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wspólna pasjaRÓŻNI LUDZIEGminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowi-
cach obchodziła 28 października 90-lecie swojej działalności. Na uro-
czystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele urzędu gminy, 
Książnicy Beskidzkiej i Biblioteki Śląskiej, dyrektorzy bibliotek powiatu 
bielskiego, pracownicy oraz wierni czytelnicy.

Gratulacje dla biblioteki.

Jubileusz biblioteki

cd. na str. 2

Hej kolęda, 
kolęda…

Zbliżające się święta Bożego Na-
rodzenia to czas spędzany w gro-
nie rodzinnym, czas, który kojarzy 
się z kolędą i kolędowaniem. Zapyta-
łam dyrektorów gminnych placówek 
oświatowych, czy tradycja kolędowa-
nia w dzisiejszych czasach jest wciąż 
żywa, czy podtrzymują ją w swoich 
rodzinach i prowadzonych przez sie-
bie placówkach, a także o ich ulubio-
ną kolędę.

cd. na str. 3 i 7
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Już od 16 lat Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bucz-
kowicach wraz z filiami wnoszą swój wkład 
w rozwój czytelnictwa i budzenie zaintere-
sowania książką wśród mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego i nie tylko. Dzieje się 
to za sprawą organizowanego corocznie 
przedsięwzięcia – Jesienne Dni Książki. 

W tym roku to święto książki trwało aż 
trzy dni, a nie jak zwykle dwa, ponieważ to-
warzyszyły mu uroczyste obchody 90-lecia 
istnienia Biblioteki Publicznej w Buczkowi-
cach. 

27 października we wszystkich gmin-
nych bibliotekach, w Buczkowicach, Ryba-
rzowicach, Godziszce i Kalnej odbyły się 

spotkania z pisarką Renatą Piątkowską – 
autorką książek dla dzieci uhonorowaną za 
całokształt twórczości Nagrodą imienia Ma-
rii Weryho-Radziwiłłowicz. Drugiego dnia 
odbyły się obchody jubileuszu biblioteki,  
a trzeciego uroczyste rozwiązanie dwóch 
wojewódzkich konkursów – literackiego 
„Chcecie bajki... oto bajka” oraz plastyczne-
go „Mój ulubiony bohater literacki”. 

Na konkurs literacki własne bajki przy-
słało aż 173 uczestników. Ich prace ocenia-
ło jury, w skład którego weszły Ewa Bątkie-
wicz – teatrolog, recenzent, przewodniczą-
ca jury oraz polonistki Katarzyna Jagosz  
i Wanda Kochmańska. Komisja nagrodzi-
ła łącznie 24 osoby. W kategorii klas I-III  

I miejsce wywalczyli ex aequo Hanna Trela  
z Bielska-Białej i Wojciech  Legień z Godzisz-
ki, drugie miejsce zajęli Artur Suder z Go- 
dziszki i Milena Banasiak z Bielska-Białej, 
trzecie Filip Gęga z Żywca i Błażej Pąklak 
z Godziszki, wyróżnienie otrzymała Iga Śli-
wińska również z Godziszki. W kategorii 
klas IV-VI I miejsce zajęły ex aequo Hanna 
Ślazyk z Bystrej i Klaudia Janoszek z Kal-
nej, na drugim miejscu uplasowali się Julia 
Jurczak z Porąbki i Kamil Loranc z Kalnej, 
na trzecim Sabina Bronikowska z Czecho-
wic-Dziedzic i Kamila Famułka z Kaniowa,  
a wyróżnienie otrzymali Kacper Kubica z Biel- 
ska-Białej i Sabina Gwizdała z Porąbki. 

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI 
– dok. ze str. 1

Obchody jubileuszu były okazją do przypo-
mnienia początków działalności instytucji, któ-
ra została powołana do życia 14 lutego 1926 r.  
jako Czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej w Buczkowicach. Pierwszym biblioteka-
rzem był Józef Namysłowski, który w trakcie 
II wojny światowej prowadził tajne wypożycze-
nia, a w trosce o księgozbiór rozdał jego za-
soby mieszkańcom Buczkowic, aby uchronić 
je przed zniszczeniem. Praca w bibliotece zo-
stała wznowiona 22 kwietnia 1945 r., o czym 
świadczą zapisy w księdze inwentarzowej.  
W 1964 r. biblioteka otrzymała nowe pomiesz-
czenie w budynku Domu Ludowego, gdzie 
funkcjonuje do dzisiaj.

Jubileuszowi towarzyszyła muzyka kla-
syczna w wykonaniu Dominiki Malik i Marty 
Kaźmierczak, które grały na flecie i wioloncze-
li. Wykład pt.: „Dlaczego warto czytać” wygłosił 
prof. Grzegorz Leszczyński – prodziekan Wy-
działu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-

Biblioteka jest instytucją, 
która samym swym 
istnieniem świadczy  
o rozwoju kultury.  
Jest ona bowiem skarbnicą 
piśmiennictwa, przez które 
człowiek wyraża swój 
zamysł twórczy, inteligencję, 
znajomość świata i ludzi, 
a także umiejętność 
panowania nad sobą, 
osobistego poświęcenia, 
solidarności i pracy dla 
rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II, 11 czerwca 1999 r.
Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka

go. Uroczystość uświetnił również aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej – Kazimierz Cza-
pla, czytając fragmenty powieści „Pan Woło-
dyjowski”. Wszyscy goście mogli także obej-
rzeć wystawę pt. „Henryk Sienkiewicz – życie  
i twórczość”. Jubileusz zakończył się wspólny-
mi rozmowami, wspomnieniami i wpisami do 
kroniki pamiątkowej prowadzonej przez biblio-
tekę.                                             Bożena Jakubiec
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cd. na str. 7 

Wykład Grzegorza Leszczyńskiego.

Wystawa nagrodzonych prac. Laureaci wojewódzkich konkursów.
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ŚWIĘTA

ELŻBIETA JARCZYK
DYREKTOR PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA W BUCZKOWICACH

Kolędowanie to jedno z najbardziej rado-
snych świątecznych wydarzeń, nie tylko po-
prawia świąteczną atmosferę, ale również jest 
pretekstem do otwartości wobec ludzi bliskich 
i tych, którzy potrzebują naszej bliskości. Po-
zwala przekroczyć konwenanse i dotrzeć bez-
pośrednio ze szczerymi życzeniami do wszyst-
kich, którzy otworzą nam drzwi. Kolędowanie 
to też dobra sposobność, żeby dzielić się z ko-
lędnikami ciepłem swojego domu, czymś sma-
kowitym – w myśl zasady, że ile dobra z siebie 
oddamy, tyle do nas wraca.

Dzieci z przedszkola w Buczkowicach każ-
dego roku w przebraniach aniołków i pasterzy 
przy dźwiękach akordeonu kolędują u zaprzy-
jaźnionych osób i w instytucjach. Tam, gdzie  
się pojawiają, zostawiają zawsze radość i na-
dzieję na spełnienie świątecznych życzeń. 
Przyjmujmy więc z radością kolędników i ko-
lędujmy razem z nimi według tradycji naszych 
dziadków.

JADWIGA KOZŁOWSKA
DYREKTOR PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA W RYBARZOWICACH

Tradycja kolędowania jest ciągle żywa. 
Na przestrzeni lat zmieniało się podejście do 
tej tradycji, chociaż teraz wraca i znowu sta-
je się „modne” chodzenie po kolędzie. Od wie-
lu lat w rodzinie i przedszkolu kultywujemy tra-
dycje śpiewania kolęd i pastorałek. W placów-
ce dzień przed wigilią, spotykamy się wszyscy  
w jednej sali: dzieci i pracownicy przedszkola 
na wspólnym kolędowaniu, połączonym z tra-
dycyjnym dzieleniem się opłatkiem i składa-
niem świątecznych życzeń. Później w Nowym 
Roku zapraszamy Zespół Pieśni i Tańca „Ry-
barzowice” na tradycyjne kolędowanie, któ-
re sprawia dzieciom ogromną radość. Przed-
szkolaki chętnie śpiewają kolędy. Ich ulubione 
to: „Dzisiaj w Betlejem” czy pastorałka „Zostań 
Boziu mym braciszkiem”. Starszaki wystąpią 
z jasełkami w kościele w Rybarzowicach 15 
stycznia, już dziś serdecznie zapraszam.

Uważam, że wszystkie pieśni śpiewane  
w okresie Bożego Narodzenia są piękne i war-
te zapamiętania. Nie mam jednej ulubionej ko-
lędy, chociaż często nucę „Lulajże Jezuniu”. 
Okres Bożego Narodzenia to najpiękniejszy 
czas w roku, z pewnością dlatego, że ma „ko-
lędową” oprawę.

ŻAKLINA STWORA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 2 
W GODZISZCE

W polskiej tradycji nie ma świąt Bożego 
Narodzenia bez kolędowania. Przechodzi ono 
z pokolenia na pokolenie i jest widomym zna-
kiem naszej tożsamości kulturowej, narodo-
wej, religijnej, a przede wszystkim rodzinnej.

W szkole w Godziszce do kolędowania 
przywiązujemy ogromną wagę, o czym świad-
czy choćby organizowany od ponad 20 lat Wie-
czór kolęd – świąteczne spotkanie przy świe-
cach i w blasku choinek społeczności szkolnej 
z mieszkańcami naszej miejscowości. Śpiewa-
my wtedy wspólnie kolędy i pastorałki, przeży-
wamy historię narodzin Jezusa w betlejemskiej 
szopce, oglądając jasełka przygotowane nie 
tylko przez uczniów i nauczycieli, ale też przez 
rodziców naszych wychowanków i przyjaciół 
szkoły. W okresie przedświątecznym dzieci  
i młodzież na lekcjach muzyki uczą się trady-
cyjnych i współczesnych kolęd, by na szkol-
nej wigilii z radością je śpiewać, oczekując na 
nadchodzące święta. To niezwykle wzruszają-
cy moment, myślę, że nie tylko dla nas – wy-
chowawców, ale też dla uczniów. Czujemy się 
wtedy ogromną wspólnotą, którą łączy nie tyl-
ko nauka, ale też wspólny kod kulturowy. Dla 
mnie co roku niezwykłym przeżyciem jest ko-
lędowanie z przedszkolakami, które z nieby-
wałym zaangażowaniem, dziecięcą prostotą  
i wszechogarniającą radością wyśpiewują pol-
skie kolędy na przedszkolnej wigilii, przytupu-
jąc nóżkami i tworząc swoje oryginalne anima-
cje ruchowe do świątecznych piosenek.

Prywatnie bardzo lubię śpiewać kolędy, i te 
radosne, w rytmie mazurka, i te dostojne, re-
fleksyjne, na melodię poloneza. Najbardziej 
jednak czekam zawsze, będąc w świąteczny 
czas w kościele na to, żeby pan organista za-
grał „Bóg się rodzi”. I wtedy czuję, że to nie tyl-
ko słowa kolędy, ale najprawdziwsza rzeczy-
wistość. 

Czy może być coś piękniejszego?

DARIUSZ BINDA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 3 
W RYBARZOWICACH

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
czas, który przede wszystkim spędzam w gro-
nie rodziny i najbliższych mi osób. Jest to okres 
odpoczynku, refleksji, życzeń oraz wspólnego 
kolędowania. Już po wieczerzy wigilijnej trady-
cją naszego domu jest śpiewanie kolęd, a na-

stępnie wyjście na pasterkę. Czas świąteczny 
sprzyja wizytom w gronie znajomych, z który-
mi również pielęgnujemy świąteczne zwycza-
je. Repertuar kolęd jest bogaty, jednak moją 
ulubioną jest „Dzisiaj w Betlejem”. Uważam, że 
tradycje Bożego Narodzenia są nadal ważne  
i żywe. W prowadzonej przeze mnie placówce 
już od prawie 20 lat niezmiennie podtrzymywa-
ny jest zwyczaj szkolnego kolędowania oraz 
robienia przez dzieci stroików. Zgodnie z tra- 
dycją chodzenia po Tomie uczniowie udają się 
z życzeniami do mieszkańców Rybarzowic. Co 
roku szkoła przygotowuje również jasełka, któ-
re w oprawie kolęd i pastorałek wystawiane 
są w Domu Ludowym. Wszystkim mieszkań-
com gminy Buczkowice życzę zdrowych, rado-
snych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

JOLANTA MAJDAK
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 4 
W KALNEJ

Przyjście na świat Chrystusa to godny po-
wód uroczystego świętowania. Przed nami 
najpiękniejszy okres w roku. Wszyscy, zarów-
no dorośli, jak i dzieci, z utęsknieniem czekają 
na ten magiczny czas, który jest okazją do kul-
tywowania rodzinnych tradycji. Szybkie tempo 
życia sprawia, że tradycje rodzinne i lokalne 
często idą w zapomnienie. Pielęgnowanie tra-
dycji świątecznych jest bardzo ważne, ponie-
waż wprowadza w nasze życie doświadczenie 
obietnicy i nadziei. Tworzy rytm życia rodzin-
nego, wzmacnia więzi rodzinne. Kolędowanie 
to część naszej tradycji, kultury, ale i wiary. Dla 
mnie kolędy to utwory, które pozwalają lepiej 
zrozumieć to, co stało się w Betlejem 2 tysią-
ce lat temu, kiedy na świat przyszedł Syn Bo-
ży, który zmienił historię ludzkości, czego do-
wodem jest to, że nawet osoby niewierzące 
śpiewają kolędy i obchodzą Boże Narodzenie.

Kolędowanie w moim domu jest nadal ży-
we i myślę, że tak będzie nadal. Staramy się 
w tym okresie, szczególnie w wieczór wigilij-
ny, oprócz kolędowania kultywować inne tra-
dycje, które znam od dziecka i o których, mam 
nadzieję, będą pamiętały moje dzieci i wnuki.

Tradycję kolędowania podtrzymujemy rów-
nież w szkole. Od kilku lat Szkolny Zespół Te-
atralny „Dionizos” przygotowuje jasełka, ma-
ją miejsce również występy wokalne, podczas 
których uczniowie śpiewają kolędy. Wszyst-
ko to można obejrzeć podczas „Opłatka dla 
samotnych”, „Kolędowania w Kalnej” oraz 
„Wspólnego kolędowania” organizowanego 
przez szkołę, które odbędzie się już 5 stycz-
nia 2017 r. i na które serdecznie zapraszam. 
Śpiew kolęd słychać również podczas na-
szych szkolnych wigilii. Nie mogę również nie 
wspomnieć o zapoczątkowanym przez rodzi-
ców wspaniałym zwyczaju odwiedzania miesz-
kańców Kalnej przez kolędników. Grupy kolęd-
nicze, złożone z rodziców, nauczycieli oraz 
uczniów, kolejny raz zapukają do drzwi miesz-
kańców Kalnej i wspólnie z nimi zaśpiewają 
niejedną kolędę. 

Hej kolęda, kolęda...
– dok. ze str. 1

cd. na str. 7 
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Edukacyjny szlak historyczny w Buczko-
wicach powstał w roku 2006 dzięki staraniom 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagro-
da” i Gminnego Ośrodka Kultury przy finan-
sowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Projekt, w ramach któ-
rego szlak powstał, nosił tytuł „Buczkowice na 
mapie Państwa Łodygowickiego”. Przedsię-
wzięcie to stworzyło możliwość przekazania  
w zwięzłej formie podstawowych danych o his- 
torii tego państwa i Buczkowic, jako części 
ziem Księstwa Oświęcimskiego, a następnie 
dóbr żywieckich, którymi został obdarowany 
Piotr Komorowski herbu Korczak, i opatrzo-
nych nazwą Państwo Łodygowickie. 

Buczkowice, których początki sięgają naj-
prawdopodobniej II połowy XV wieku, by-
ły istotną jego częścią. Granice dóbr łodygo-
wickich przebiegały szczytami otaczających je 
gór, a także korytami rzek Bystrej, Białej i Kal- 
nej. W jego historii pojawiali się Komorowscy, 
Wiśniowieccy, Warszyccy i inni właściciele lub 
posiadacze (jak Wielopolscy). W jego grani-
cach, podobnie jak na całej Żywiecczyźnie, 
grasowało wiele kompanii zbójnickich, które 
nie tylko „równały świat”, ale stawiały też czo-
ło szwedzkiemu najeźdźcy w XVII wieku po-
społu z mieszkańcami Żywiecczyzny. Pań-
stwo Łodygowickie istniało w swej pierwotnej 
postaci aż do roku 1848, czyli do uwłaszcze-
nia galicyjskich chłopów. Koniec XVIII wieku 
to czas kształtowania się gmin włościańskich, 
protoplastów wiejskiego samorządu, który 
był świadkiem nie tylko dziewiętnastowiecz-
nej rewolucji przemysłowej, ale także nowego 
kształtu administracji kościelnej.

To zaledwie telegraficzny skrót  ciekawych 
dziejów dóbr łodygowickich, których częścią 
były na przestrzeni wieków Buczkowice. Szlak 
historyczny miał te dzieje przybliżyć rdzennym 
mieszkańcom wsi i regionu, a także licznym tu-
rystom. Stał się on nieodłączną częścią atrakcji 
Buczkowic i ich znakiem szczególnym. Dobrze 
spełniał swoją rolę. Po upływie 10 lat od jego 
wytyczenia, dzięki porozumieniu zawartemu 

Historyczny szlak edukacyjny  

w nowej szacie
słu, oświaty i kultury. Także o udziale buczko-
wiczan w walkach o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości i antyhitlerowskim ruchu opo-
ru. Znajdziemy też na szlaku informacje o no- 
wych odkryciach dotyczących historii miejsco-
wości, o których informowaliśmy tylko za po-
średnictwem notek prasowych. Odkrycia te 
mają zasadnicze znaczenie dla poznania dzie-
jów wsi niemal w każdej dziedzinie jej funk-
cjonowania w przeszłości. Na zdecydowanej 
większości plansz zamieszczone są nowe in-
formacje, dodatkowe fotografie, pozwalają-
ce poszerzyć naszą wiedzę o odziedziczonej 
po przodkach ojcowiźnie, ale także skłaniają-
ce do zmiany opinii kształtowanych w oparciu  
o ustny przekaz, niepoparty dokumentami. 
Jest to ważne zadanie, jakie spełnić ma zmo-
dernizowany szlak, bowiem zostały w nim za-
prezentowane informacje oparte na udoku-
mentowanych faktach. Pierwszym z brze-
gu przykładem jest wygląd herbu Buczkowic, 
utrwalony na dokumencie z roku 1796, odległy 
od oficjalnie obecnie prezentowanego. 

Warto zwrócić uwagę na skalę pozytyw-
nych zmian, które od 2006 r.  zaszły w gminie. 

Szlak będzie z całą pewnością jedną  
z atrakcji (nie tylko turystycznych) naszej wsi. 
Informujemy o tym z satysfakcją, bowiem ca-
łość materiałów merytorycznych prezentowa-
nych na szlaku została opracowana przez To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”  
w Buczkowicach.

A przy okazji, czy nie warto pomyśleć, by  
w pozostałych wsiach gminy powstały podob-
ne szlaki edukacyjne obrazujące dzieje tych 
wsi? Czy jest ponad naszym wspólnym zasię-
giem stworzenie gminnego historycznego edu-
kacyjnego szlaku, ukazującego także boga-
te w wydarzenia i postacie z Rybarzowic, Go-
dziszki i Kalnej? 

Zanim to marzenie stanie się rzeczywisto-
ścią, zapraszam na buczkowicki szlak histo-
ryczny, przyrodniczy i czerwony górski szlak 
turystyczny z Buczkowic na Skrzyczne.

cd. na str. 27
przez TSK „Zagro-
da” i Gminny Ośro-
dek Kultury z gmi-
ną, plansze wyzna-
czające trasę szlaku 
poddane zostały mo-
dernizacji. Zdecydo-
wanie więcej treści 
i obrazów poświęci-
liśmy Buczkowicom 
– temu, co świadczy  
o okresie pierwszego 
osadnictwa i powsta-
nia wsi, o tym, co 
czyniło z nich miej-
scowość znaczącą 
w regionie i w kraju 
w dziedzinie przemy-

Co się stało  
z Mikołajem?
Taki tytuł nosiła bajka mikołajkowa 
zaprezentowana przez Teatr Tak 
i Pracownię Radocha  podczas 
świątecznego pokazu zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach dla dzieci z całej gminy 
Buczkowice. 

5 grudnia o godz. 16.30 przybyli do Sokol-
ni mali i więksi goście, żeby podziwiać prze-
piękny interaktywny spektakl o tematyce świą-
tecznej, zrealizowany w kabaretowo-muzycz-
nej konwencji. Spektakl opowiadał o poszuki-
waniu najważniejszej osoby, szefa wszystkich 
elfów, dzięki któremu dzieci otrzymują 6 grud-
nia prezenty, a mianowicie świętego Mikołaja. 
Na jego poszukiwania wyruszył dzielny i spryt-
ny skrzat Bąbel. Jednak wnikliwe śledztwo na 
Dzikim Zachodzie i w Afryce nie odnosiło na 
początku żadnego skutku. 

Pomimo pomocy wielu napotkanych po 
drodze przyjaciół Bąbelek nie mógł zdobyć 
żadnej informacji na temat swojego białobro-
dego szefa. Zrezygnowany powrócił do pra-
cowni, gdzie tajemniczy głos podpowiedział 
mu, co mogło się stać z Mikołajem. 

Z workiem pełnym  
prezentów przybył  
do GOK...
Początek grudnia to magiczny czas,  
który zwiastuje każdemu dziecku 
zbliżające się święta, a tym samym 
spotkanie ze św. Mikołajem. 

5 grudnia w sali wystawowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Buczkowicach odbyło się 
zorganizowane dla dzieci z terenu Buczkowic 
uroczyste spotkanie z Mikołajem. Dzieci cze-
kały z wielką niecierpliwością na jego wizytę. 
Podczas spotkania musiały wykonać jedno 
bardzo ważne zadanie, które zlecił im sam św. 
Mikołaj, a mianowicie ubrać choinkę we wła-
snoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Po-
magały im instruktorki ze świetlicy popołudnio-
wej GOK oraz wolontariuszki – Martyna i Na-
talia. 

Po wykonaniu zadania dzieci przeszły do 
Sokolni, gdzie obejrzały bajkę pt. „Co się sta-
ło z Mikołajem?”. Potem nasłuchiwały dźwięku 
dzwoneczków, które słychać było już z dale-
ka. Dzieci były bardzo szczęśliwe, rozpromie-
nione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja, 
stały się nawet troszkę zawstydzone. Oprócz 
pełnego prezentów worka św. Mikołaj przy-
wiózł ze sobą dużo pozytywnej energii i mnó-
stwo uśmiechu. 

cd. na str. 28

cd. na str. 28Tablica przy ZSO w Buczkowicach.



5

KRONIKA

Edward Czernek czy Lupus? 
Skąd wziął się Pana artystycz-
ny pseudonim?

Po prostu Edek. Lupus to po 
łacinie wilk. Myślę, że to określe-
nie jest tożsame z moim charakte-
rem. Usposobienie mam niezwy-
kle łagodne, niemniej jednak jak 
potrzeba „ugryźć", to też potrafię...
Kiedy rozpoczęła się Pana przy-
goda z pisaniem?

Pierwsze nieśmiałe wiersze 
obrazujące typ duszy romantycz-
nej powstały we wczesnej mło-
dości, a dokładnie w klasie matu-
ralnej. Jednak na długie lata trafi-
ły do szuflady. Pewnie przypadek 
sprawił, że zostały odnalezione  
i „odkurzone” przez moją siostrze-
nicę Renię. Jak to w życiu bywa 
– odżyły wspomnienia dając inspi-
rację do ponownego pisania i tak 
już zostało.
Co woli Pan pisać – bajki, opo-
wiastki czy wiersze?

Bajki i opowiastki są odzwier-
ciedleniem sposobu postrzegania, 
a wiersze obrazem wnętrza piszą-
cego – dla mnie tak samo ważne. 
Natomiast najbliższe mojemu ser-
cu są te pisane miejscową gwarą!
Ile czasu potrzeba Panu na stwo- 
rzenie wiersza bądź bajki?

Nie ma normatywnego czasu  
na napisanie bajki, opowiastki czy  
wiersza. Jeśli chodzi o bajki, trze-
ba trochę więcej czasu na zebra-
nie materiałów i myśli. Wiersz ma 
swoją szczególną specyfikę – 
czasem wystarczy kilka minut, in-
nym razem noc jest za krótka...
Jest Pan mieszkańcem Łodygo-
wic, a w tomikach znajdziemy 
wiersze o naszej gminie, szcze-
gólnie o Kalnej. Skąd sympatia 
do tej miejscowości?

Miasta mają dzielnice, a Łody-
gowice – role. Rola Morgi – mo-
je ukochane, graniczy od zawsze  

z Kalną. Tu się urodziłem, tu ca-
łe dzieciństwo i młode lata spę-
dziłem. Los sprawił, że i w cza-
sie obecnym na tej ziemi najpew-
niej mogę stopę postawić. W Kal-
nej uczęszczałem do szkoły. Kal-
na jest mi równie bliska jak Mor-
gi. Jak napisałem „...Kalna od za-
wsze graniczy z Morgami – choć 
to inna gmina, lecz ludzie ci sa-
mi...”. Również gmina Buczkowi-
ce jest mi bliska – chodziłem tu do 
Zbiorczej Szkoły Gminnej im. Mi-
kołaja Kopernika od klasy piątej 
do ósmej.
W błyskawicznym tempie wydał 
pan dwa tomiki. Czy myśli Pan 
o trzecim?

Pierwszy i drugi tomik ujrzały 
światło dzienne i ukazały się dru-
kiem dzięki uprzejmości, życzli-
wości i wszechstronnej pomocy 
pań – pracownic GOK Buczko-
wice, jak również za sprawą sta-
rań radnego Jerzego Więcka oraz 
nieocenionej pomocy moich kole-
żanek z KGW Kalna. Jeśli chodzi 
o losy kolejnego tomiku – w chwi-
li obecnej trudno powiedzieć. Ma-
teriał jest już właściwie gotowy, 
lecz wydanie uzależnione od wie-
lu czynników. Główną przeszkodą 
jest wysoki koszt wydania, nato-
miast moje możliwości finansowe 
są niewielkie.
Pisanie to jedyna Pana pasja 
czy jest coś jeszcze?

Owszem, mam też inne pa-
sje. Szeroko pojęta biologia czy-
li flora i fauna wszystkich konty-
nentów, innymi słowy wszystko, 
co nosi w sobie pierwiastek życia,  
a w szczególności pszczoły.
Dziękuję za krótką rozmowę  
i składam najlepsze życzenia  
z okazji zbliżających się świąt. 

Dziękuję za życzenia, które 
serdecznie odwzajemniam. Czy-
telnikom Gazety Gminnej życzę 

NAGRODA KS. LONDZINA
3 listopada w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się uro-

czystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Lon-
dzina. Udział w imprezie wzięli znamienici goście z całego powia-
tu bielskiego, nie zabrakło także przedstawicieli naszej gminy z wój-
tem Józefem Caputą. Na część artystyczną składał się występ chóru 
„Hejnał” z Mazańcowic, spektakl słowno-muzyczny pt. „W drodze do 
domu” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, a także recital 
Grażyny Brodzińskiej – gwiazdy polskiej sceny operetkowej, która 
wykonała znane przeboje w towarzystwie Orkiestry Kameralnej.

Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie nagrody ks. Lon- 
dzina. Co roku władze lokalne z wszystkich gmin i miast powiatu 
bielskiego do nagrody nominują osoby, których działania uważają za 
godne wyróżnienia i nagrodzenia. Ta prestiżowa nagroda przyzna-
wana jest za znaczące osiągnięcia społeczno-kulturalne, za budo-
wanie historii i dnia dzisiejszego naszych małych ojczyzn. Tegorocz-
ną nominowaną z gminy Buczkowice była Katarzyna Bystra – miesz-
kanka Rybarzowic, która na swoją nominację zasłużyła pracą na 
rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko z naszego regionu.

Laureatem tegorocznej XVIII edycji nagrody Londzina zgodnie  
z werdyktem kapituły, której przewodniczącą była Alina Świeży-So-
bel, został nominowany przez samorząd gminy Porąbka Wojciech 
Waligóra. Laureat od najmłodszych lat aktywnie zaangażowany był 
w pracę społeczną, z pasją pracując na rzecz mieszkańców swojej 
wsi.                                                                                    cd. na str. 27

BAJKI I OPOWIASTKI
16 listopada w siedzibie Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Kalnej odby-
ła się uroczysta promocja tomiku bajek i opo-
wiastek Lupusa – Edwarda Czernka. Książka 
nosi tytuł „Dziad na Skrzycznem”. Promocja 
została zorganizowana wspólnie przez GOK 
Buczkowice i samego autora przy współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kalnej. 

Impreza odbyła się na wzór poprzedniej 
promocji, sprzed dokładnie roku, z okazji wy-
dania pierwszego tomiku poezji pt. „Ja z Ło-

dygowskiego”. Tegoroczne spotkanie swo-
ją obecnością uświetnili goście: ksiądz pro-
boszcz Kazimierz Hanzlik, radny gminy Bucz-
kowice Jerzy Więcek, dyrektor ZSPiG nr 4  
w Kalnej Jolanta Majdak, a także sołtys wsi 
Wiesław Gąsiorek; nie zabrakło także rodziny, 
przyjaciół i znajomych autora. 

Spotkanie miało formę minibiesiady skła-
dającej się z trzech części, podczas których 
uczestnicy wysłuchali bajki pt. „O Kasi Nutce  
i królu gadów” i wierszy Edwarda Czernka, któ-

re zaprezentowały przedstawicielki grupy za-
jęć teatralnych GOK dla dorosłych „Teatr i my”. 
Panie z KGW w Kalnej wykonały dwa utwory 
pt. „Mały nasz kraj” oraz „Taka gmina”. 

Podczas spotkania nie zabrakło opowiast-
ki autora o tytułowym dziadzie, który siedzi na 
Skrzycznem, a także innych humorystycznych 
wstawek, które z entuzjazmem przyjmowali 
zgromadzeni uczestnicy.

Na koniec nie zabrakło gratulacji i podzię-
kowań dla autora, wszyscy życzyli mu dalszej 
twórczości i wydania kolejnych tomików – za-
równo poezji, jak i bajek i opowiastek. Podzię-
kowania otrzymała również Urszula Słowik, 
która wykonała ilustracje do tomiku.          E.J-P

Korzystając z okazji wydania drugiego już tomiku postanowiłam 
zadać autorowi kilka pytań.

pogody ducha, wzajemnego sza-
cunku i radości w każdym dniu. 
Zaś mieszkańcom Kalnej życzę 
umiejętności pozytywnego po-
strzegania codzienności. „Spójrz-

cie wokół siebie, jak tu pięknie 
macie – przeto dumni bądźcie, że 
w Kalnej mieszkacie!...”

Rozmawiała 
Ewelina Jakubiec-Piznal

Promocja tomiku bajek i opowiastek. Więcej zdjęć na str. 27
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 Najserdeczniejsze życzenia, 
cudownych świąt Bożego Narodzenia, 
rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  
pod żywą choinką zaś dużo prezentów,  
a w Waszych pięknych duszach, wiele 
sentymentów. Świąt dających radość  
i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie 
mija życzą sołtysi oraz przewodniczący  
wraz z członkami Rad Sołeckich  
z Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki  
i Kalnej

 Nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minionego okresu 
i planów na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach wiele 
zadowolenia i sukcesów z podjętych 
wyzwań życzą Zarządy Kół Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Rybarzowic  
i Godziszki

 Najlepsze życzenia świąteczne 
i noworoczne. Dobrego zdrowia, wielu 
radości oraz powodzenia na każdy 
dzień swoim członkom składa Zarząd 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Nadzieja” w Buczkowicach

 Niech magiczna noc wigilijnego 
wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech 
każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 
obdaruje pomyślnością i szczęściem życzą 
przewodniczące Gminnych Kół Gospodyń 
Wiejskich

 Niech zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia będą pełne radości i skłaniają 
do refleksji i zadumy nad planami na Nowy 
Rok, najserdeczniejsze życzenia składają 
Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy 
i Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Kukuczki 
w Kalnej

 Wszystkim druhnom i druhom 
oraz młodzieży zrzeszonej w szeregach 
gminnych OSP życzę spokojnych 
i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. 
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie 
rodzinnej atmosfery i ciepła, a Nowy Rok 
przyniesie szczęście i pomyślność życzy 
dh Stanisław Górny komendant gminny OSP

 Z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia jak i zbliżającego się 
Nowego 2017 Roku składam wędkarzom 
zrzeszonym w kole PZW „Żylica” oraz 
wszystkim mieszkańcom gminy życzenia 
samych radosnych i szczęśliwych chwil 
oraz wielu radości. Zygmunt Gluza, 
prezes PZW „Żylica”

„Hokus-pokus, czary-mary, niech się speł-
nią andrzejkowe czary”. 26 listopada w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buczkowicach zapa-
nowała magiczna atmosfera – świętowane 
były andrzejki. To stary ludowy zwyczaj, wie-
czór wróżb odprawianych w wigilię św. An-
drzeja. Według dawnych wierzeń ta noc mia-
ła magiczną moc, uchylającą drzwi do niezna-
nej przyszłości. Obecnie andrzejki są zabawą, 
dostarczającą wielu przeżyć i emocji, czasem 
czarów, wróżenia, przepowiadania, co przed 
nami. Dzieci z naszej gminy również chcia-
ły zajrzeć w przyszłość. Zebraliśmy się więc  
w tym dniu w GOK na zabawie andrzejko-
wej dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, a później 
na dyskotece dla dzieci nieco starszych, by 
wspólnie się pobawić, poczarować i powróżyć. 

Na obu imprezach bawiły się łącznie 62 
osoby. 

Wróżki Sylwia, Asia, Ewelina i Ola przepro-
wadzały wróżby i odczytywały ich znaczenie, 
przy wsparciu sympatycznych wolontariuszek 
Martyny, Marty i Natalii. 

Dzieciaki podzielone zostały na grupy i otrzy- 
mały kolorowe zawieszki, na których mogły 
odnotowywać swe wróżby. Katalog zabaw  
oraz wróżb był bogaty, a każdy pragnął wywró-
żyć sobie coś wyjątkowego. 

Na zabawie andrzejkowej można było po-
znać imię swej przyszłej żony lub męża, za-
kręcić kołem wróżb, poznać swój przyszły za-
wód. Z zawiązanymi oczami maczając palce 
w kubeczkach wypełnionych wodą, mlekiem, 
sokiem z cytryny dzieci sprawdzały, czy cze-
ka je szczęśliwe małżeństwo, czy aby mał-
żonek nie będzie miał kwaśnego usposobie-
nia. Mogły wybrać kolorowe klucze, wyloso-
wać magiczne liczby, kolorowe karteczki oraz 

tajemnicze talerzyki, a znaczenie poszczegól-
nych wróżb odczytywały wróżki. W czasie an-
drzejkowej zabawy nie mogło zabraknąć tak-
że lania wosku przez dziurkę od klucza, cie-
nie woskowych figurek pobudziły wyobraź-
nię. Na dyskotece ogromną radość sprawi-
ła uczestnikom konkurencja przebijania balo-
nów, z których wypadały karteczki z andrzej-
kową przepowiednią oraz zabawa zręczno-
ściowa „kto szybciej” polegająca na jak naj-
szybszym zwinięciu wstążki na patyczek. Na 
koniec każdy z uczestników mógł wyloso-
wać cukierka. Kto poczęstował się cukierkiem  
z ukrytą w środku monetą, ten może liczyć na 
szczęście w nadchodzącym roku.

Swoją energię pomiędzy wróżbami dzieci 
rozładowały tańcząc w rytm wesołej muzyki.  
W przerwie nie zabrakło słodkiego poczęstun-
ku. Czy wróżby się spełnią – pokaże czas.   AK

ZAPROSZENIE  
DO KRAINY MAGII

Zabawa andrzejkowa.

Dyskoteka andrzejkowa.

Świąteczne bombki wykonane przez uczestniczki 
warsztatów decoupage GOK Buczkowice.
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JESIENNE DNI KSIĄŻKI
– dok. ze str. 2

W kategorii gimnazjum pierw-
sze miejsce zajęły Amelia Gór-
na z Rybarzowic i Martyna Ma-
goń  z Bielska-Białej, drugie Karo-
lina Urbaniec z Łodygowic i Sabi-
na Morcinek z Zebrzydowic, trze-
cie Nikola Stekla z Bielska-Białej  
i Agata Żesławska z Zebrzydowic, 
wyróżnienia powędrowały do Ma-
rii Gołek i Klaudii Tyrlik obu z Żab-
nicy oraz Patrycji Terckiej z Ze-
brzydowic. W kat. młodzież i oso-
by dorosłe nagród nie przyznano.

Na konkurs plastyczny wpły-
nęło 1216 ilustracji postaci ze 
znanych dzieł literackich. Komi-
sja konkursowa w składzie Hali-
na Kubica – plastyczka, lokalna 
artystka z Rybarzowic, przewod-
nicząca jury, Marta Hordowicz – 
plastyczka, Danuta Kubica – Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Buczkowicach nagrodziła 
83 osoby. W kategorii przedszkole 
I miejsce zajęli ex aequo Maksy-
milian Pieniążek i Milena Zarzec-
ka oboje z Bielska-Białej, II miej-
sce Laura Ławrukjaniec i Patrycja 
Tomasik też z Bielska, a trzecie 
Kaja Ważna z Radlina i Małgosia 
Krogulec z Bielska, wyróżnienia 
otrzymali Amelia Franek, Arleta 
Golba, Hanna Miech, Nadia Rył-
ko, Safira Angel i Nadia Jakubow-
ska z Buczkowic, Dominik Zoń 
z Wilkowic, Lena Kosek i Miko-
łaj Frączek z Rybarzowic, Natalia 
Konarska z Radlina, Natalia Ła-
ciak ze Szczyrku, Julia Kania, Pa-
tryk Janikowski, Remigiusz Pie-
niążek z Bielska-Białej, Wojciech 
Strzałka z Łodygowic i Zofia Ma-
rek z Godziszki. W kategorii klas 
I-III na pierwszym miejscu uplaso-
wały się Oliwia Michalik i Sandra 
Bagier z Bielska-Białej, na drugim 
Julia Stecki z Radlina i Zofia Kuż-

dżeń z Rybarzowic, na trzecim 
Hanna Morawiec z Bielska-Bia-
łej i Oliwia Kurowska z Cieszyna,  
a wyróżnienia otrzymali Amelia 
Jakubowska, Paweł Piela i Zuzan-
na Wrona z Buczkowic, Anna Po-
łącarz, Kajetan Zaczek, Katarzy-
na Kosiura, Klaudia Mikulec  i Mi-
lena Wojtyła z Bielska-Białej, Igor 
Sznajdrowicz i Milena Cembala  
z Rybarzowic, Anna Górna ze Śle-
mienia, Julia Olszar i Nadia Czyż 
z Cieszyna, Kornel Żółty z Mazań-
cowic i Milena Lubas z Wodzisła-
wia Śląskiego. W kategorii klas IV
-VI pierwsze miejsce zdobyła Do-
minika Orawczak z Bielska-Bia-
łej, drugie Samanta Kwaśniak  
z Czechowic-Dziedzic, trzecie Ka-
rina Żółty z Mazańcowic, a wy-
różnienia Jagoda Witas, Jagoda 
Zamarlik, Mira Majewska, Wikto-
ria Prajsnar i Zuzanna Wawrzeń-
czyk z Bielska-Białej, Julia Hańde-
rek i Kamil Loranc z Kalnej, Klau-
dia Łaś i Małgorzata Kaczmarczyk 
z Czechowic-Dziedzic, Maciej Po-
dosek z Buczkowic, Oliwia Nykiel 
z Godziszki, Paulina Skoczylas  
z Wodzisławia Śląskiego i Ag- 
nieszka Kowalska z Zabrza. W ka-
tegorii gimnazjum na pierwszym 
miejscu uplasowała się Matylda 
Kołeczek z Bielska-Białej, na dru-
gim Paulina Orzeł z Czechowic-
Dziedzic, na trzecim Michalina Ła-
komska z Wodzisławia Śląskiego, 
wyróżnienia otrzymali Daria Scha-
bikowska, Gabriela Sierek, Julia 
Witas, Mateusz Karwot i Patrycja 
Szczepańska z Bielska-Białej, Ju-
lia Ciszczoń  z Rybarzowic, Ola 
Janica z Bystrej, Weronika Ko-
peć i Wiktoria Kowalczyk z Cze-
chowic-Dziedzic, Wiktoria Waligó-
ra z Żywca, Zosia Łazarczyk i Ali-
cja Kwaśny z Buczkowic. W ka-
tegorii młodzież i osoby dorosłe  
I miejsce zajął Krzysztof Grzy-

bowski z Bielska-Białej, II Joan-
na Zięba z Rybarzowic, III Paulina 
Mrozik z Bielska-Białej, wyróżnie-
nia otrzymali Agata Gmaj, Barba-
ra Kotkowska, Dawid Sikora, Mo-
nika Hiszczyńska i Piotr Nowak  
z Bielska-Białej oraz Weronika 
Piela z Żywca.

Uroczyste rozwiązanie obu 
wojewódzkich konkursów odby-
ło się 29 października w Sokol-
ni w Buczkowicach. Towarzyszy-
ła mu wystawa wszystkich na-
grodzonych prac plastycznych. 
Laureatów wraz z rodzinami i opie- 
kunami oraz gości przywita-
ła Ewelina Jakubiec-Piznal. Po 
czym przed publicznością wy-
stąpiła grupa teatralna Dionizos  
z ZSPiG nr 4  w Kalnej ze spek-
taklem pt. „Księżniczka na ziarnku 
grochu” nagrodzonym I miejscem 
w wojewódzkim przeglądzie krót-
kich spektakli i monodramów XVII 
Miniatury Teatralne oraz I miej-
scem w XVII Powiatowych Spo-
tkaniach Amatorskich Grup Arty-
stycznych SAGA 2016. 

Protokół konkursu literackie-
go „Chcecie bajki… oto bajka” od-
czytała Katarzyna Jagosz człon-

kini jury, natomiast nagrody lau-
reatom wręczyli Stanisław Sowa 
przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu 
i Spraw Społecznych, radna po-
wiatowa Barbara Adamska oraz 
członkini jury Wanda Kochmań-
ska. 

Przed rozdaniem nagród w kon- 
kursie plastycznym na scenie wy-
stąpiła solistka zespołu wokalne-
go Ardente Joanna Tarnawa, któ-
ra zaśpiewała piosenkę Mietka 
Szcześniaka pt. „O niebo lepiej”. 
Protokół konkursu plastycznego 
„Mój ulubiony bohater literacki” 
odczytała Bożena Jakubiec pra-
cownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Buczkowicach, a nagrody 
laureatom wręczali przewodniczą-
cy Rady Gminy Buczkowice Piotr 
Żądło, radna powiatowa Helena 
Byrdy-Przybyła oraz członkini jury 
Halina Kubica.

Współorganizatorem przedsię-
wzięcia Jesienne Dni Książki było 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-
Białej. Honorowy patronat spra-
wowali Starosta Bielski Andrzej 
Płonka i wójt gminy Buczkowice 
Józef Caputa.                               JF

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
– dok. ze str. 1 i 3

Niech Państwa życie w ciągłym pośpiechu 
zwolni, abyście mieli możliwość wspólnego ko-
lędowania, składania życzeń świątecznych,  
a także okazania sobie wyrozumiałości, ciepła 
i życzliwości.

ZENON CEBRAT
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W BUCZKOWICACH

Kolędowanie rozpatrzyć należałoby w dwo-
istym znaczeniu. Po pierwsze, kolędowanie ro-
zumiane jako śpiewanie kolęd i pastorałek, po 

drugie – jako zwyczaj chodzenia po kolędzie 
od domu do domu. Mogę z pełnym przekona-
niem stwierdzić, że tradycja śpiewania kolęd  
w mojej szkole jest wciąż pielęgnowana. W oko- 
licach świąt kolędy i pastorałki są śpiewane na 
lekcjach muzyki oraz podczas przedświątecz-
nych przedstawień jasełkowych, a także pod-
czas klasowych spotkań wigilijnych. Kolędu-
ją wtedy nauczyciele wraz z uczniami. Kolędy  
w okresie okołoświątecznym od lat rozbrzmie-
wają podczas zajęć i występów naszych ze-
społów wokalnych Chatka w kwiatki, VIVO  
i Akcent, które pielęgnują tradycje. 

Tradycje kolędowania podtrzymuje w dwo-
jaki sposób również Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Buczyna” działający w naszej szkole. 
Buczyna przygotowuje repertuar kolęd, pasto-
rałek i tradycyjnych winszowań na coroczne 

świąteczne występy, np. koncert noworoczny  
w szkole czy uroczystości środowiskowe. Bu-
czyna chodzi też po kolędzie z tradycyjnymi 
winszowaniami do pobliskich, zaprzyjaźnio-
nych ze szkołą instytucji, a czasem domów. 

Myślę, że na przestrzeni lat, jak we wszyst-
kim, tak i w kolędowaniu zachodzą zmia-
ny. Czasem gaśnie zapał, a kolędy śpiewa-
ne wypiera technika. Cieszę się jednak, że  
w szkole w Buczkowicach tradycja kolędowa-
nia jest wciąż żywa. Moja ulubiona kolęda? Lu-
bię wszystkie, ale chyba najczęściej śpiewam 
„Przybieżeli do Betlejem”, bo jest dynamiczna 
i wesoła.

wysłuchała Ewelina Jakubiec-Piznal

Wręczenie nagród.
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Patriotyczna msza święta, 
patriotyczne kazanie ks. kanoni-
ka Władysława Urbańczyka, zło-
żenie hołdu pod Pomnikiem Nie-
podległości, to wszystko mia-
ło miejsce 11 listopada w Ryba-
rzowicach. O godzinie 11.00 od-
była się uroczysta msza święta  
w intencji ojczyzny oraz koncert 
w wykonaniu zespołu Grojcowia-
nie, którego inicjatorem było Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Rybarzowice. We mszy 
udział wzięły poczty sztandaro-
we: OSP Rybarzowice z kompa-
nią strażaków oraz Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum z Ryba-
rzowic wraz z dyrekcją. Obec-
ni byli przedstawiciele władz po-
żarniczych Związku OSP, władz 
powiatu, radni gminy, delegacje  
organizacji społecznych z Ryba-

rzowic – Zespołu Regionalne-
go Pieśni i Tańca, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, Związku Emery-
tów i Rencistów, Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzo-
wice, Rady Sołeckiej z Rybarzo-
wic. Na uroczystości nie zabra-
kło mieszkańców Rybarzowic, 
dla których ważny jest patriotyzm 
i umiłowanie ojczyzny.

 Po zakończonej mszy św. 
przy dźwiękach syreny strażac-
kiej złożono hołd bohaterom wal-
czącym o niepodległość, poprze-
dzony modlitwą w intencji pole-
głych oraz odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Wartę honorową 
przy pomniku jedynym na tym te-
renie upamiętniającym wymarsz 
legionistów pełnili strażacy z Ry-
barzowic.              

 Stanisław Górny

Według sondażu przeprowadzonego na pięciuset doro-
słych osobach najważniejszym polskim świętem państwo-
wym jest, obchodzona 11 listopada, rocznica odzyskania 
niepodległości w 1918 r., czyli Narodowe Święto Niepod-
ległości. Również w naszej lokalnej społeczności święto 
to obchodzone jest z należną mu czcią. Nie inaczej było  
w tym roku. 

Gminne uroczystości odbyły się w Buczkowicach, a roz-
poczęła je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny od-
prawiona w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Na-
stępnie mieszkańcy Buczkowic wraz z pocztami sztandaro-
wymi oraz gminnymi delegacjami, przy muzycznej asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łodygowic, prowadzeni 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Buczkowicach, udali się 
pod pomnik przy ul. Wyzwolenia, gdzie odbyła się najpo-
ważniejsza część uroczystości. Poprowadził ją harcmistrz 
Jan Kruczek. W atmosferze powagi i zadumy uczestnicy 
wysłuchali hymnu Polski. Następnie gminne delegacje zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowa-
nych w obozach koncentracyjnych oraz poległych w walce 
z okupantem w czasie II wojny światowej, których pamięć 
uczczono również minutą ciszy z towarzyszeniem dźwięku 
syreny strażackiej. 

Po złożeniu hołdu, uczestnicy uroczystych obchodów 
zostali zaproszeni na część artystyczną, która odbyła się 
w budynku Sokolni. Rozpoczął ją koncert pieśni patriotycz-
nych, w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łody-
gowic, w programie którego nie mogło oczywiście zabrak-
nąć roty Marii Konopnickiej. Przywitała wszystkich Ewelina 
Jakubiec-Piznal z Gminnego Ośrodka Kultury w Buczko-
wicach, która pokrótce przybliżyła tematykę obchodzonego 
święta oraz zachęciła do obejrzenia występu. 

Było to okolicznościowe widowisko patriotyczne, z licz-
nymi wspaniałymi efektami wizualnymi, zaprezentowane 
przez członków zespołów artystycznych GOK: teatralnego 
– Zgrana Paka, wokalnego – Ardente i tanecznego – Ano-
malia. Poruszające wiersze, przeplatane pieśniami i tań-
cem inscenizującym ważne historyczne wydarzenia, nie-
jednego z widzów wzruszyły do łez. Dzieci i młodzież zo-
stały przygotowane do występu przez instruktorów Annę 
Jakubowską, Łukasza Kachla i  Ewelinę Jakubiec-Piznal, 
która również była reżyserem i pomysłodawczynią całego 
widowiska.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W gminnych obchodach Narodowego Święta Niepod-
ległości uczestniczyli m.in.: przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Żądło, sołtys Henryk Knapek, przewodniczący Rady 
Sołeckiej Buczkowic Zbigniew Majcherczyk, księża parafii 
proboszcz Marek Bandura, wikariusze Marek Modzelewski 
i Jarosław Bielesz, radni gminy, przedstawiciele gminnych 
placówek oświatowych, przedstawiciele lokalnych organi-
zacji, w tym poczty sztandarowe OSP, szkół i harcerzy.     JF

Patriotycznie w Rybarzowicach

1. Składanie kwia-
tów przez gminne 
delegacje.

2. Widowisko pa-
triotyczne.

1.

2.
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PODRÓŻUJ Z GOK

Zabawa z kartami pamięci.

W listopadzie i grudniu Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach wspólnie z bielskim oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizował kolejne prelekcje  
z cyklu Spotkania z podróżnikiem.

PODRÓŻ MARZEŃ  
PO NOWEJ ZELANDII

13 listopada w GOK odbyła 
się prelekcja mieszkanki Szczyr-
ku Agnieszki Gaweł nosząca tytuł 
„Na końcu świata i do góry noga-
mi. Podróż marzeń po Nowej Ze-
landii”. 

Prelegentka trzytygodniową, 
samodzielną wyprawę do Nowej 
Zelandii odbyła na przełomie mar-
ca i kwietnia tego roku. Agnieszkę 
Gaweł znamy już z wcześniejszej 
prelekcji w GOK, podczas któ-
rej opowiadała o swoim pobycie  
i pracy w RPA.

Afryka, Nowa Zelandia to nie 
jedyne miejsca, które zwiedziła 
prelegentka, z racji, że każdą wol-
ną chwilę poświęca na planowa-
nie podróży, a każdy urlop wyko-
rzystuje na wojaże, zobaczyła już 
wiele miejsc, m.in. Turcję, Wło-
chy, Hiszpanię, Portugalię, Mace-
donię, Albanię, Czarnogórę, Gru-

zję, Węgry, Szwajcarię, Austrię, 
Anglię, Francję, Egipt, Grecję,  
a także Chiny. Podróże to nie je-
dyna jej pasja. Podróżniczka ko-
cha także góry, które zawsze sta-
nowią centrum jej podroży. Tak 
było i podczas podroży do Nowej 
Zelandii, której celem była Wyspa 
Południowa, a dokładnie jej góry  
i lodowce. 

Jak powiedziała pani Agniesz-
ka, charakterystyczne dla Nowej 
Zelandii jest to, że wszędzie jest 
bardzo, bardzo daleko, to niesa-
mowicie duże przestrzenie, ma-
lownicze miejsca i cudowna zie-
leń. Najważniejszym etapem po-
dróży były jednak górskie szla-
ki i szczyty tj. Routeburn Track 
czy Roys Peak, które zdobywane  
w niezbyt przyjaznej aurze i tak 
pozostawiły miłe wspomnienia.  

W trakcie pobytu nie zabrakło 
wrażeń i atrakcji, które rozpoczęły 
się już w samolocie, który o zgro-
zo zaczął się palić! 

Na szczęście udało się za-
pobiec tragedii i pomimo dużych 
opóźnień  bezpiecznie dotrzeć na 
miejsce. Potem było już tylko le-
piej. Udało się często na ostatnią 
chwilę, ale jednak, znaleźć miej-
sce noclegowe metodą couchsur-
fingu, zdążyć na ostatni autobus, 
czy złapać stopa, a także wejść 
na wulkan Eden. Podczas pobytu 
podróżniczce udało się odwiedzić 
różne miejsca, tj, Auckland, Wa-
naka, Haast Pass, Punakaiki, Qu-
eenstown czy Nelson. 

Podroż minęła zbyt szybko  
i czuć było lekki niedosyt. Jak po-
wiedziała prelegentka, chciałoby 
się tam pobyć dłużej i pewnie kie-
dyś tam wrócić. 

Już teraz z pełnym przekona-
niem pani Agnieszka może mó-
wić, że góry, lodowce i wulkany 
Nowej Zelandii nie są jej obce,  
a zdobyte w podróży doświad-
czenie, poznani ludzie i odwaga  
z pewnością pomogą w takcie ko-
lejnych dalekich podroży.                                      

E.J-P

Prelekcja o Nowej Zelandii.

KOLEJNY ATAK 
WANDALIZMU  
W NASZEJ GMINIE!!!

Nie minął nawet miesiąc od zamon-
towania nowych ławek w naszej gminie, 
na parkingu w Rybarzowicach, nie zdą-
żyliśmy się nimi nawet pochwalić na ła-
mach Gazety Gminnej, wcześniej bo-
wiem zainteresowali się nimi wandale. 
Brak słów na określenie ich zachowa-
nia...                                                          Red.

MONTE ROSA  
I DOLOMITY 

11 grudnia w GOK odbyła się prelekcja prze-
wodnika górskiego, pilota wycieczek, a tak- 
że miłośnika Żywiecczyzny i autora książki  
o Zadzielu Roberta Słonki. Prelekcja nosiła ty-
tuł „Monte Rosa i Dolomity czyli lodowce i fer-
raty”.

Prelekcja opowiadała o górskich wypra-
wach pana Roberta – proszę uwierzyć, było 
czego słuchać, a już tym bardziej co oglądać 
– zaprezentowane przez pana Roberta zdjęcia 
dokumentujące wejście na szczyty dosłownie 
zapierały dech i jestem pewna, że uczestnicy 
długo ich nie zapomną. 

Ale po kolei – słuchacze mogli usłyszeć  
o dwóch górskich wyprawach, jedna z nich od-
była się we wrześniu 2014 r. podczas niej gru-
pa zdobywała szczyty Dolomitów. Najważniej-
szym elementem prelekcji była jednak dru-
ga wyprawa na szczyt Monte Rosa, którą  
w sierpniu 2015 r. odbyła czteroosobowa gru-
pa w składzie: Leszek, Bogdan, Krzysztof  
i nasz prelegent Robert. 

Monte Rosa to kolos leżący w Alpach Pen-
nińskich, składający się z licznych czteroty-
sięczników i lodowców, w skład których wcho-
dzą m.in. Nordend, Dufourspitze, Signalkup-
pe, Punta Gnifetti, Parrotspitze, Ludwigshöhe, 
Schwarzhorn, Zumsteinspitze, Balmenhorn 

oraz Pyramide Vincent. Dwa ostatnie z wymie-
nionych szczytów wspaniałej czwórce udało 
się zdobyć. 

Jak powiedział prelegent, piękna pogo-
da dopisała, na trasie doskwierało tylko moc-
ne promieniowanie słoneczne, a na samym 
szczycie silny wiatr, który tylko na chwilę po-
zwolił cieszyć się zdobytym szczytem Pyrami-
de Vincent (4215 m n.p.m.) i pięknymi wido-
kami. Na szczęście na Balmenhorn (4167 m 
n.p.m.) mogli trochę dłużej podziwiać prawie 
4-metrową figurę Chrystusa „Christo delle Vet-
te”. 

Dzień trekkingowy zdecydowanie należał 
do wyjątkowych – dwa czterotysięczniki w je-
den dzień to przecież nie lada wyczyn – nasz 
prelegent opowiadał jednak o nim jak o zwy-
kłym spacerze czy wyjściu po chleb, być mo-
że nie chciał zrazić do wyprawy innych zainte-
resowanych. Wracając z trekkingu po cztero-
tysięcznikach, niezmęczona jeszcze wspania-
ła czwórka ponownie dotarła w swoje ulubione 
Dolomity, gdzie podróżnicy wspięli się na kolej-
ne ferraty, które i tym razem dostarczyły wie-
lu wrażeń. 

Cała prelekcja wzbudziła podziw przyby-
łych, którzy byli zadowoleni zarówno z pokaza-
nych pięknych zdjęć, a także barwnie opowie-
dzianych przeżyć prelegenta.

E.J-P
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Listopad  
w Nadziei

W przededniu zimy aktyw-
ność członków Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów „Nadzie-
ja” nie spada. Święto Niepod-
ległości nasi przedstawiciele 
uczcili udziałem w obchodach, 
a także złożeniem wiązanki pa-
triotycznej pod pomnikiem po-
ległych za Ojczyznę.

Nieco wcześniej niż przewi-
duje kalendarz obchodziliśmy 
andrzejki – 19 listopada wraz  

z członkami KGW bawiliśmy 
się w lokalu koła gospodyń,  
a muzyczną oprawę zapewnił 
nasz członek pan Henryk. Je-
dzenie było wyśmienite, a mu-
zyczne rytmy służyły świetnej 
zabawie.

I chwila powagi: 26 listopa-
da w sali  ZSO w Buczkowicach 
– udostępnionej nam przez dyr. 
Zenona Cebrata – odbyło się 
walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze. Były podzięko-
wania i kwiaty dla ustępujących 
oraz wybory nowych władz.

Teresa Kluz 

Uroczystość Chrystusa Kró-
la Wszechświata miała w parafii 
Godziszka szczególnie odświętny 
charakter. Łączyła się ona z przy-
jęciem Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana z okazji zakończenia Roku 
Miłosierdzia Bożego, jubileuszu 
chrztu świętego i peregrynacji ob-
razu Jezusa Miłosiernego po ro-
dzinach w parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej Szkaplerznej w Go-
dziszce.

Tryptyki z Jezusem Miłosier-
nym oraz relikwie św. Faustyny  
i św. Jana Pawła II zostały w pro-
cesji wniesione do kościoła, wier-
ni zostali przywitani przez księdza 

proboszcza. Następnie zostały od- 
czytane wzruszające świadectwa 
osób, które przyjęły obraz.

Miejscowe wspólnoty oraz sa-
morządowcy poprowadzili koron-
kę do Bożego Miłosierdzia oraz 
odczytali akt przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla Wszechświa-
ta. Akt zawierzenia oraz odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych po-
prowadził ks. Andrzej Wolny. Uro-
czyste nabożeństwo zakończy-
ło się modlitwą uwielbienia, bło-
gosławieństwem oraz indywidu-
alnym ucałowaniem świętych re-
likwii.

Stanisław Sowa

Coś dla ducha
Gdy będziemy brali do ręki aktualny numer naszej Gazety Gmin-

nej, w Nowym Mieście nad Pilicą, będą trwały uroczystości dzięk-
czynne za osobę i dzieło bł. o. Honorata Koźmińskiego w setną 
rocznicę jego śmierci. Dziś z jego duchowego skarbca wydobywa-
my dwie myśli, które ukazują jego głęboką wiarę i miłość do Boga.

Ojcze mój, Ty wiesz lepiej ode mnie, co dla mnie potrzebne, Ty 
wiesz lepiej, co ja mogę znieść, Tyś mocen pocieszyć, Tyś mnie 
stworzył na to, by mnie uszczęśliwić na wieki. 

(Wybór pism o. H. Koźmińskiego, w: Polskie Teksty Ascetyczne, 
Warszawa 1981, s. 209)

Tak, mój Boże, Ciebie jednego tylko kocham miłością prawdzi-
wą, rozumną, rozmyślną, całkowitą, której wszystkie uczucia mego 
serca są poddane. Ludzi także tylko dla Ciebie kochać mogę, bom 
jeszcze nigdy nie spotkał człowieka bez skazy, bezinteresownego  
i pokornego, tak jak jesteś Ty. I nikt mnie jeszcze nie kochał miłością 
tak cierpliwą, wyrozumiałą, łaskawą, poniżającą się, szczerą, wy-
trwałą, jaką jest Twoja miłość.

(o. H. Koźmiński, Notatnik Duchowy, s. 179)

Z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego życzymy 
wszystkim Czytelnikom, aby wpatrując się w betlejemski żłóbek, od-
krywali wciąż na nowo tę wielką miłość Boga do człowieka, którą 
nieustannie żył bł. o. Honorat, i aby była ona dla nas źródłem praw-
dziwej radości. Szczęść Boże.

Siostry Sercanki

Dzień Seniora w Rybarzowicach
22 października w pięknie 

przystrojonej, przez Halinę Kubi-
cę, sali Domu Ludowego w Ryba-
rzowicach spotkali się członkowie 
tutejszego Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, by uroczyście 
obchodzić swoje coroczne świę-
to – Dzień Seniora. Towarzyszyli 
im w tym liczni goście między in-
nymi ksiądz proboszcz Władysław 
Urbańczyk, członek prezydium 
Oddziału Okręgowego PZERiI  
w Bielsku-Białej Franciszek Gą-
siorek, przewodniczący Rady So-
łeckiej Zdzisław Świerczek, kie-
rownik GOPS Katarzyna Konior, 
wiceprezes zarządu Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów Mirosław Szemla, prze-
wodnicząca KGW Antonina Ko-
trys, dyrektor ZSPiG nr 3 Dariusz 
Binda, doktor Władysław Broda. 

Wszystkich uczestników powi-
tały przewodnicząca KERiI Maria 
Dobija wraz z Józefą Szemlą pro-
wadzącą całą uroczystość. Pa-
ni Józefa pokrótce przybliżyła ze-
branym obchodzone święto, pod-
kreśliła znaczenie wspólnych spo-
tkań i wyjazdów, a także przedsta-
wiła przygotowane przez sekre-
tarz Krystynę Mojżesz i skarbnik 
Wandę Fabię sprawozdanie me-
rytoryczne i finansowe z całorocz-

nej prężnej działalności koła oraz 
niektóre spośród najbliższych pla-
nów. 

Spotkanie swoim występem 
uświetnili uczniowie szkoły, którzy 
przygotowani pod czujnym okiem 
Jolanty Niewdany i Anny Stwory, 
przedstawili bardzo humorystycz-
ną, okraszaną świetnie dobrany-
mi motywami muzycznymi, inter-
pretację wiersza Juliana Tuwima 
„Rzepka”, a także złożyli senio-
rom życzenia. Z wiązanką skocz-
nych piosenek biesiadnych za-
prezentował się także chór KGW 
„Rybarska Nutka”.

W kolejnym punkcie zarząd 
wręczył jubilatom listy gratulacyj-
ne wraz z podarunkami. Nato-
miast goście uroczystości wyrazili 
swoje słowa uznania dla aktywne-
go funkcjonowania KERiI, życząc 
dalszych sukcesów. Dzień Senio-
ra, w trakcie którego serwowano 
pyszne jedzonko przygotowane 
przez członków koła, zakończył 
się wspólną zabawą taneczną.   JF

KERiI Rybarzowice informuje, 
że posiada wózek inwalidzki i dwa 
balkoniki, które może bezpłatnie 
wypożyczyć. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt z prze-
wodniczącą koła Marią Dobiją.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA W GODZISZCE

Wybory nowych władz.

Występ dzieci z ZSPiG Rybarzowice.
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l KOLĘDY WCZORAJ 
I DZIŚ

l BĄDŹ PIĘKNA 
NA ŚWIĘTA

l NIE DAJ SIĘ ZIMIE

l NOWY POMYSŁ 
NA PASJĘ – 
ŁUCZNICTWO

cd. na str. 12

Wiosną kwitną piękne kwiaty,
Bukiety zdobią polskie chaty.
Latem słoneczko jasno świeci, 
Niestety ten czas szybko leci. 

Jesienią żółto-brązowe liście spadają,
Nadchodzącą zimę oznaczają. 

Za oknem biało powoli się robi, 
Ktoś w salonie choinkę zdobi.
Przyszedł czas na życzenia,

Szczęścia oraz marzeń spełnienia. 
Przy wigilijnym stole pełno gości, 
Ciepła, a także mnóstwo miłości. 

W Nowym Roku samych sukcesów, 
Zdrowia i jak najmniej stresów. 

Młodzi dziennikarze życzenia składają,
Bo płatki śniegu za oknem spadają.

Mikołaj, szczególnie najmłodszym, kojarzy 
się z pękatym białobrodym staruszkiem ubra-
nym na czerwono. W ręce zawsze ma worek 
pełen prezentów, które przeznaczone są dla 
grzecznych dzieci. Lata w saniach, które cią-
gnie zaprzęg reniferów, od domu do domu. 
Wchodząc przez komin obdarowuje upo-
minkami. Oczywiście, zamieszkuje Laponię, 
gdzie ma swoją fabrykę zabawek, w której 
pracują elfy. 

Warto zadać sobie pytanie, kim naprawdę 
był święty Mikołaj? Żył na przełomie III i IV 
wieku. Pochodził z zamożnej rodziny, nicze-
go mu nie brakowało. Był wrażliwym i poboż-
nym chłopcem. Widząc cierpienie innych lu-
dzi, starał się im pomagać. Miał swój worek, 
w którym nosił żywność dla potrzebujących. 
Kiedy odziedziczył rodzinny majątek, po-
dzielił się nim z biednymi. Spełniał wiele do-
brych uczynków. Jednym z nich była pomoc 

W supermarketach usłyszeliśmy już wszyscy 
„Last Christmas”, pierwsze ozdoby zawisły na 
lampach w mieście, niektórzy z nas już w listo-
padzie kręcili głową z niedowierzaniem i myśle-
li: „Tak wcześnie? To może wyjąć już z szafy za-
jączki wielkanocne?”. Obserwowałam te pierw-
sze oznaki corocznej, świątecznej gonitwy i po-
myślałam, że w tym wszystkim gubi się sens Bo-
żego Narodzenia, że komercja bierze górę. 

Rozpoczęłam w moim liceum pracę nad wigilią 
szkolną – jednemu z nauczycieli, który przeglą-
dał mój scenariusz, wyrwał się komentarz, że na-
leży wyrzucić teksty Józefa Tischnera, bo mają 
charakter zbyt kazalniczy, a przecież na uroczy-
stość przyjdą także osoby świeckie i nie może-
my mówić tylko o Jezusie, mamy mówić o świę-
tach. Złapałam się za głowę z przerażenia. To co 
my właściwie świętujemy? Prezenty pod choinką  
i karpia na stole? 

O odpowiedź na to pytanie poprosiłyśmy księ-
dza Marka Modzelewskiego, wikariusza z para-
fii Buczkowice.

Kiedy przed dwoma laty, w 20. rocznicę świę-
ceń kapłańskich, uczestniczyłem ze swoim rocz-

nikiem w pielgrzymce do Ziemi Świętej, do-
świadczyłem w niepowtarzalny sposób tajemnicy 
Bożego Narodzenia. Nadarzyła się okazja odwie-
dzenia Groty Narodzenia Pańskiego w godzinach 
wieczornych, po zamknięciu bazyliki. Tych chwil 
spędzonych w maleńkiej grocie nie zapomnę do 
końca życia. Wypełniona na co dzień tłumem lu-
dzi, teraz zupełnie pusta, ogarnięta mrokiem  
i głęboką ciszą. Godzina trwania na adoracji tej 
niesamowitej obecności Boga, bez choinek, bły-
skotek świątecznych, która u wielu z nas zaowo-
cowała łzami wzruszenia. Bezsilni, mali ludzie  
u źródła wielkiego Boga ukrytego w osobie małe-
go dziecka. Niezwykłe spotkanie, z którego wy-
chodzi się innym, silniejszym, radośniejszym.  
I tu tkwi tajemnica i głębia świąt Bożego Naro-
dzenia. Nie w zgiełku, prezentach czy wystroju 
naszych miast, świątyń czy domów. Nie w cha-
osie przygotowań przedświątecznych, ale w oso-
bistym, dokonującym się w ciszy serca spotka-
niu z żywym Bogiem. Wystarczy otworzyć swo-
je serce na Boga, który stał się dzieckiem po to, 
aby człowiek się Go nie bał! Po to, aby człowiek 
mógł Go kochać! 

Święty Mikołaj, 
czyli jak to się zaczęło

dłużnikowi, który miał spłacić dług, gdyż  
w innym wypadku jego córki zostałyby zabrane  
w niewolę. Mikołaj przyniósł mu pod drzwi 
worek kosztowności, którymi dłużnik mógł 
spłacić wierzyciela. Mikołaj w końcu został 
biskupem Miry. Zawsze stawał w obronie 
ubogich. Zmarł 6 grudnia – tego dnia obcho-
dzimy jego święto. Po śmierci został świętym 
za zasługi i dobroć, którą kierował się w ży-
ciu. Tak wygląda jego prawdziwa historia. 

Jak nie zagubić magii świąt?

Zima ze śniegiem 
czy bez?

Kiedyś zimy były kojarzone z wiel-
kimi mrozami, słupki rtęci spadały 
do – 30 stopni, a dookoła widać by-
ło wysokie zaspy śnieżne. Od kilku 
lat ta pora roku nie jest aż tak sro-
ga jak dawniej. W ostatnim czasie 
zdarza się, że nawet w święta Bo-
żego Narodzenia ciężko jest wypa-
trzyć biały puch. Postanowiłam za-
pytać parę osób, czy bardziej odpo-
wiada im zima ze śniegiem, czy też 
z jego brakiem. 

Szymon: Zima od dzieciństwa ko-
jarzy mi się ze śniegiem, dlatego 
nie wyobrażam sobie zimy bez nie-
go. Śnieg nadaje tej porze roku wy-
jątkowy i niepowtarzalny klimat, 
który bardzo cenię. A święta spę-
dzone z rodziną, kiedy śnieg sypie 
powoli za oknem, są jedyne w swo-
im rodzaju. 

cd. na str. 12

cd. 
na str. 12

rozmowa z księdzem 
Markiem Modzelewskim
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Kolędy to coś, czego nie może za-
braknąć w święta. Śpiewają je wszy-
scy. A czy ktoś zastanawiał się nad 
ich pochodzeniem? Być może nie-
których z was zaskoczę, ale kolę-
dy na początku nie miały charakte-
ru pieśni bożonarodzeniowych. Pier-
wotnie śpiewano je z okazji Nowe-
go Roku. Nazwa najprawdopodob-
niej wywodzi się od łac. calendae  
i oznacza pierwszy dzień miesiąca, 
w ten sposób dawni Słowianie okre-
ślali pierwszy dzień roku, a termin 
ten przybył do nas z tradycji rzym-
skiej około VII wieku n.e. Również 
polska tradycja obchodzenia Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku bierze 
się z właściwej dla Rzymian tradycji 
odwiedzania się w domach, składa-
nia sobie życzeń i śpiewania pieśni, 
czyli kolędowania. Dopiero w śre-
dniowieczu zwyczaj ten nabrał cha-
rakteru czysto religijnego. Współ-
cześnie kolędy mają różną tematy-
kę, ale wszystkie krążą wokół ducha 
chrześcijańskiego. Nie zapomnijmy 
o śpiewaniu kolęd w te święta!

A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.*  

Julia Ingram

* fragment Kolędy dla nieobecnych 
Zbigniewa Preisnera

Przygotowania do świąt to gorący 
okres dla każdej z nas. Sprzątanie, 
gotowanie, pieczenie zajmują du-
żo czasu. Jednak w ferworze świą-
tecznych porządków nie można za-
pomnieć o sobie. Oto parę najważ-
niejszych rzeczy, o których panie 
powinny pamiętać. 

1. Wypoczęta i zadbana skóra
Nawet jeśli brak ci czasu na wizytę 

w salonie piękności, możesz wyglą-
dać olśniewająco w te święta. Kie-
ruj się kilkoma zasadami. Po pierw-
sze nie stosuj nowych, nieprzete-
stowanych kosmetyków. Choć pro-
ducent obiecuje powalające efek-
ty, wiele z nich może wywołać re-
akcję alergiczną. Po drugie, zadbaj  
o wypoczętą, gładką twarz. Aby 
osiągnąć taki efekt, można skorzy-
stać z wielu pomysłów na domowe 
maseczki. 

Regenerująca: Obrać surowego 
ziemniaka ze skórki, zetrzeć na tar-
ce, nałożyć papkę na twarz lub de-
kolt. Po 15 minutach spłukać letnią 
przegotowaną wodą. Skóra dosta-
nie porcję witaminy C. Ziemniak ma 
właściwości bakteriobójcze.

Do skóry poszarzałej: Do starte-
go jabłka dodać kilka kropli cytry-
ny. Zmieszane składniki nałożyć na 
twarz. Po 20 minutach spłukać let-
nią wodą. 

Do cery tłustej: Ogórek pokrojony 
w plasterki nałożyć na twarz i zo-
stawić na 10-15 minut. Można rów-
nież nanieść ogórek na dekolt. Wte-
dy lepiej zetrzeć go na tarce – ma 
silniejsze działanie i nie spłynie. 
Zmyć wodą. Maseczka ma działanie 
nawilżające i wybielające.

Do skóry wrażliwej i suchej: Do 
marchwi startej na tarce dodać  
4 krople oliwy z oliwek. Pozostawić 
na twarzy na 15 minut i zmyć chłod-
ną wodą (mogą zostać pomarańczo-
we ślady, ale z łatwością można je 
zmyć tonikiem). Marchew dostarcza 
skórze mnóstwo witaminy A.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, CZYLI JAK TO SIĘ ZACZĘŁO 
– dok. ze str. 11

Skąd więc wziął się znany nam wizerunek Mikołaja? Po-
wstawał na przestrzeni wielu lat. W 1823 roku, w wier-
szu Clementa Moore'a, został przedstawiony jako elf  
w saniach z zaprzęgiem reniferów. W późniejszym czasie 
Thomas Nast naszkicował świętego Mikołaja dla amery-
kańskiej gazety, już w ludzkiej postaci. I wreszcie w 1931 
roku, koncern Coca-Cola nadał mu wygląd, z jakim dzi-
siaj każdy go kojarzy. Rozpowszechnił się na świecie po-
przez świąteczne reklamy tego napoju.

Paulina Świerczek

JAK NIE ZAGUBIĆ MAGII ŚWIĄT 
– dok. ze str. 11

Po godzinnym trwaniu w pełnej treści ciszy, odśpiewa-
liśmy polską kolędę i pierwszy raz w historii Groty Na-
rodzenia – Apel Jasnogórski! Ta chwila przeniosła nas do 
Polski. Przeniosła do piękna świąt, które kojarzą się nam 
z domem, wigilią, śpiewem kolęd, pasterką i ciepłem te-
go czasu. Czyli do tego wszystkiego, co swój początek 
miało w Betlejem.

Znajomy ksiądz przeżył jedne ze swoich świąt Bożego 
Narodzenia w akademiku, w Stanach Zjednoczonych. Ja-
kie było jego zdziwienie, kiedy w dzień wigilii wszyscy 
udali się do domów na święta, zostawiając go samego  
w tym zimnym domu. Jeszcze większe zdziwienie go 
ogarnęło, kiedy otworzył znajdujące się pod choinką 
paczki. Były puste! Były atrapami. Życzę wszystkim czy-
tającym ten artykuł, aby zbliżające się święta nie by-
ły pięknymi, pustymi atrapami. Życzę, aby były pełne 
przemieniającej obecności Bożej Dzieciny, która naszą 
codzienną szarość życia przyobleka barwą kolorów. Za-
czerpnijmy tego, czego doświadczały przez wieki poko-
lenia chrześcijan. Wystarczy odrobina ciszy tej świętej 
nocy przyjścia i samotności, aby przeżyć coś, czego sło-
wami nie da się opisać. I co ważniejsze! Nie potrzebuje-
my do tego wyjeżdżać do Ziemi Świętej, ale Grotę Naro-
dzenia Pańskiego możemy odnaleźć w swoim sercu! Cze-
go sobie i Wam życzę!

Julia Ingram
Karolina Tabaka

ZIMA ZE ŚNIEGIEM CZY BEZ
– dok. ze str. 11

Maria: Zima najlepsza bez śniegu i mro-
zu. To słońce wywołuje uśmiech na twarzy 
i przypływ pozytywnej energii. Ale przed zi-
mą zawsze można uciec. Gdzie? Najlepiej 
nad ciepłe morze. 

Salomea: Zdecydowanie zima ze śniegiem, 
ponieważ to charakterystyczny element dla 
tej pory roku. Ponadto daje wiele radości 
dzieciom i nadaje magię świętom. 

Ewelina: Szczerze chciałabym, żeby na 
święta był śnieg, bo wtedy czuje się ten kli-

mat. Fakt, że bez śniegu jest lepiej, bo dużo 
ułatwień i na drodze nie jest ślisko, nie mro-
zi jak w kieleckim, a jak spadnie śnieg, to 
się do kwietnia trzyma... Jednak wolę zimę 
ze śniegiem, a szczególnie na święta!

Krystian: Zima bez śniegu. Wiadomo śnieg, 
w rozumieniu puszek, jest OK, jednak rozta-
piająca się breja nie jest fajna. Śnieg wią-
że się z sypaniem soli i piasku, co prowa-
dzi do nanoszenia brudu do domu, mama 
krzyczy i trzeba sprzątać. Wiadomo, śnieg  
w święta daje klimat, ale moim zdaniem jest 
więcej minusów niż plusów jego obecności. 

Piotrek: Zima bez śniegu. Zimowe buty 
i gruby ubiór to zdecydowanie nie dla mnie. 
Zawsze w domu szukam ciepłego kąta. Wo-
lałbym słońce, ponieważ można jeździć na 
rowerze czy rolkach i zagrać w piłkę.

Gabrysia: Zima ze śniegiem oczywiście. 
Wszystkie dyscypliny zimowe bez śniegu nie 
mają najmniejszego sensu, więc zdecydowa-
nie zima ze śniegiem. 

Kasia: Zima tylko ze śniegiem. To dzięki 
niemu dzieci się nie nudzą. Sanki, narty, łyż-
wy… czym byłaby zima bez śniegu? Nudą! 

Paulina Świerczek

Kolędy  
wczoraj i dziś

BĄDŹ PIĘKNA  
NA ŚWIĘTA!
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Kurtki puchowe to niewątpliwe królowe obecnego zimowego se-
zonu. Można stwierdzić, że są produktami pierwszej potrzeby. 
Ciepła srebrna puchówka kiedyś nie mogła przypominać stroju 
astronauty, dziś nosimy ją nawet do szpilek! Te bardziej eleganc-
kie mają opływowy kształt, są spięte paskiem, a ich fason przy-
pomina bardziej płaszcz niż puchową kurtkę narciarską. Alterna-
tywą dla nich mogą być militarne parki z podpinką lub futrzanym 
wkładem. W tym sezonie należy wspomnieć także o ponadczaso-
wych płaszczach midi przewiązywanych w pasie, klasyka zawsze 

Za oknami biało, drogi oblodzone, a na dworze 
zimno jak diabli. Można bez wątpliwości stwier-
dzić, że zima już do nas dotarła. Jednak co zrobić, 
gdy trzeba iść do pracy czy szkoły, a na dworze 
jest tak zimno, że nawet puchowa kurtka nie po-
maga? Jak nie zmarznąć? Jest kilka sposobów, aby 
zachować ciepło nawet w mroźne dni.

Po pierwsze, należy się ciepło ubrać. Oprócz sza-
lika, czapki i rękawiczek można dodatkowo włożyć 
na siebie bieliznę termoaktywną. Jest ona uszyta 
z odpowiedniego materiału, który sprawnie odpro-
wadza z naszego ciała pot i wilgoć, pozostawiając 
skórę suchą. Drugim plusem jest to, że jeżeli zało-
żymy pod spodnie taką bieliznę, to mamy zapew-
nione ciepło i wygodę jednocześnie.

Należy wspomnieć o niezawodnych kubkach ter-
micznych oraz termosach. Obie te rzeczy dobrze 
utrzymują ciepło napoju, który w chłodny dzień 
ma nas rozgrzać. Kubki termiczne trzymają wyso-

2. Gładkie, pachnące ciało.
Sprawdzonym sposobem jest re-

welacyjny peeling kawowy (ciało) 
lub cukrowy (twarz). 

Peeling cukrowy: Pół szklanki cu-
kru, 3 łyżki oliwy, łyżkę wody, łyż-
kę soku z cytryny i 2 łyżki płynnego 
miodu miksujemy. Taki domowy pe-
eling nawilża i oczyszcza. Należy go 
wmasować w twarz okrężnymi ru-
chami. Zmyć letnią wodą, kiedy po-
czujemy, że zaczyna wysychać. 

Peeling kawowy: W naczyniu mik-
sującym umieszczamy 4 łyżki soli,  
4 łyżki świeżo zmielonej kawy i 2 ły- 
żki cynamonu. Miksujemy. Tak przy-
gotowany peeling nakładamy na 
wilgotną gąbkę i nią masujemy cia-
ło. Peeling nadaje się do całego cia-
ła z wyjątkiem twarzy i dekoltu.

 3. Zadbane paznokcie
Zadbane paznokcie to ozdoba dło-

ni oraz dopełnienie każdej kreacji. 
Jeśli wykonasz perfekcyjny mani-
cure, na szalone zdobienia stra-
cisz dużo czasu, dlatego w gorącym 
przedświątecznym okresie zdecyduj 
się na jeden kolor. Pamiętaj o za-
stosowaniu transparentnego lakieru 
nawierzchniowego o właściwościach 
ochronno-utwardzających. 

4. Wyjątkowy makijaż i piękna 
kreacja

Odświętny, elegancki wygląd, 
ale jednocześnie wygodę uzyska-
my przy pomocy sukienek z delikat-
nie połyskującego jedwabiu, tafty 
czy satyny, ale także z mięciutkich, 
przyjaznych ciału dzianin. Lookiem 
godnym polecenia okażą się rów-
nież dobrze dopasowane spodnie 
od garnituru w parze z wielką, bia-
łą koszulą z dużymi rękawami. Ide-
alnym dodatkiem będzie delikatna 
srebrna bądź złota biżuteria. 

Makijaż w świąteczne dni również 
powinien być stonowany. Delikatne 
matowe cienie na powiekach, po-
madka w kolorze beżu bądź czer-
wieni (zależy od koloru stylizacji)  
i blady róż zdobiący policzki.

Oprócz tego potrzebny Wam jest 
tylko szeroki uśmiech – dzięki nie-
mu każdej stylizacji nadacie ma-
giczny blask! 

 Zuzanna Konior

Moda zimą 2016\2017

na czasie! Do tego skórzane botki na wygodnym 
obcasie i niewątpliwe królowe spodni tego sezo-
nu – chinosy. 

Tkaniny, jakie królują w tym sezonie, to z pew-
nością aksamit i satyna. Warto się też pokusić 
o piękną aksamitną bądź satynową sukienkę na 
zbliżającego się sylwestra. Lekko, zmysłowo od-
kryte plecy czy też subtelne rozcięcie, falbany 
lub proste klasyczne formy. 

Zima to ulubiona pora wielu projektantów. Mar-
ta Boliglova projektuje kolekcje eleganckie z nu-
tą awangardy. W tym sezonie w jej kolekcji kró-
luje kolor, ale także wyraziste wzory. Paleta zbu-
dowana jest z tonów intensywnego oranżu, szma-

Nie daj się zimie! ką temperaturę płynu przez około 30 minut, 
więc gdy musimy wyjść z domu, a na dworze 
jest zimno, taki kubek świetnie się spraw-
dza. Osoby, które podczas drogi mają ocho-
tę się rozgrzać ciepłym napojem, dobrze wy-
brały. Jeżeli jednak chcielibyśmy utrzymać 
wysoką temperaturę napoju na dłużej niż pół 
godziny, warto zaopatrzyć się w termos. Po-
nieważ nawet najtańsze termosy zaczynają 
tracić ciepło dopiero po około 5-7 godzinach, 
więc możemy długo cieszyć się gorącym na-
pojem.

Co począć, gdy nasze dłonie nawet w ręka-
wiczkach są lodowate? Sprawić sobie ogrze-
wacz do rąk wielokrotnego użytku. Jest to 
plastikowy woreczek wypełniony płynem,  
w którym pływa okrągły kawałek blaszki. W mo- 
mencie przełamania metalu substancja ta 
zaczyna się krystalizować i oddawać cie-
pło, które wcześniej pochłonęła. Ogrzewacz 
utrzymuje wysoką temperaturę przez oko-

ło 30 minut. Gdy już 
ostygnie, po powrocie 
do domu, wystarczy 
go wrzucić do wrzącej 
wody i gotować przez 
10 minut, a stanie się 
gotowy do kolejnego 
użycia. 

Te pomysły pomaga-
ją choć trochę zmniej-
szyć nieprzyjemne od-
działywanie zimna na 
organizm. Warto wy-
próbować te sposo-
by, by nie kulić się wy-
chodząc z domu. Zi-
ma mimo wszystko 
jest piękną porą roku, 
więc cieszmy się nią.

Karolina Borek

ragdowej zieleni i szlachetnej czerwieni oraz 
błękitu. Trzonem jej kolekcji są skóry oraz 
ręcznie robione melanżowe kardigany z frędz-
lami, a także swetry o grubym warkoczyko-
wym splocie. Niesamowicie wyglądają z je-
dwabnymi koszulami w zestawieniu z eleganc-
kimi chinosami.

W związku z nadchodzącymi świętami, ro-
dzinnymi spotkaniami, a także zbliżającym się 
sylwestrem nie pozostaje nam nic innego jak 
wyjść na zakupy. Kto nie zdąży, nic straconego 
– po świętach również będą wyprzedaże. Uda-
nych łowów.                             Maria Pietraszko

Krzyżówka

1. Na wigilijnym stole jest 12...
2. Pod białym obrusem powinno znaleźć się …?
3. ..Betlejemska.
4. Podczas wigilijnego wieczoru łamiemy się…
5. Śpiewana w okresie świątecznym pieśń religijna… 
6. W każdym domu pięknie ubrana, rozświetlone 
świąteczne drzewko…
7. Tradycyjna słodkowodna ryba goszcząca na każdym 
wigilijnym stole. HASŁO: 

autorką krzyżówki jest S.K-B 
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KS czyli Kuchnia Studenta
MUSISZ TO PRZECZYTAĆ

Nowy pomysł na pasję! 

Pamiętacie poprzednie propozycje, czyli 
kajak polo oraz dubbing. Tym razem mamy 
dla Was coś nietypowego. Kojarzy mi się to  
z magicznym światem elfów albo „Opowie-
ściami z Narnii” i jedną z głównych bohate-
rek – Zuzanną, która świetnie strzelała z łu-
ku. Jeżeli chcecie się przenieść do świata 
fantasy, możecie spróbować łucznictwa.

Masz celne oko i uwielbiasz książki o ma-
gicznych światach, a może interesujesz się 
historią oraz bronią – to idealna pasja dla 
Ciebie. Miałam okazję porozmawiać na ten 
temat ze Zbyszkiem Gruszeckim z Buczko-
wic, który właśnie strzela z łuku. 

 – Od zawsze interesowałem się historią 
i starą bronią. Okazało się, że w Żywcu jest 
klub łuczniczy, postanowiłem sprawdzić czy 
mi się to spodoba i zacząłem chodzić na tre-
ningi. Na początku, przez jakieś 2 tygod-
nie, strzelałem z łuku typu Apacz, po pew-
nym czasie dostałem metalowy, wprawdzie 
nie był on o wiele mocniejszy od Apacza, ale 
strzelało mi się z niego bardzo przyjemnie. 
Trener zauważył, że idzie mi całkiem nieźle, 
dlatego wymienił mi ramiona łuku na moc-
niejsze i wystawił mnie na pierwsze zawody. 

KARIN CÓRKA MONSA
SKŁADNIKI:
 – 1/4 szklanki miodu,
 – 80 g masła,
 – 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru 
lub cukru pudru,
 – 1 jajko,
 – 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej,
 – 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
 – 1 i 1/2 – 2 łyżki przyprawy korzennej do 
piernika,
 – opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubi-
cie, gdy pierniczki mają ciemniejszy kolor).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miód i masło podgrzać w garnuszku, prze-

studzić. Dodać pozostałe składniki i wyro-
bić lub zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt 
miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałko-
wało). Wałkować na stolnicy na grubość oko-
ło 2-3 mm lekko podsypując mąką (grub-
sze pierniczki są bardziej miękkie po upie-
czeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych 
kształtach i przekładać na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia.

Pierniczki z otworkiem do przewlekania – 
otworek należy zrobić przed pieczeniem (np. 
słomką do napojów).

Pierniczki z witrażykami – również przed 
upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać 
mniejszy otworek, nasypać do niego pokrusz-
nych landrynek (z górką) i piec na macie te-
flonowej, ściągając z blachy dopiero po wy-
stygnięciu.

Układać na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia i piec około 10 minut w tempera-
turze 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, 
będą zbyt kruche i będą miały posmak gory-
czy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na krat-
ce.

Lukrować lub dekorować czekoladą po 
upieczeniu.

Pierniczki po upieczeniu są twarde, później 
zmiękną (należy je przechowywać w szczel-
nie zamkniętym pojemniku). Bardzo długo  
i dobrze się przechowują. Można upiec je kil-
ka tygodni przed świętami, lukrowanie zo-
stawiając na później.

Co zrobić, by pierniczki zmiękły?
Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj moc-

no twarde (powoduje to dodatek miodu). By 
zmiękły, potrzebują pochłonąć odpowied-
nią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owo-
ców. Wtedy będą rozpływały się w ustach! 
Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) 
na kratce i przenieś do pomieszczenia o wy-
sokiej wilgotności, uchyl okno podczas desz-
czu. Jeśli u Ciebie w domu jest dość sucho, 
schowaj pierniczki do szczelnej puszki z ka-
wałkami obranych jabłek. Jabłka wymieniaj 
co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pier-
niczki będą chłonęły wilgoć z owoców.

Smacznego!
poleca Maria Pietraszko

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

Czym kieruje się król zabierając na dwór 
córkę rybaka? Czy władca naprawdę nie 
ma prawa podążać za głosem serca? Nie 
jest łatwo, kiedy poznaje się miłość zaka-
zaną i często najważniejszą oznaką takie-
go uczucia wydawać się może opuszczenie 
ukochanej osoby. Utknięcie w sytuacji bez 
wyjścia zdaje się wręcz nieuniknione. Fa-
woryzowanie kogokolwiek z podwładnych 
nie powinno mieć miejsca. Wszyscy zasłu-
gują na taką samą troskę ze strony władcy. 
Król powinien żenić się z rozsądku, by jego 
jedyną miłością pozostał nadal lud. Czym 
może się skończyć awansowanie jednej 
poddanej? Mika Waltari autor „Karin cór-
ki Monsa” snuje opowieść o rozdwojeniu 
jaźni króla. Czy jest on taki, jakim widzą 
go ludzie, czy taki, jakim widzi go zako-
chana dziewczyna. Rodzi się pytanie: kim 
tak naprawdę jest władca? Na pewno jest 
człowiekiem obarczonym wielką odpowie-
dzialnością. Zżerany gorączką władzy król 
szuka ukojenia w świecie uczuć, lecz życie 
zatruwa miłość, która nie pasuje do świa-
ta skomplikowanych intryg. Jak silnie mo-
że wierzyć człowiek w istnienie nieistnie-
jącego? A może skarb, którego szukają bo-
haterowie, jest niewidzialny? Przeczytaj, 
a przekonasz się, czy wbrew przeciwień-
stwom można nadal kochać. 

Beata Kalarus

W ferie zimowe odbył się obóz. Dzięki nie-
mu poznałem lepiej ludzi z klubu i poćwiczy-
łem technikę. Miesiąc później pojechałem na 
moje pierwsze mistrzostwa Polski, zająłem 
49. miejsce na około 127 uczestników. Dzię-
ki tym zawodom zrozumiałem, że jeżeli będę 
pracował nad sobą i nad swoją techniką, to  
w przyszłości mam szanse wygrać. Od tam-
tego czasu zacząłem częściej trenować i jeź-
dzić na zawody, na których zdobywam już  
w miarę dobre miejsca. W lipcu pojechałem 
znów na obóz, tym razem letni. Podczas obo-
zu strzelałem chyba więcej, niż przez cały 
miesiąc. 

Strzelam dopiero rok i jestem z siebie dum-
ny, że wytrzymałem chwile zwątpień i dalej 
zajmuję się moją pasją. Jeżeli chodzi o tre-
ningi, to odbywają się od poniedziałku do so-
boty od godziny 8 do 19, można przyjść kiedy 
się chce i strzelać tak długo, jak się chce. Po-
lecam każdemu, chociaż spróbować.

Nieważne, czy jesteś dzieckiem, nastolat-
kiem czy dorosłym, każdy moment jest do-
bry, żeby znaleźć coś, co będzie twoją pasją. 
Zamiast siedzieć przed telewizorem, spróbuj 
czegoś nowego, a może nie pożałujesz.

poleca Joanna Zięba Zawody w Żywcu.

ŁUCZNICTWO
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INTERPELACJE RADNYCH GMINY BUCZKOWICE 
W IV KWARTALE 2016 R. 

Podczas XXII sesji Rady Gminy Buczkowi-
ce, która odbyła się 26 października radni gmi-
ny Buczkowice interpelowali o:
Jan Świerczek:

– wyjście z inicjatywą przywrócenia placów-
ki policji w Rybarzowicach (zgodnie z deklara-
cjami rządu dotyczącymi ponownego otwarcia 
zlikwidowanych komisariatów).
Jerzy Więcek:

– wykonanie wiosną bezpiecznego przej-
ścia pomiędzy starą i nową częścią cmentarza 
komunalnego w Godziszce (2-3 stopnie),

– naprawienie tartanu na boisku szkolnym 
w Kalnej,

– przegląd oraz wyczyszczenie lamp dro-
gowych na terenie gminy i wymianę żarówek 
tam, gdzie jest to potrzebne,

– zamieszczenie w Gazecie Gminnej ar-
tykułu dotyczącego obowiązku sprzątania po 
psie na spacerze oraz sankcji za jego niedo-
pełnienie,

– przekazanie do powiatu informacji, że 
niektóre nowe znaki przy wyremontowanej 
drodze są już powykręcane, dodatkowo część 
znaków zasłonięta jest przez gałęzie,

– rozważenie przez powiat kwestii usunię-
cia znaku ograniczenia prędkości do 70 km/h 
przy wjeździe do Kalnej (może lepiej byłoby od 
razu po zjeździe postawić znak „teren zabudo-
wany”).
Wiesław Kopacz:

– podjęcie działań mających na celu wy-
koszenie zaniedbanej posesji przy ul. Grun-
waldzkiej w Buczkowicach,

– przegląd chodników przy drogach powia-
towych oraz dróg gminnych pod kątem wysta-
jących gałęzi i podjęcie działań mających na 
celu ich usunięcie.
Mieczysław Moczek:

– zamontowanie lampy drogowej na ener-
gię słoneczną przy ul. Jeżynowej w Buczkowi-
cach,

– udrożnienie przejazdu przez Bruśnik  
w ciągu ul. Brzeziny w Buczkowicach,

– utwardzenie terenu pomiędzy ul. Brzezi-
ny i ul. Sasanek w Buczkowicach.
Stanisław Sowa:

– ustawienie lampy przy skrzyżowaniu ul. Li- 
powskiej z ul. Południową w Godziszce.
Janusz Matlak:

– oświetlenie przystanku pod estakadą  
w Rybarzowicach.
Jadwiga Górna:

– zamieszczenie w Gazecie Gminnej arty-
kułu wyjaśniającego, że wysypywanie śmieci 
na terenie gminy nie ma sensu, ponieważ są 
one odbierane spod domu w ramach obowiąz-
kowej opłaty,

– przestawienie bądź podniesienie zna-
ków STOP na drogach dojazdowych do ul. Be-
skidzkiej w Rybarzowicach (drogi są nieprze-
jezdne dla większych samochodów i ciągni-
ków),

– podjęcie działań informacyjnych w odnie-
sieniu do zasłaniających widoczność plakatów 
zamieszczanych na ogrodzeniach w okolicach 
wyjazdów z bocznych dróg.
Barbara Magiera-Sadlik:

– ustawienie znaku „niebezpieczny zakręt” 
na zakręcie obok stawu na ul. Bielskiej w Ry-
barzowicach,

– ustawienie lustra drogowego na skrzy-
żowaniu ul. Wesołej i Radosnej w Rybarzowi-
cach,

– ustawienie lustra drogowego przy wyjeź-
dzie z ul. Wiklinowej w Rybarzowicach,

– przeniesienie lustra drogowego z ul. Dę-
bowej na ul. Przedszkolną w Rybarzowicach.
Władysław Wrona:

– zwrócenie się do zarządcy drogi o zlikwi-
dowanie znaku odwołania ograniczenia pręd-
kości do 60 km/h na ul. Bielskiej w Buczkowi-
cach,

– zwrócenie się do powiatu bielskiego o ta-
kie oznakowanie ronda w Godziszce (od stro-
ny ul. Żywieckiej), aby znak przejścia dla pie-
szych nie przesłaniał znaku informującego  
o rondzie,

– zorganizowanie szkolenia dla mieszkań-
ców w zakresie wykorzystywania możliwości, 
jakie daje eUrząd,

– podbudowanie asfaltem zapadniętej  
studzienki kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Bu- 
czkowicach.
Jerzy Foltyniak:

– przycięcie brzózek zasłaniających wi-
doczność w lustrze przy wyjeździe z ul. Grun-
waldzkiej na ul. Lipowską w Buczkowicach 
(gdy pada deszcz, odbijają się w lustrze).
Roman Wrona:

–  wyczyszczenie studzienek na rondzie w Bu- 
czkowicach.
Maria Sternal:

– zaasfaltowanie ul. Wiosennej i Młyńskiej 
w Buczkowicach,

– przesunięcie barierki na Młynówce na  
ul. Jaworowej w Buczkowicach,

– przesunięcie znaku przy ul. Wyzwole-
nia w Buczkowicach, przed przychodnią Inter-
Oko, ze środka chodnika na jego brzeg,

– naprawę ul. Bławatków w Buczkowicach,
– pogłębienie i okoszenie rowu cmentarne-

go na wysokości ul. Zielnej w Buczkowicach,
– zamieszczenie w Gazecie Gminnej arty-

kułu dotyczącego zasad utrzymania drożności 
cieków oraz ich wykaszania.
Piotr Żądło:

– położenie nakładki asfaltowej na ul. Za-
wilców w Buczkowicach,

– rozważenie możliwości udrożnienia przy-
najmniej ciągu dla pieszych na ul. Bławatków 
w Buczkowicach,

– skoordynowanie czasu włączania i wy-
łączania lamp na terenie Buczkowic (problem 
jest też w Godziszce).

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Buczkowi-
ce, która odbyła się 30 listopada, radni gminy 
Buczkowice interpelowali o:
Stanisław Sowa:

– podjęcie działań mających na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa na ul. Łodygowskiej  
w Godziszce w okolicy kościoła.  
Jerzy Więcek:

– zwrócenie się do PKS-u o realizowanie  
w dni nauki szkolnej kursu z Kalnej przed 
godz. 7.00 większym autobusem,

– dosypanie piasku na „przełożonym” 
chodniku w okolicy przystanku w Kalnej,

– rozważenie ustawienia przy cmentarzu 
komunalnym w Godziszce przenośnej toalety 
typu toi toi,

– zwrócenie się do powiatu o ograniczenie 
tonażu na ul. Widokowej w Kalnej.
Roman Wrona:

– zwrócenie się do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich o przebudowę odwodnienia ul. Wi-
ślańskiej w Buczkowicach.
Jadwiga Górna:

– rozpoznanie możliwości pilotażowego 
wdrożenia w gminie Buczkowice programu za-
kładania elektrofiltrów kominowych,

– zamieszczanie w Gazecie Gminnej arty-
kułów dotyczących skutków zdrowotnych spa-
lania w piecach śmieci oraz mułu i flotu.
Zdzisław Świerczek:

– ponowne zwrócenie się do powiatu  
o przejście dla pieszych przy „Żabce” w Ryba-
rzowicach,

– zadbanie o drożność rowu odwadniające-
go przy ul. Żywieckiej w Rybarzowicach (nad 
ul. Kalinową jest zasypany).
Jan Świerczek:

– ustalenie jednorazowej pomocy gminy 
dla rodzin z tytułu urodzenia dziecka,

– zwrócenie się do odpowiedniej instytucji  
o wyłapanie bobrów w Rybarzowicach i prze-
niesienie ich w odpowiednie miejsce.
Barbara Magiera-Sadlik:

– podjęcie działań mających na celu zabez-
pieczenie kratki na ul. Bielskiej w Rybarzowi-
cach w okolicach Capri,

– zwrócenie się do kierownika Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach o skiero-
wanie przynajmniej raz w miesiącu pielęgniar-
ki do przedszkoli w Buczkowicach i Rybarzo-
wicach.
Janusz Matlak:

– zadbanie o to, aby Gminny Ośrodek 
Zdrowia był w stanie przyjąć wszystkie chore 
dzieci w dniu zgłoszenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące zgła-
szanych przez radnych interpelacji oraz spo-
sobu ich załatwienia można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Buczkowice (biuro nr 20, tel. 
334990066 w. 23, 28).

Ewa Matera
Zawody w Żywcu.
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URZĄD GMINY INFORMUJE

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go niektórzy „oszczędni” właściciele domów 
ogrzewają je, paląc w piecach odpadami ko-
munalnymi. Najczęściej spalaniu ulegają od-
pady typu: mieszane materiały z opakowań 
(tworzywa sztuczne – plastik, folia), meble,  
a nawet stare opony.

W procesach spalania ważną rolę odgry-
wa temperatura spalania; gdy jest niewłaści-
wa (zbyt niska), w emitowanych spalinach po-
wstają zanieczyszczenia, których oddziaływa-
nie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest 
bardzo szkodliwe. W procesie spalania śmieci, 
w szczególności tworzyw sztucznych, powsta-
ją następujące zanieczyszczenia: dioksyny, 
furany, tlenki węgla, tlenki azotu, pył, metale 
ciężkie (kadm, rtęć, kobalt, nikiel, selen, ołów), 
chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, sty-
ren i wiele innych organicznych i nieorganicz-
nych związków chemicznych.

Spalanie odpadów w domowych piecach 
odbywa się w niskich temperaturach (200-
500oC), z czym wiąże się zwiększona emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. Kominy 
domów są niskim źródłem emisji, co uniemoż-
liwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże od-
ległości i rozproszenie ich przez wiatr. Najwięk-
szą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w do-
mu, gdzie spędzamy większość czasu.

W odniesieniu do zanieczyszczeń emito-
wanych przez domowe kominy szczególne za-
grożenie dla ludzi i zwierząt mają:

• dwutlenek siarki (SO2) – powoduje u lu-
dzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik 
chlorofilu, czego widocznym efektem jest za-
mieranie blaszek liściowych. Związek ten jest 
przyczyną powstawania siarczanów i kwasu 

siarkowego, co prowadzi do opadu kwaśnych 
deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, 
powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa 
korozyjnie na konstrukcje metalowe.

• tlenki azotu (NOx) – są przyczyną podraż-
niania i uszkodzenia płuc. NO2 działa drażnią-
co na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną 
zaburzeń oddychaniu, powoduje choroby aler-
giczne, m.in. astmę szczególnie u dzieci.

• tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi 
i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrud-
niając transport tlenu. Oddziałuje także na 
centralny układ nerwowy. Najbardziej wrażliwy 
na jego działanie jest mózg.

• pyły – bezpośrednie oddziaływanie pyłów 
zależy od wielkości cząsteczek. Niebezpiecz-
ne są pyły najdrobniejsze o wielkości cząstki 
do 5 mikrometrów, które z łatwością przenikają 
do większości organizmów. U ludzi osiadają na 
ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają 
wymianę gazową. Powodują podrażnienia na-
skórka i śluzówki, zapalenia górnych dróg od-
dechowych, wywołują choroby oczu, choro-
by alergiczne, astmę, a także ciężkie schorze-
nia, jak pylica płuc oraz nowotwory płuc, gardła  
i krtani.

• metale ciężkie – odkładają się w szpi-
ku kostnym, śledzionie i nerkach; uszkadza-
ją układ nerwowy, powodują anemię, zaburze-
nia snu, pogorszenie sprawności umysłowej, 
agresywność. Mogą również wywołać zmiany 
nowotworowe.

• wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne (WWA) – wywołują ostre i przewle-
kłe zatrucia. W grupie węglowodorów aroma-
tycznych duże zagrożenie stanowi benzopiren, 
ze względu na właściwości rakotwórcze.

• dioksyny – to jedne z najsilniejszych tru-
cizn Uszkadzają one narządy wewnętrzne: 
wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę 
mózgową, zwiększają również ryzyko wystą-
pienia nowotworów. Dioksyny działają aler-
gicznie oraz obniżają odporność organizmów, 
co powoduje zwiększenie podatności na zaka-
żenia wirusowe i bakteryjne.

Jak widać, palenie odpadów komunalnych 
w domowych piecach stanowi ogromne zagro-
żenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Apelu-
jemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania 
odpadów! W nawiązaniu do licznych interpela-
cji radnych – w związku z bardzo złą jakością 
powietrza na terenie naszej gminy – apeluje-
my o ogrzewanie domów paliwem dobrej jako-
ści (z wykluczeniem flotu i mułu węglowego). 

Pomyśl, co wrzucasz do pieca. Ile napraw-
dę jest warte dla Ciebie zdrowie własne i bli-
skich?!

Przemysław Lubiński

SPALAJĄC ODPADY KOMUNALNE W PIECU TRUJESZ SIEBIE, 
SWOICH BLISKICH I SĄSIADÓW

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Bucz-
kowice w dniu 30 listopada br. podjęto 
między innymi uchwałę dotyczącą utwo-
rzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego, do którego zadań należeć bę-
dzie organizacja publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze samorządów bę-
dących jego uczestnikami.

W skład związku wejdzie powiat biel-
ski oraz prawie wszystkie gminy na jego 
obszarze (prócz Czechowic-Dziedzic), 
które wspólnie zadbają o ustalenie siat-
ki komunikacyjnej zabezpieczającej po-
trzeby mieszkańców w zakresie prze-
mieszczania się po terenie powiatu. Usłu-
gi transportu publicznego świadczyć bę-
dzie przedsiębiorstwo PKS, które w chwili 
obecnej jest własnością powiatu, a nieba-
wem stanie się majątkiem związku. 

Przedmiotowe kwestie szczegółowo 

omówiono podczas posiedzenia komi-
sji Rady Gminy Buczkowice 28 listopada 
br., w której udział brał pan starosta biel-
ski Andrzej Płonka. Korzystając z obecno-
ści starosty, wójt oraz radni naszej gminy 
złożyli mu szczególne podziękowania za 
przeprowadzenie w bieżącym roku wspól-
nej inwestycji – modernizacji drogi powia-
towej Buczkowice – Kalna (koszt zadania 
to prawie 6 mln zł, z czego 1,5 mln pocho-
dziło z budżetu gminy). 

Pan starosta podczas posiedzenia po-
informował radnych, że w zadaniach inwe-
stycyjnych powiatu bielskiego na rok przy-
szły planowana jest kompleksowa prze-
budowa mostu na Żylicy w ciągu ul. Li- 
powskiej w Buczkowicach i modernizacja 
ul. Grunwaldzkiej w tej miejscowości.

wójt gminy Buczkowice  
Józef Caputa

Powstanie Beskidzki Związek  
Powiatowo-Gminny

APEL O BEZPIECZEŃSTWO  
NA DROGACH

W nawiązaniu do apelu zamieszczonego  
w poprzednim numerze Gazety Gminnej, 
dotyczącego bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniach dróg na terenie gminy, wójt oraz 
radni proszą mieszkańców, aby w imię 
wspólnego bezpieczeństwa zrezygnowa-
li z umieszczania na ogrodzeniach w oko-
licy skrzyżowań dużych reklam utrudniają-
cych widoczność przy wjeżdżaniu na drogi.

wójt oraz radni gminy Buczkowice

Podziękowania dla starosty Andrzeja Płonki.
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PRZEDSZKOLA

DZIEŃ CZERWONEGO KOLORU
26 października był dniem koloru czerwo-

nego. Dzieci tego dnia przyszły ubrane na 
czerwono. Sale były udekorowane czerwony-
mi elementami. Przy śniadaniu i podczas obia-
du na talerzach dominował kolor czerwony – 
jak się okazało, „czerwone dania” były bardzo 
smaczne i jednocześnie zdrowe. Był to dzień 
pełen zabaw sensorycznych rozwijających 
zmysł dotyku. Dzieci mogły dotknąć rzeczy  
o różnej powierzchni i fakturze, określały 
co jest zimne, a co ciepłe. Wysłuchały bajki  
pt. „Czerwony Kapturek” i bawiły się do pio-
senki „My jesteśmy krasnoludki”. Teraz już nikt  
z nas nie pomyli tego koloru z żadnym innym!

LOKOMOTYWA TUWIMA
9 listopada przedszkolaki wraz z opieku-

nami wybrały się do szkoły muzycznej w Biel-
sku-Białej na przedstawienie pt. „Lokomotywa 
pana Tuwima” w wykonaniu aktorów Narodo-
wego Teatru Edukacji z Wrocławia. Uczestni-
czyły w podróży po wierszach wielkiego poety 
– Juliana Tuwima. Wszyscy świetnie się bawi-
li z Zosią Samosią, Dyziem marzycielem, zde-
nerwowanym panem Hilarym, staruszkiem i je-
go rzepką, Słoniem Trąbalskim oraz z innymi 
postaciami. 

PRZEDSZKOLNY PATRIOTYZM

Co słychać  
w buczkowickim 
Przedszkolu?

ich prawa, czyli Konwencją o prawach dziec-
ka. Na zakończenie grupy starsze wykonały 
ilustracje do wybranych przez siebie praw.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

DOGOTERAPIA 

Wójcikiem i jego psem Largo. Dzieci uczyły się 
nawiązywania kontaktów z pieskiem, przyj-
mowania prawidłowej postawy, tzw. „żółwika” 
wobec groźnych psów oraz podchodzenia do 
zwierząt. Celem takich zajęć było także budze-
nie zainteresowania właściwą opieką, podej-
ściem i pielęgnacją zwierzęcia. 

ŚWIĘTO JABŁKA
Jabłko to owoc lubiany zarówno przez dzie-

ci, jak i dorosłych. W przedszkolu postanowili-
śmy obchodzić Święto Jabłka z uwagi na wa-
lory smakowe i zdrowotne tego owocu. 26 paź- 
dziernika przez cały dzień, zarówno w jadło-
spisie, jak i zajęciach przewijał się jabłkowy 
temat. Było m.in. pieczenie szarlotki w gru-
pie „Biedronki”, wykonanie jabłkowego jeży-
ka przez „Misie” czy sałatki owocowej w grupie 
„Pszczółek”. Przy dobrej zabawie przekonywa-
liśmy wszystkich, także dorosłych do zjadania 
tych smacznych owoców.

KONKURSY
Przedszkolaki brały udział w konkursach: 

„Mój ulubiony bohater literacki” GOK Bucz-
kowice, „Buliba”, „Uśmiech dziecka” z Aka-
demii Aquafresh oraz „Moja wieś”, pod patro-
natem Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, która w tym roku szkolnym roz-
dawała pomoce do placówek. Konkursy mia-
ły na celu rozbudzanie twórczej inwencji dziec-
ka, wzmacnianie wiary we własne możliwości, 
zainteresowanie literaturą piękną i miejscowo-
ścią oraz budowanie więzi emocjonalnej z ro-
dzicami. 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Z KRONIKI 
PRZEDSZKOLA  
W RYBARZOWICACH

W przedszkolu uświadamiamy dzieciom, 
skąd pochodzą, kim są, jaka jest ich historia. 
Uczymy je patriotyzmu, szacunku dla ojczyzny 
i symboli Polski: hymnu, godła i biało-czerwo-
nej flagi. Obchody Święta Niepodległości by-
ły okazją do utrwalenia wiadomości na temat 
powstania państwa polskiego i znaczenia sym-
boli narodowych. 5- i 6-latki wykonały kotyliony 
oraz flagi, którymi obdarowały grupy młodsze. 
W salach słychać było hymn oraz recytowany 
„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. 

DZIEŃ PRAW DZIECKA
18 listopada obchodzony był w naszym 

przedszkolu Ogólnopolski Dzień Praw Dziec-
ka. Informacje przekazane w tym dniu miały na 
celu uświadomienie dzieciom, że one też mają 
swoje prawa, z których mogą korzystać (m.in. 
prawo do życia bez przemocy, prawo do zaba-
wy i nauki, prawo do równości, prawo do miło-
ści, prawo do opieki medycznej). Dzieci zosta-
ły zapoznane z aktem prawnym, który określa 

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszo-
wego Misia, ale nasze przedszkolaki do te-
go wydarzenia przygotowywały się już du-
żo wcześniej. Przez cały tydzień dzieci wraz 
z rodzinami robiły misie w dowolnej technice 
plastycznej. Ich pomysłowość była imponują-
ca, można było ją podziwiać w Galerii misiów 
na korytarzu przedszkolnym. Dzieci przynio-
sły swoje ulubione pluszowe misie dzień wcze-
śniej i pozostawiły je w przedszkolu na noc,  
a rano wszystkie pluszaki czekały przy wej-
ściu na swoich właścicieli z lizakiem w łapce. 
Odbyła się prezentacja multimedialna pt. „Naj-
słynniejsze misie świata”, były zabawy do ulu-
bionych piosenek o misiach m.in. „Jadą, ja-
dą misie”, słuchaliśmy bajki pt. „O Złotowłosej  
i trzech misiach”, układaliśmy pluszaki od naj-
większego do najmniejszego i próbowaliśmy 
miodu. 

KONKURSY
Nasze przedszkolaki pod opieką swo-

ich pań biorą udział w wielu konkursach pla-
stycznych, np. w ogólnopolskim konkursie  
pt. „Szron na drzewach jak koronki”, organi-
zowanym przez Cieszyński Ośrodek Kultu-
ry „Dom Narodowy”, czy w Wielkim Konkur-
sie Ekologicznym „Baw się zdrowo” organizo-
wanym przez portal internetowy www.buliba.pl 
oraz „Mój ulubiony bohater literacki” organizo-
wanym w ramach Jesiennych Dni Książki.

Katarzyna Matuszek

6 października przedszkolaki miały oka-
zję spotkania się z przewodnikiem Tomaszem 

„Proszę Państwa oto miś! Miś jest bardzo 
grzeczny dziś!”. Ulubiona zabawka wszyst-
kich dzieci doczekała się obchodów światowe-
go dnia. Do misia można się przytulić i zasnąć. 
Miś wysłucha i pocieszy... My również uroczy-
ście 25 listopada obchodziliśmy Święto Misia.

ZAJĘCIA BADAWCZE
W przedszkolu nauczycielki prowadzą za-

bawy i zajęcia badawcze z wykorzystaniem 
prostych rekwizytów. Jest to fajna zabawa,  
a jednocześnie doskonałe źródło wiedzy o ota-
czającym świecie. Tematy zabaw mogą być 
różne. Grupa „Biedronek” badała, co pływa, 
a co tonie. 17 listopada pani Agnieszka z fir-
my Prestige przedstawiła dzieciom temat po-
wietrze. Aktywność wychowanków była bardzo 
duża z tej racji, że wszystkie chciały być „po-
mocnikami” naukowca. 

cd. na str. 18
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PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

WIEŚCI  
Z GODZISZKI

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

przedstawić dzieciom swoje pasje i zaintereso-
wania. Pierwsze wspaniałe i ciekawe spotka-
nia  już się odbyły, ale z dziecięcą niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne. 

Maria Więzik-Pietraszko

WIELKI TEATR DLA MAŁYCH WIDZÓW

klas I-III szkoły podstawowej był „Kolorowy In-
ternet – Sieciakowa Strefa Rozrywki", „Siecio-
kinio" i „Megacentrum zabezpieczeń". Dzieci 
kolorowały rysunki „sieciaków” przedstawiają-
ce różne zasady bezpieczeństwa w Internecie. 
Z każdej klasy została wybrana i nagrodzona 
najładniejsza praca. Zwycięzcami w poszcze-
gólnych klasach zostali: Filip Puda – kl. I, Wik-
toria Wolicka – kl. IIa, Emilia Kania – kl. IIb, Mi-
chał Kubica – kl. IIIa, Emilia Ogrodzka i Marce-
lina Gębala – kl. IIIb.

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  
i gimnazjaliści (klasami lub w grupach) uczest-
niczyli w konkurencjach: „Traf w odpowiedzi", 
„Bezpieczne kalambury", „Jaki masz nick?", 
„Bieg po bezpieczeństwo online”, „Zasady bez-
pieczeństwa na telefon", „Układanki", „Plakat  
o bezpieczeństwie", „Zgadnij słowo". Ostatnią 
konkurencją były podchody pt. „Historia Tom-
ka”. Miejsca kolejnych zagadek zostały zaszy-
frowane za pomocą QR kodów, do ich odczy-
tania potrzebna była specjalna aplikacja. Pod-
czas zmagań wyłoniono klasy, które najlepiej 
poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Wy-
niki konkursu w szkole podstawowej są nastę-
pujące: I miejsce – kl. IVa, II miejsce – kl. Vb,  
III miejsce – kl. VI. Natomiast w gimnazjum:  
I miejsce – kl. III – gr. 2, II miejsce – kl. I –  
gr. 1, III miejsce – kl. II i kl. III – gr. 1.

Monika Jakubiec

W BLASKU LIPY 2016

LISTONOSZ

Z KRONIKI PRZEDSZKOLA W RYBARZO-
WICACH – dok. ze str. 17

W przedszkolu gościliśmy pana Dariusza, 
listonosza, który przeprowadził z dziećmi po-
ważną rozmowę na temat pisania listów. Pan 
listonosz zabrał list od dzieci zaadresowany do 
Wioski Świętych Mikołajów.

Jeśli jesteśmy przy listach, to również 10 li-
stopada, na ręce Prezydenta RP przedszkola-
ki przesłały list z życzeniami dla Polski. 

Jadwiga Kozłowska 

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Go-
dziszce zakupiła nowe teatrzyki, kukiełki, pa-
cynki, stroje i rekwizyty, wzbogacając w każdej 
sali kąciki teatralne.  Nasze przedszkolaki pod-
czas zabaw teatralnych wcielają się w różne 
role, przełamując nieśmiałość, a także ucząc 
się współdziałania w grupie. Każde dziecko 
może pełnić wybraną przez siebie funkcję – 
raz jest reżyserem, innym razem aktorem, wi-
dzem, twórcą nowego świata – teatru zabawy.  

W październiku dzieci pojechały do Biel-
skiego Centrum Kultury na sztukę pt. „Jaś  
i Małgosia”. Był to pierwszy w tym roku szkol-
nym wyjazd do teatru, ale zaplanowane są 
już kolejne. Tradycją stało się już goszczenie  
w naszym przedszkolu teatrzyku „Ptak” z Biel-
ska-Białej. Krystyna Popławska, prowadząca 
ten teatrzyk, przybliża dzieciom pracę aktora 
lalkowego i kukiełkowego. Wszystkie lalki i re-
kwizyty wykorzystywane w przedstawieniach 
są jej dziełem. 18 listopada teatr „Ptak” po-
kazał spektakl pt. „Straszydło”, którego głów-
nym przesłaniem były takie wartości jak dobro, 
wrażliwość oraz uprzejmość wobec innych. 
Dzieci brały aktywny udział w spektaklu, nawet 
te nieśmiałe przełamywały lęk i ruszały śmia-
ło na scenę. 

Maria Więzik-Pietraszko
Alicja Gładyś

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI!

19 października w naszej szkole odbył się 
piknik edukacyjny pt. „Bezpiecznie tu i tam”. 
Jego celem było przekazanie uczniom w cie-
kawej formie wiedzy na temat bezpieczeństwa 
w sieci. Piknik został zorganizowany w ramach 
konkursu o tej samej nazwie, w którym uczest-
niczy nasza szkoła. Jego organizatorem  jest 
Fundacja Orange. Podczas pikniku ucznio-
wie brali udział w różnego rodzaju grach i za-
bawach związanych z tematem konkursu. Dla 

21 października w Spółdzielczym Centrum 
Kultury „Best” w Bielsku-Białej odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród w XX Ogólnopol-
skim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dzie-
cięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 
„Lipa 2016”. Jury, z Tomaszem Jastrunem na 
czele, bardzo wysoko oceniło poziom prac 
konkursowych. W tym roku było ich rekordo-
wo dużo – dwa tysiące. Tym bardziej cieszy, 
że wśród laureatów znalazł się uczeń naszej 
szkoły Dominik Nikiel z 2 klasy gimnazjum.

Opowiadanie Dominika pt. „53 minuty” zo-
stało docenione za ciekawy pomysł, biegłość 
językową i poczucie humoru. W specjalnej de-
dykacji jurorzy napisali: „dla mistrza krawiec-
twa”. Zrozumieć ją można dopiero po przeczy-
taniu puenty opowiadania laureata... 

Uroczystość rozpoczęła się koncertem 
Czesława Mozila, który zauroczył wszyst-
kich dystansem do samego siebie i emocjo-
nalnym zachęcaniem „lipowiczów” do tworze-
nia. Potem wręczono nagrody. Nastrojową 
oprawę muzyczną zapewnił bielski muzyk Ja-
nusz Kohut. Laureaci otrzymali wiele książek, 
a wśród nich pięknie wydany zbiór tekstów na-
grodzonych podczas tegorocznej „Lipy”. Kolej-
nym punktem programu był panel dyskusyjny, 

W Publicznym Przedszkolu w Godzisz-
ce jednym z priorytetów jest efektywna współ-
praca ze środowiskiem rodzinnym. Zabiegamy  
o to, aby rodzice czuli się równoprawnymi 
członkami społeczności przedszkolnej. Bardzo 
ważną formą współpracy są zebrania ogólne 
i grupowe z rodzicami oraz spotkania indywi-
dualne, dające możliwość spokojnej rozmo-
wy nauczyciela z rodzicem. Istotne dla nas są 
również aktywne formy udziału dzieci i rodzi-
ców w życiu przedszkola – spotkania adapta-
cyjne, wspólne świętowanie, wyjazdy eduka-
cyjne czy zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. 
W tym roku szkolnym organizowane są spo-
tkania z cyklu  „Kwadrans z książką”, podczas 
których rodzice mają okazję przeczytać przed-
szkolakom bajkę i porozmawiać o niej z dzieć-
mi. W każdej z grup przedszkolnych pierwsze 
spotkania odbyły się w październiku. Rodzice 
wykazali się pomysłowością, oprócz czytania 
prowadzili zabawy dotyczące wysłuchanej baj-
ki. Kolejnym cyklem są spotkania pt. „Ciekawy 
świat dorosłych”, podczas których rodzice mo-
gą opowiedzieć, na czym polega ich praca lub 
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prowadzony przez dramaturga Artura Pałygę, 
pod nieco prowokacyjnym tytułem „Czy litera-
tura jest potrzebna?”. W trakcie dyskusji mło-
dzi pisarze żarliwie wypowiadali się w obro-
nie literatury. Z radością przysłuchiwali się te-
mu obecni na uroczystości poloniści, którzy na 
co dzień doświadczają wypierania literatury  
z życia. Ostatni punkt dnia stanowiły warszta-
ty literackie. 

Finał „Lipy 2016” był wyjątkowym przeży-
ciem dla laureatów konkursu i wydarzeniem 
dla ich opiekunów, którzy na co dzień wspiera-
ją młodych ludzi w pisarskich i życiowych roz-
terkach. Jako nauczycielka Dominika mogę 
stwierdzić, że taki uczeń jak on – pełen pasji, 
z odwagą poszukujący swojego miejsca w ży-
ciu jest prawdziwym skarbem. Towarzyszenie 
mu w drodze jest dla mnie zaszczytem i przy-
jemnością.

Sabina Janica-Wojaczek

SPOTKANIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ

z ulubionym pluszakiem, po prostu przyno-
sząc go ze sobą do szkoły. Oprócz tego odby-
wały się tajne wybory na najsympatyczniejsze-
go nauczyciela, kolegę i koleżankę. W środę 
przedstawiciele klas uczestniczyli w konkursie 
dotyczącym życia i twórczości patrona szkoły 
– Jana Brzechwy. Natomiast całe klasy wzię-
ły udział w „Plastycznej przygodzie”. Różnymi 
technikami i wspólnymi siłami uczniowie wyko-
nywali plakaty przedstawiające lektury z moty-
wem podróży. 

Czwartek był najbardziej zwariowany, bo 
zapraszał do „Szalonej przygody”.  A miała się 
ona objawiać przede wszystkim na naszych 
głowach, gdyż był to „Dzień Szalonej Fryzu-
ry”. Po południu odbyła się „Muzyczna po-
dróż”, czyli dyskoteka, na której wszystkie sza-
lone fryzury mogły wirować w rytmie ulubio-
nych przebojów. 

A w piątek to dopiero była radość – nie by-
ło lekcji. Ale za to miało miejsce dużo poucza-
jących wydarzeń, bo już nauczycieli w tym 
głowa, żeby uczyć się nie ucząc, czyli po-
przez zabawę. Najpierw zaproszono uczniów 
do czytania fragmentów powieści Sienkiewi-
cza, któremu poświęcony jest rok 2016. Ca-
łość wzbogaciły prezentacje multimedial-
ne oraz inscenizacje ślubowania rycerskiego  
i pojedynku polsko-krzyżackiego. Swoje wła-
sne bajki, nagrodzone w konkursie literackim 
„Chcecie bajki... oto bajka!”, zaprezentowali 
uczniowie klasy trzeciej. Potem odbył się kon-
kurs piosenek z motywem podróży. Na sce-
nie można było zobaczyć całą klasę w strojach 
hippisów, dzieciaki w kożuszkach na sanecz-
kach czy też uczniów jadących na wyprawę 
kartonowym samochodem. Nie zabrakło tań-
cząco-śpiewających nauczycieli, którzy wspo-
magali swoich wychowanków. Emocje sięgały 
zenitu, bo wszyscy chcieli wygrać. 

Na zakończenie odbyło się podsumowa-
nie wszystkich odbywających się przez cały 
tydzień konkursów. Zwycięzcy otrzymali upo-
minki, a wszyscy uczniowie – słodkości. Medal 
Pana Kleksa otrzymała w tym roku wybrana 
przez uczniów najsympatyczniejszą nauczy-
cielką Kamila Czaniecka. Wieczorem z kolei 
miała miejsce „Przygoda z grami planszowy-
mi” dla wszystkich chętnych. 

Tego dnia odbyło się także ślubowanie kla-
sy pierwszej. Elegancko ubrane pierwszaki 
wraz z rodzicami przybyły do szkoły. Po pro-
gramie artystycznym odbyło się uroczyste pa-
sowanie  ich na uczniów naszej szkoły.

Sabina Janica-Wojaczek

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA
12 października odbyły się w szkole warsz-

taty pt. „Dziękuję, przepraszam i proszę, czy-
li zasady dobrego zachowania”. Za pomo-

cą zabawnych rymowanych wypowiedzi oraz 
scenek z udziałem uczniów wrocławscy akto-
rzy pokazali nam podstawowe zasady dobre-
go zachowania. Można się było dowiedzieć na 
przykład: kto powinien pierwszy podać rękę 
przy przywitaniu, kto kogo komu przedstawić, 
kto kogo przepuścić w drzwiach. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziło kulturalne zacho-
wanie się przy stole. Okazało się, że niektórzy 
świetnie sobie radzą, a inni muszą się jeszcze 
podciągnąć, by kulturalnie się zachowywać.

27 października mieliśmy przyjemność go-
ścić autorkę książek dla dzieci Renatę Piąt-
kowską. Spotkanie odbyło się w bibliotece  
w ramach Jesiennych Dni Książki, brali w nim 
udział uczniowie klas trzecich i czwartej SP. 
Renata Piątkowska opowiadała o książkach, 
które do tej pory napisała, w barwny, ciekawy 
sposób z dużą dozą umiejętnie przemycanych 
treści edukacyjnych. Szczególną uwagę au-
torka poświęciła książkom, które pisze o dzie-
ciach, ich radościach i smutkach, o codzien-
nych wydarzeniach. Uświadamiała dzieciom, 
jak ważne jest czytanie. Kto nie czyta, nie po-
trafi pięknie mówić, ogranicza go ubogie słow-
nictwo. Pisarce towarzyszyła lektorka, Malwi-
na Kożurno, która uraczyła nas fantastyczną 
interpretacją fragmentu jednej z książek na-
szego gościa. 

Renata Piątkowska do tej pory wydała już 
ponad 30 książek dla dzieci, a jej teksty były 
już wielokrotnie nagradzane. 

Sylwia Micorek
 

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
PEŁEN PRZYGÓD

W poniedziałek 21 listopada rozpoczęliśmy 
Tydzień Patrona Szkoły. Cała społeczność 
szkolna uczyła się piosenki pt. „Cała naprzód 
ku nowej przygodzie”, gdyż właśnie przygoda 
była w tym roku motywem przewodnim naszej 
zabawy.

Wtorek przeżywaliśmy pod hasłem „Przy-
goda z misiem”. Klasy młodsze w bibliotece 
szkolnej miały Dzień Pluszowego Misia, czyli 
zabawy, niespodzianki i pluszowe przytulanki. 
Natomiast wszyscy uczniowie spędzali dzień  

Warsztaty były świetną okazją, by przypo-
mnieć sobie, że używanie trzech magicznych 
słów: przepraszam, proszę, dziękuję jest za-
wsze na czasie.

Sabina Janica-Wojaczek

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W naszej szkole żywe są tradycje patrio-
tyczne. Dlatego 9 listopada uczciliśmy uroczy-
stą akademią Narodowe Święto Niepodległo-
ści. Rozpoczęła się ona wniesieniem sztanda-
ru szkoły i odśpiewaniem hymnu Polski. Histo-
ryk Andrzej Kowalczyk wygłosił krótkie wpro-
wadzenie dotyczące polskich dróg do wolno-
ści. Wyjaśnił również, że Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Cicho-
ciemnych, dlatego akademia będzie szczegól-
nie im poświęcona. Podczas ciekawego wykła-
du wyjaśnił, że działania Cichociemnych – eli-
ty Polskich Sił Zbrojnych – umożliwiły nawią-
zanie łączności z okupowanym krajem dro-
gą lotniczą i przeprowadzanie akcji sabotażo-
wo-dywersyjnych przeciw okupantowi. Z kolei 
uczniowie próbowali się wcielać w role Cicho-
ciemnych, prezentując między innymi scenę 
ich lotu do Polski i zrzutu. Szkolny chór zapre-
zentował wiązankę pieśni patriotycznych. Dy-
rektor Żaklina Stwora podkreśliła bohaterstwo 
ludzi, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. 
Na zakończenie delegacja uczniów złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą pamiątko-
wą znajdującą się na naszej szkole.

Taki dzień jak ten, to okazja, by uzmysłowić 
sobie, jak wielkim darem jest wolność. 

Sabina Janica-Wojaczek
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Wieści z Kalnej

OBRAZKI Z SIENKIEWICZA

PREZENT DLA PSA I KOTA
Za oknem już pierwszy śnieg, święta Bo-

żego Narodzenia tuż, tuż. W związku z tym 
uczniowie klasy I SP i samorząd uczniow-
ski zapraszają do przyłączenia się do akcji  
pt. „Prezent dla psa i kota”. Każdego dnia 
przedszkolaki i uczniowie przynoszą prezen-
ty dla naszych braci mniejszych ze Schroniska 
„Reksio” mieszczącego się w Bielsku-Białej.  

K. Banasik

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Nasze przedszkolaki mogą korzystać  

ne w 2011 roku przez Instytut Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego pokazały, że ponad 
70% uczniów było świadkiem ubliżania, prze-
zywania lub naśmiewania się z innego ucznia. 
Prawie połowa uczniów była świadkiem lub 
słyszała o przypadkach agresji fizycznej w ich 
szkole. Dlatego tak ważne jest, żeby o tym 
mówić. Przemoc może występować w różnej 
formie: fizycznej (przemoc siłowa, niszczenie 
mienia), słownej (wyszydzanie, wyśmiewa-

z bezpłatnych zajęć fakultatywnych codzien-
nie od godz. 13:00 do 15:00. Wtorkowe spo-
tkania poświęcone są tematom związanym  
z tegorocznym programem „Zdrowy ja – zdro-
wy świat”. Każde spotkanie to podróż do świa-
ta kuchni – uczymy się, co warto jeść, przygo-
towujemy lekkie i łatwe przekąski. Zastanawia-
my się nad wpływem jedzenia na nasze sa-
mopoczucie. W listopadzie razem z Tupciem 
Chrupciem i dr. Ząbkiem uczyliśmy się, jak 
utrzymać higienę w jamie ustnej. Nasze zaję-
cia zwracają uwagę na związek higieny buzi  
z profilaktyką logopedyczną.

K. Banasik

ANDRZEJKI
W środę 23 listopada uczniowie starszych 

klas szkoły podstawowej i gimnazjum uczest-
niczyli w andrzejkowej dyskotece szkolnej 
przygotowanej przez samorząd uczniowski. 
Były wróżby andrzejkowe, m.in. serca z imio-
nami, zabawa z butami. Na głodnych czekały 
m.in. ciepłe przekąski w postaci jabłek z żura-
winą. W tym roku szkolnym podczas dyskotek 
zachęcamy do dbania o ruch, dietę w ramach 
programu „Zdrowy ja – zdrowy świat”.

K. Banasik

DZIEŃ PAPIESKI

21 października odbył się Dzień Papieski. 
W akademii pt. „Anioł stróż Karola Wojtyły” 
brali udział uczniowie klasy V. Został zorgani-
zowany konkurs plastyczno-religijny, w którym 
uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej  
i gimnazjum. Uczniowie bardzo chętnie przy-
stąpili do tego zadania. Było wiele nagrodzo-
nych prac, z których zorganizowano wystawę 
na korytarzu. 

M. Korzondkowska

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
25 listopada odbyło się spotkanie z poli-

cjantem, który poruszył bardzo ważny temat, 
jakim jest przemoc rówieśnicza. Badania nad 
przemocą w polskiej szkole przeprowadzo-

nie, obrażanie), relacyjnej (plotki, wykluczenie 
z grupy), cyberprzemocy (nękanie, strasze-
nie, ośmieszanie poprzez wysyłanie sms-ów, 
e-maili, wiadomości na czatach, umieszczanie 
lub rozpowszechnianie kompromitujących tre-
ści, zdjęć, filmów w Internecie). Najważniejsze 
by na przemoc reagować, jesteś świadkiem – 
pomóż, nie bądź bierny; jesteś ofiarą – szukaj 
pomocy, nie daj się. Sprawcy muszą ponosić 
konsekwencje. My przemocy mówimy STOP!

M. Burzyńska

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Dwoje uczniów ZSPiG w Kalnej miało za-
szczyt uczestniczyć w finale konkursu „Obraz-
ki z Sienkiewicza” w Sali Kolumnowej Sejmu  
w Warszawie. Uczeń kl. VI Kamil Loranc na-
kręcił film na podstawie noweli pt. „Janko Mu-
zykant”. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifi-
kowała się również praca plastyczna uczen-
nicy klasy V Zofii Gruszeckiej, która wykonała 
ilustrację do powieści pt. „W pustyni i w pusz-
czy”. 

Organizatorkami etapu szkolnego konkursu 
były Anna Moczek i Bogusława Piwowarczyk.

Konkurs „Obrazki z Sienkiewicza” był zor-
ganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. 
Dzieci wspólnie z senacką Komisją Kultu-
ry i Środków Przekazu z okazji Roku Henry-
ka Sienkiewicza. Łącznie na konkurs nadesła-
no około 1300 prac. Do etapu ogólnopolskiego 
zakwalifikowano 174 prace, spośród których 
nagrodzono 28. Prace oceniano pod kątem 
oryginalności, staranności opracowania, czy-
telności nawiązania do utworów Henryka Sien-
kiewicza. Nagrody przyznano w 3 kategoriach: 
prace literackie, plastyczne i filmy. 

Podczas uroczystości w parlamencie lau-
reaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Zwiedzili także parlament i wzię-
li udział w symulacji głosowania na sali posie-
dzeń Senatu. Zwycięzcom towarzyszyli opie-
kunowie oraz senatorowie i posłowie, którzy 
zaangażowali się w przeprowadzenie konkur-
su w swoich okręgach. 

Kamilowi i Zosi serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy również za udział w etapie okręgo-
wym pozostałym uczniom z klasy V i VI, którzy 
wykonali prace plastyczne.

Bogusława Piwowarczyk

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada w Zespole Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum nr 4 w Kalnej odbyła się aka-
demia z okazji obchodów 98. rocznicy odzy-
skania niepodległości. 11 listopada o godz. 
9.00 w kościele w Kalnej została odprawiona 
msza za ojczyznę. ZSPiG reprezentował po-
czet sztandarowy pod opieką Kingi Banasik 
oraz wszyscy chętni uczniowie i ich rodzice. 
W tym samym dniu poczet sztandarowy szkoły 
wraz z dyrektor Jolantą Majdak i zuchy z Gro- 
mady „Mali wędrowcy” z drużynową Magda-
leną Cembalą i przyboczną Gabrielą Braun 
uczestniczyli w obchodach Święta Odzyskania 
Niepodległości w Buczkowicach. 

M. Cembala

14 listopada przypadał Dzień Czystego Po-
wietrza, ustanowiony przez Fundację Ekolo-
giczną Arka. Mając na uwadze nasze zdrowie  
i losy planety postawiliśmy aktywnie włączyć 
się w obchody tego dnia. W szkole zawisły pla-
katy informacyjne, a 18 listopada przedszko-
laki i uczniowie wysłuchali krótkiej prezenta-
cji na temat jednego z najistotniejszych pro-
blemów w Polsce, jakim jest zanieczyszczenie 
powietrza. Informując dzieci i młodzież o przy-
czynach i negatywnych skutkach niskiej jako-
ści powietrza, chcieliśmy szczególnie zwrócić 
uwagę na problem palenia śmieci w piecach 
domowych. Spalanie odpadów w piecach po-
woduje uwolnienie do powietrza setek trują-
cych, toksycznych substancji, których syste-
matyczne wdychanie może prowadzić do wy-
stępowania poważnych chorób. Po prelekcji 
ruszyliśmy na ekologiczny spacer po Kalnej. 
W czasie marszu uczestnicy nieśli przygoto-
wane transparenty, skandowali hasła zachę-
cające do niepalenia śmieci oraz roznosili ulot-
ki dot. czystego powietrza. My już wiemy, te-
raz czas na Ciebie, pamiętaj „Nie pal śmieci, 
nie truj dzieci!”

M. Burzyńska
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EDUKACJA XXI WIEKU 

Z ŻYCIA SZKOŁY  
W RYBARZOWICACH

UWAGA NADWAGA dzona jest działalność charytatywna w ramach 
„Pól Nadziei”. Młodzi poprzez udział w tego ty-
pu akcjach uczą się dbać o środowisko oraz 
bezinteresownie pomagać innym.

Z kolei Szkolne Koło PCK postanowi-
ło pomóc schronisku Reksio w Bielsku-Białej.  
W czasie dwutygodniowej akcji zebrano ok. 
300 kg suchej karmy dla psów i kotów, kilka-
dziesiąt puszek i przysmaków dla zwierząt 
oraz środki czystości, obroże, smycze, kocy-
ki i żwirek. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie się w akcję zbierania żywno-
ści dla zwierząt oraz firmie Lamkur z Rybarzo-
wic, za udostępnienie samochodu do przewie-
zienia zebranych rzeczy.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 

Dzień Życzliwości. Z tej okazji członkowie Ra-
dy Samorządu Uczniowskiego przygotowali 
niespodziankę dla całej społeczności szkolnej. 
Na pierwszej lekcji przez radiowęzeł popłynę-
ły serdeczne życzenia, przypominające o tym 
niezwykłym święcie. Podczas przerw ucznio-
wie oznaczeni uśmiechniętą buźką rozdawa-
li wszystkim tzw. „życzliwe karteczki”, na któ-
rych wypisane były same miłe i pozytywne sło-
wa. Chętnych do wylosowania karteczek nie 
brakowało, a obdarowani odchodzili uśmiech-
nięci i zadowoleni. Wszystkie klasy przygoto-
wały gazetki ścienne, które zachęcały do by-
cia życzliwym nie tylko w ten jeden dzień, ale  
i przez cały rok!

BETEL
29 listopada gościliśmy w naszej szko-

le Andrzeja Kalinowskiego, twórcę i założy-
ciela działającego od 26 lat ruchu dobroczyn-
nego „Betel”, zajmującego się niesieniem po-
mocy osobom niepełnosprawnym i chorym. 
Uczniowie gimnazjum mieli okazję wysłuchać 
opowieści A. Kalinowskiego o ostatniej zało-
żonej przez niego Wspólnocie Życia w Etiopii. 
Konfrontacja standardów życia Europejczy-
ków z warunkami egzystencji mieszkańców 
Afryki wzbudziła refleksję nad posiadanym do-
brem i problemami, z jakimi zmagają się żyją-
cy w Etiopii ludzie, nie tylko ci porzuceni, sa-
motni i przez nikogo niechciani. Przykład pana 
Andrzeja, który jako młody człowiek podjął się 
trudu niesienia pomocy najbardziej potrzebują-
cym, jego wieloletnie zaangażowanie i poświę-
cenie wzbudzają szacunek, ale też dowodzą, 
że młodzieńczy zapał i odwaga są siłą prze-
mieniającą oblicze świata.

SZKOLNE KONKURSY
Uczniowie szkoły podstawowej i gimna-

zjum mieli okazję uczestniczyć w licznych kon-
kursach szkolnych i zewnętrznych. Już po raz 
czwarty uczniowie klasy pierwszej SP brali 
udział w konkursie plastycznym pt. „Podwod-
ny świat”. Dzieci wykonały piękne, bardzo ory-
ginalne i pomysłowe prace, które są ozdobą 
ścian korytarza na drugim piętrze naszej szko-
ły. Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy  
i nagrody książkowe. Laureaci to: Edyta Czer-
nek, Maja Konior, Zofia Kużdżeń, Wojciech 
Sadlik, Igor Sznajdrowicz. Wyróżnienia otrzy-

13 września w Katowicach została podpi-
sana umowa między województwem śląskim  
a gminą Buczkowice o dofinansowanie projek-
tu pn. „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach”. 
Projekt jest realizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Rybarzowicach. Całkowita war-
tość projektu wynosi 100 085,43 zł, w tym do-
finansowanie ze środków europejskich wynosi  
85 072,62 zł, dotacja celowa z budżetu krajo-
wego – 5 004,27 zł, a wkład własny gminy to 
10 008,54 zł.

Na projekt składają się: zajęcia dydaktycz-
no-wyrównawcze z edukacji matematycznej 
klas I-III, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
przygotowujące do sprawdzianu z matematy-
ki (kl. VI), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka angielskiego (kl. IV-VI), trening pamię-
ci, szybkiego czytania i techniki zapamiętywa-
nia (kl. IV-VI), zajęcia rozwijające kompeten-
cje uczniów w zakresie przedmiotów przyrod-
niczych (kl. IV-VI), zajęcia specjalistyczne – lo-
gopedyczne dla uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych (kl. I).

W ramach projektu zakupiono szereg po-
mocy dydaktycznych, w tym m.in.: 2 tablice 
interaktywne, 2 projektory krótkoogniskowe,  
2 laptopy, drukarkę laserową, oprogramowanie 
do języka angielskiego, pomoce logopedycz-
ne, pomoce do nauki przyrody, pomoce i gry 
dydaktyczne dla najmłodszych.

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, 
które są ciekawe, rozwijają ich wiedzę i umie-
jętności. Dzięki realizacji projektu baza szkoły 
wzbogaciła się o nowoczesne pomoce, które 
uatrakcyjniły proces dydaktyczny.

Projekt „Edukacja XXI wieku w Rybarzowi-
cach” jest współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dariusz Binda

AKCJE CHARYTATYWNE 
Rada Samorządu Uczniowskiego koor-

dynowała jesienną akcję zbiórki makulatury. 
Udało się zebrać ok. 4 ton papieru. Pieniądze 
z jego sprzedaży zasiliły budżet RSU i prze-
znaczone zostaną m.in. na zakup nagród dla 
uczestników szkolnych konkursów. 

W szkole organizowana jest zbiórka zuży-
tych baterii oraz plastikowych zakrętek. Prowa-

W ramach akcji „Uwaga nadwaga” gościły 
w naszej szkole dietetyczki, które przekazywa-
ły nam wiedzę dotyczącą właściwego sposo-
bu odżywiania. Przedstawiły najnowszą pira-
midę zdrowia, zwróciły uwagę na to, jak istotny 
jest ruch oraz dieta bogata w warzywa i owo-
ce. Przypomniały jak ważne jest jedzenie śnia-
dań i spożywanie regularnych posiłków. Zale-
cały picie wody zamiast słodzonych napojów. 
Panie zachęcały także do aktywnego udzia-
łu poprzez krótkie quizy – uczniowie mieli po-
segregować produkty na zdrowe i niezdrowe, 
szacowali też, ile cukru jest w szklance popu-
larnych napojów. 

M. Burzyńska

CZY MOŻNA BYĆ OBOK, GDY WSZYSCY 
DOSKONALE SIĘ BAWIĄ?

Klasy gimnazjalne ZSPiG w Kalnej pod ko-
niec października uczestniczyły w seansie fil-
mu pt. „Nerve”. Niewinnie zaczynająca się fa-
buła, której bohaterami jest para nastolatków, 
przeistacza się w trzymający w napięciu thril-
ler. Z pozoru to niegroźna gra online, polegają-
ca na podejmowaniu wyzwań rzucanych przez 
widzów. Jednak stawka szybko rośnie, a z nią 
ryzyko, które trzeba podjąć, by wygrać… czy-
li przeżyć.

Uczniowie oglądali film z dużym zaintere-
sowaniem. Szybko wyobrazili sobie, co by zro-
bili, gdyby sami znaleźli się w podobnej sytu-
acji. Zagrożenia wynikające z rozwijającego 
się w błyskawicznym tempie Internetu, porta-
li społecznościowych są nieprzewidywalne. 
Możliwość przekazania informacji tysiącom 
osób w przeciągu kilku sekund daje niezmie-
rzone możliwości. Twój głos w sieci jest tylko 
jednym z wielu, a ty czujesz się anonimowy. 
Niestety głos grupy bywa bezlitosny.

K. Cynkier, A. Krajewska

JEDNA ŁAPKA, DRUGA ŁAPKA... 
– ŚWIĘTO MISIA

25 listopada przypada Święto Pluszowe-
go Misia. W tym właśnie dniu grupy przed-
szkolne oraz uczniowie klas 1-3 zjawili się  
w szkolnej bibliotece ze swoimi misiami – bo-
haterami dnia. 

Dzieciaki wysłuchały opowiadania o niedź-
wiadkach, poznały historię tego święta, wyko-
nały misiową układankę oraz odtańczyły mi-
siowy taniec. Na zakończenie każdy otrzy-
mał słodki upominek. Zajęcia zorganizowano 
w ścisłej współpracy biblioteki szkolnej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej filii w Kalnej.

A. Bistyga
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mały: Aleksandra Gruszecka, Patrycja Kołacz.
W gimnazjum zorganizowano Szkolny Kon-

kurs Językowy. Uczestnicy rozwiązywali test 
leksykalno-gramatyczny z języka angielskie-
go i niemieckiego. Najlepsze wyniki zdobyły te-
goroczne trzecioklasistki: Agnieszka Porębska, 
Sara Mendrok i Marcela Kanik.

Zakończyły się szkolne eliminacje Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych, któ-
re trwały od 7 do 25 listopada. Uczniowie na-
szej szkoły brali udział prawie we wszystkich 
konkursach, sprawdzając tym samym swoją 
wiedzę z ulubionych przedmiotów. Etap szkol-
ny zakończył się sukcesem z przedmiotów: ję-
zyk polski, historia, geografia. Do etapu rejono-
wego zakwalifikowała się uczennica klasy IIIb 
gimnazjum Agnieszka Porębska.

Gratulujemy doskonałych rezultatów i ży-
czymy powodzenia na kolejnych etapach, któ-
re zostaną przeprowadzone w styczniu 2017 r.

Szkolny Zespół Redakcyjny

KONKURS „DRZEWO JESIENI” 

dowiedziały się również jak należy sprawdzić 
przytomność osoby poszkodowanej oraz w ja-
ki sposób wezwać pomoc i – co najważniejsze 
– jak rozmawiać z dyspozytorem pogotowia 
ratunkowego. Było to niezwykle ważne spotka-
nie, gdyż uwrażliwiło uczniów na potrzebę re-
agowania w sytuacjach zagrożenia życia i do-
starczyło im wiedzy, dzięki której mogą kiedyś 
kogoś uratować. 

Grupę odwiedziła także pani doktor. Prze-
kazała cenne informacje na temat pielęgno-
wania własnego zdrowia, w szczególności  
w okresie jesiennym, kiedy występują widocz-
ne różnice temperatury. Zwracała uwagę na 
właściwe odżywianie, ubieranie i aktywny tryb 
życia. Dzieci posługiwały się prawdziwymi słu-
chawkami. Poznały, jak działa nasze oko i ja-
kie mogą być przyczyny słabego widzenia. Pa-
ni doktor przekonywała, że dla dobra swojego 
wzroku należy znacznie ograniczyć czas ko-
rzystania z komputera, tabletu czy telefonu ko-
mórkowego. Na koniec dzieci dostały naklejki 
Super Pacjenta i Super Pacjentki. 

Mirosława Czernek

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

przytulankami. Poradzili sobie wyśmienicie! 
Po zabawie ruchowej dzieci z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchały fragmentu książki pt. 
„Miś Uszatek” i z chęcią odpowiadały na py-
tania dotyczące tekstu. Na zakończenie spo-
tkania uczestnicy otrzymali pyszne „misiowe” 

W październiku wychowawcy świetlicy 
szkolnej ogłosili konkurs plastyczny pt. „Drze-
wo jesieni”, adresowany do uczniów kl. I-III 
oraz oddziałów zerowych. Ogólnym celem 
konkursu był rozwój umiejętności plastycznych 
oraz kreatywności dzieci, wdrażanie do pro-
ekologicznych zachowań, dostrzeganie pięk-
na natury i znaczenia ochrony środowiska po-
przez wykorzystanie materiałów ekologicz-
nych, pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka, 
rozwijanie zainteresowań różnorodnymi tech-
nikami plastycznym. Konkurs cieszył się du-
żym powodzeniem, napłynęło 36 prac, z cze-
go 11 wykonanych w formie przestrzennej.

Laureatami konkursu zostali: forma płaska: 
Mikołaj Kubica 0a, Michał Kozieł 0a, Jakub 
Frydel 1, Maja Grygierzec 2c, Jagna Dobija 2c, 
Julia Krywult 3a, Miłosz Kaleta 3b; forma prze-
strzenna: Julia Mojżesz 2c, Joel Kobiński 2b, 
Zofia Czylok 2a i Mikołaj Godziszka 2a.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac  
w stołówce szkolnej. 

Anna Gaweł-Łozińska

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY 
8 listopada w grupie sześciolatków gości-

liśmy ratownika medycznego. Poprowadził 
on warsztaty dla maluchów z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jed-
nym z najciekawszych punktów spotkania by-
ły praktyczne ćwiczenia na fantomie. Począt-
kowo dzieci przyglądały się czynnościom wy-
konywanym przez ratownika, a następnie we-
dług jego wskazówek próbowały wykonać ma-
saż serca oraz sztuczne oddychanie. Dzieci 

ciasteczka i obejrzeli wystawkę pluszowych 
niedźwiadków. Dzień Pluszowego Misia był 
okazją do promowania biblioteki i czytelnictwa, 
ale także do świetnej zabawy. 

Marcelina Cygoń

KOT W BUTACH

Święto Pluszowego Misia zostało ustano-
wione w 2002 roku, w setną rocznicę powsta-
nia tej ukochanej zabawki. 25 listopada dzie-
ci z oddziałów zerowych odwiedziły bibliote-
kę szkolną w towarzystwie swoich ukochanych 
misiów. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezen-
tację na temat historii pluszowego niedźwiad-
ka oraz przypomnieli sobie najbardziej zna-
ne misie występujące w bajkach. Potem, przy 
wesołej muzyce nauczyli się tańca ze swoimi 

4 listopada 18 osób należących do szkol-
nego chóru wraz z Katarzyną Skrzypek uda-
ło się do opery w Bytomiu na balet pt. „Kot  
w butach” na podstawie baśni Charles’a Per-
rault. Podczas jazdy zapoznaliśmy się z libret-
tem baletu. W pięknym budynku opery bytom-
skiej zajęliśmy miejsca na drugim balkonie, tuż 
przy barierkach. Było bardzo wysoko, ale za to 
mogliśmy oglądać orkiestrę, która znajdowała 
się pod sceną, oraz wnętrze opery z okazały-
mi żyrandolami. 

Balet składał się z dwóch aktów w czterech 
odsłonach i był skierowany do dzieci, ale nam 
również przypadł do gustu. Większość z nas 
pierwszy raz była na takim widowisku. Podo-
bał nam się taniec w wykonaniu artystów bale-
towych i ich kostiumy, ale najbardziej zachwy-
ciła nas żywa muzyka, m.in. „Jezioro łabędzie” 
Piotra Czajkowskiego oraz rumba Raya Hil-
debranta i inne utwory. Ciekawie został wple-
ciony w widowisko taniec nowoczesny i dialog  
z dziećmi. 

Katarzyna Kosarska
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Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Pił-
karskie rozgrywki w naszej okolicy, przynaj-
mniej te oficjalne, zakończyły się. Warto więc 
pokusić się o krótkie podsumowanie, gdyż rok 
2016 w wykonaniu piłkarzy Beskidu Godziszka 
należał do udanych.

Pierwszy zespół rundę jesienną aktualne-
go sezonu zakończył na 11. pozycji. Po po-
czątkowych niepowodzeniach „biało-niebie-
scy” zaczęli punktować, kompletując w sumie 
14 oczek. Na taki wynik złożyły się 4 zwycię-
stwa, 2 remisy i 7 porażek. Warto jednak za-
znaczyć, że swego rodzaju (niechlubną) tra-
dycją stały się słabsze mecze jesienne i dużo 
lepsze wiosenne. Weźmy choćby poprzedni 
sezon, w którym wiosną gracze Beskidu zdo-
byli 22 punkty, stając się rewelacją rozgrywek.

Chlubą naszego klubu są dwie sekcje mło-
dzieżowe. Istnienie tych drużyn nie byłoby 

możliwe, gdyby nie zaangażowanie młodych 
chłopaków i ich rodziców. Starsza grupa – ju-
niorów – występuje w bielskiej IV Lidze Okrę-
gowej, w grupie A1. Po 9 rozegranych me-
czach zajmuje bezpieczne 7. miejsce w tabeli. 
Warto zaznaczyć, że chłopcy rywalizują z nie-
co starszymi zawodnikami, co może zaowoco-
wać w kolejnych latach.

Najmłodsza grupa trampkarzy radzi so-
bie zdecydowanie najlepiej. W swojej VI Lidze 
Okręgowej, grupie C1 zajmuje drugie miejsce, 
gromadząc 14 punktów po 9 meczach. Mecze 
tej drużyny należą zdecydowanie do najcie-
kawszych. Brak w nich wyrachowania, prze-
sadnej taktyki, jest za to ogromna radość i wo-
la walki, która przydałaby się niejednemu do-
rosłemu.

Beskid Godziszka to nie tylko piłkarze, 
bramki, punkty i mecze. Beskid to również kibi-

ce. A tych mamy naprawdę wielu. Niezależnie 
od kategorii wiekowej, klasy rywala czy pogo-
dy – stadion „przy Brzózkach” tętni życiem. Ki-
bice wspierają nasze drużyny zawsze, od naj-
młodszych po tych najstarszych. Razem cie-
szymy się po wygranych, razem smucimy po 
porażkach. Razem też wspieramy klub. Cho-
ciażby organizując wraz z GOK coroczne pik-
niki piłkarskie, które na przełomie lipca i sierp-
nia gromadzą i cieszą lokalną społeczność.

Pragniemy złożyć wszystkim kibicom, pił-
karzom, działaczom i każdemu kto choć tro-
chę wierzy w biało-niebieskich, najserdeczniej-
sze życzenia. Niech nadchodzący rok będzie 
szczęśliwy. Niech przyniesie zdrowie i pomyśl-
ność. Pasmo sukcesów niech się zwiększy.  
I pamiętajcie – ze wszystkich nieważnych rze-
czy futbol jest zdecydowanie najważniejszą!  

Stanisław Sowa

Wyjątkowy gość odwiedził 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego 
Sportów Zimowych. Ponad pół-
torej godziny trwało w siedzibie 
placówki spotkanie Adama Mały-
sza z uczniami i trenerami. Mistrz 
skoków narciarskich odpowiadał 
na wiele pytań, przypominał tak-
że najważniejsze wydarzenia ze 
swej kariery. Zaprezentowany zo-
stał ponadto film przybliżający syl-
wetkę wybitnego polskiego spor-
towca.

Szczególne słowa Małysz 
skierował do podopiecznych szko-

ły, mobilizując wszystkich uczniów 
do solidnego i wytrwałego trenin-
gu. Podkreślił, że nie można znie-
chęcać się w przypadku porażek, 
ale nieustannie myśleć pozytyw-
nie i podążać do przodu. Gość, 
który niedawno powołany został 
na stanowisko dyrektora koordy-
natora kadr narodowych skoków 
narciarskich i kombinacji norwe-
skiej w Polskim Związku Narciar-
skim, zapowiedział częste wizyty 
na treningach zawodników wspo-
mnianych dyscyplin. 

Jarosław Konior

Niech żyje Beskid Godziszka!

Adam Małysz spotkał się z uczniami i trenerami SMS Szczyrk

WIADOMOŚCI 
WĘDKARSKIE

Wstępna ocena sezonu 2016 w dzia-
łalności naszego koła została już przed-
stawiona w poprzednim numerze. Jedy-
ną niewiadomą był końcowy wynik ry-
walizacji sportowej na arenie okręgu na-
szych muszkarzy. Ostatnie zawody, któ-
re rozgrywały się na akwenie w Mosz-
czanicy, trochę pomieszały w klasyfika-
cjach, ale indywidualnie utrzymaliśmy 
pierwsze miejsce (Arkadiusz Mikrut). 
Troszkę gorzej wypadła drużyna, ale to 
z pewnością tylko wypadek przy pra-
cy. Przecież na arenie krajowej pokazali 
swoje możliwości.

Ogólnie sezon należy uznać za uda-
ny. Tak założenia działalności gospodar-
czej jak i plany sportowe zostały w pełni 
zrealizowane. Preliminarz finansowy za-
łożony na rok 2016 również się potwier-
dził, dzięki czemu w nowy sezon wkro-
czymy bez żadnych zadłużeń. Dokład-
nie wszystkie te analizy zostaną przed-

stawione wędkarzom na zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym naszego koła. 
Omówiona zostanie również cała mijają-
ca kadencja naszej działalności, ponie-
waż na zebraniu tym, po części podsu-
mowującym mijający sezon, odbędą się 
również wybory nowych władz koła na 
nową, czteroletnią kadencję. Skład no-
wego zarządu podamy w następnym 
numerze.

Kończąc te ostatnie, tegoroczne wia-
domości, chciałbym w imieniu zarządu 
koła podziękować wszystkim naszym 
aktywnym członkom za ich nierzadko 
ciężką pracę i poświęcony wolny czas, 
ponieważ tylko dzięki tej wspólnej spo-
łecznej pracy możemy kontynuować na-
szą działalność. Składam również po-
dziękowania wszystkim sponsorom i fun- 
datorom, którzy w tym sezonie i podczas 
całej upływającej kadencji wspomagali, 
czy to finansowo czy materialnie nasze 
koło. Ich pomoc zawsze była niezbędna, 
abyśmy mogli spokojnie funkcjonować  
i realizować założone cele. 

Zygmunt Gluza

27 listopada w Sokolni w Buczkowicach odbyły się za-
wody break-dance pn. „Bitwa najmłodszych”. Zawody prze-
prowadzone zostały w systemie pucharowym w walkach 
1 vs 1 w dwóch kategoriach. W wydarzeniu udział wzięło 
łącznie 76 dzieciaków z całego Śląska, którym towarzyszyli 
instruktorzy i rodzice. Taneczne bitwy oceniali doświadcze-
ni tancerze: B-Boy Zawisza, Domin i Alex przyznając na-
stępujące miejsca: w kategorii 5-9 lat 1. m. B-Boy Wojtek 
Żukowki, 2. B-Boy Tym i 3. B-Boy Synuś, w kat. 10-15 lat  
1. m. B-Boy Czechu, 2. B-Boy Wilczy, 3. B-Boy Aifel. Ty-
tuł najlepszego tancerza przyznano B-Girl Oliwii Marciniak.

Organizatorem wydarzenia był instruktor zajęć bre-
ak-dance organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Buczkowicach Dawid Falędysz.                                   E.J-P

BITWA NAJMŁODSZYCH
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STRAŻACY

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Buczkowicach działa pod 
okiem opiekunów Bartosza Wro-
ny i Jacka Gluzy. Jest prężną, do-
brze wyszkoloną ekipą. Drużyna 
jest koedukacyjna, liczy 17 osób,  
w tym 5 dziewczynek i 12 chłopa-
ków. Młodzi strażacy uczestniczą 
w uroczystościach kościelnych 
oraz imprezach organizowanych 
przez jednostkę. Angażują się  
w życie straży oraz chętnie poma-
gają przy pracach społecznych. 
Młodzież spotyka się na cotygo-
dniowych zbiórkach, na których 
doskonali swoje umiejętności do-
tyczące pożarnictwa i pierwszej 
pomocy. 

Drużyna wyjeżdża na zawo-
dy organizowane przez komisję 
do spraw Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych powiatu bielskiego.  
W tym roku szczególną uwagę 
skupiono na przygotowaniu druży-
ny do corocznych zawodów spor-
towo-pożarniczych CTiF, które od-

były się na stadionie Centralnego 
Ośrodka Sportowego w Szczyrku 
30 września. Z gminy Buczkowi-
ce startowały trzy zespoły. Dzięki 
wielu spotkaniom na ćwiczeniach 
i żmudnej pracy młodzieży oraz 
opiekunów, a także wsparciu za-
rządu, po raz drugi z rzędu młodzi 
strażacy z Buczkowic zajęli pierw-
sze miejsce na szczeblu gmin-
nym. Dzięki dwukrotnej wygranej  
w roku szkolnym 2015/16 repre-
zentowali naszą gminę w Powia-
towych Zawodach Pożarniczych. 
W tych zawodach nasza młodzież 
po raz kolejny okazała się najlep-
sza, uzyskując rekordowy czas 
ćwiczenia bojowego, dzięki cze-
mu zakwalifikowała się do zawo-
dów wojewódzkich. 

Nasza złota drużyna wystąpi-
ła w składzie: Paweł Pyka, Miko-
łaj Wandzel, Bartłomiej Stec, Kon-
rad Owczarzak, Stefan Fijak, Ka-
mil Walosek, Mariusz Huczek, 
Aleksandra Huczek, Aleksandra 
Chrapczyńska, Julia Dąbkowska. 

KURS STRAŻAKA RATOWNIKA 
25 listopada zakończył się trwający od 22 września kurs strażaka-

ratownika. Odbywał się w OSP Rybarzowice, a zorganizowany był dla 
strażaków z Rybarzowic, Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Bystrej. Orga-
nizatorem szkolenia był komendant gminny OSP dh Stanisław Górny 
wspólnie z Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej. 

W ramach kursu oprócz zajęć teoretycznych przyszli strażacy zali-
czyli test w komorze dymowej, uczestniczyli w pokazach z zakresu po-
stępowania w przypadku pożarów wewnętrznych oraz brali udział w ma-
newrach nad Żylicą w Rybarzowicach, gdzie doskonalili się w praktycz-
nym posługiwaniu się sprzętem pożarniczym na potrzeby działań ra-
towniczo-gaśniczych w różnych sytuacjach. Z gminy Buczkowice kurs 
ukończyło 16 druhen i druhów, którzy zasilą szeregi  strażaków biorą-
cych bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.

 Również w tym dniu zakończono dwa dodatkowe szkolenia specja-
listyczne. Trzech druhów ukończyło szkolenie z zakresu obsługi sprzętu 
silnikowego, które zorganizowano w Komendzie Miejskiej PSP w Biel-
sku-Białej, a 12 druhów – szkolenie z zakresu ratownictwa techniczne-
go, które odbywało się równolegle z kursem podstawowym w Rybarzo-
wicach i Godziszce.                                                                        S. Górny

Nowe auto dla OSP Kalna

Młodzi druhowie z OSP Buczkowice wymiatają

Końcem listopada został ode-
brany nowy samochód pożarniczy 
dla OSP Kalna. Jest to średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy na 
podwoziu Iveco Eurocargo zbu-
dowany przez Firmę Szczęśniak 
Pojazdy Specjalne z Bielska-Bia-
łej. Zastąpi on mocno zużytego 
stara 244. Zakup za 664 938 zł. 
zł był możliwy dzięki dofinansowa-
niu z Urzędu Marszałkowskiego  
i Wojewódzkiego Funduszu Och- 
rony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej poprzez Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Katowicach w kwocie 400 tys. 
zł. Samorząd gminy Buczkowice 
przeznaczył na ten cel 200 tys. zł, 
zaś OSP Kalna dołożyła ze środ-
ków własnych kwotę 64 938 zł. 

Całą operację przetargową, roz-
liczeń finansowych i uzgodnień 
przeprowadzili przy współpracy 
ze strażakami z Kalnej pracowni-
cy urzędu gminy. Niebagatelną ro-
lę w pozyskaniu zewnętrznej do-
tacji odegrał dh Mirosław Szemla 
– członek Zarządu Wojewódzkie-
go ZOSP RP. Również nasi samo-
rządowcy z gminy na czele z wój-
tem Józefem Caputą, wyrażając 
zgodę na dofinansowanie przy-
czynili się do polepszenia bezpie-
czeństwa mieszkańców.

Oficjalne uroczystości związa-
ne z wprowadzeniem na podział 
bojowy odbędą się w przyszłym 
roku. 

komendant gminny OSP 
dh Stanisław Górny

Za zwycięstwo młodzież otrzyma-
ła medale oraz koszulki. 

Jesień sprzyjała naszej druży-
nie. 29 października w hali spor-
towej w Czańcu odbyły się zawo-
dy halowej piłki nożnej, w których 
chłopaki z MDP Buczkowice sta-
nęli na drugim stopniu podium, 
przegrywając tylko jeden mecz. 
Za walkę i serce otrzymali puchar. 

Nasz zawodnik Kacper Paluch 
dostał nagrodę króla strzelców. 
Opiekunowie i zarząd są zadowo-
leni ze swojej młodzieży, która ko-
lejny rok daje powody do dumy. 
Zapraszamy młodzież oraz dzieci, 
które chciałyby spróbować swoich 
sił w Młodzieżowej Drużynie Po-
żarniczej, do kontaktu z opiekuna-
mi!                                          ZW, MZ

Nasi zawodnicy.
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biblioteka poleca

Jack Thorne, „Harry Potter 
i przeklęte dziecko”

„Przeklęte dziecko” to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych książek ostatnich lat.

19 lat po pokonaniu Lorda Voldemorta Har-
ry Potter, stateczny mąż, ojciec trójki dzieci 
oraz szef Departamentu Przestrzegania Pra-
wa Czarodziejów, odprowadza swojego sy-
na, Albusa Severusa na pociąg do Hogwartu. 
Chłopiec zaczyna pierwszy rok nauki w Szkole 
Magii i Czarodziejstwa. Gdy Albus pełen obaw 
postanawia zmierzyć się z rodzinnym dziedzic-
twem i piętnem bycia synem Pottera, jego oj-
ciec wraz z minister magii, Hermioną, zmaga 
się z narastającą aktywnością dawnych zwo-
lenników Voldemorta. 

Szczepan Twardoch, „Król”
Lata trzydzieste XX wieku. Warszawa  

w przededniu wojny jest podzielona na dwa 
walczące obozy. Jeden polski, a drugi żydow-
ski. Dwa języki, dwa osobne światy oraz Jakub 
Szapiro – tytułowy Król, bokser, gangster, któ-

KONKURS
Mamy pięć podwójnych zaproszeń do Helio-

sa dla osób, które do 15 stycznia 2017 r. odpo-
wiedzą poprawnie na pytanie: Kto jest reżyse-
rem filmu pt. „Powidoki”?  Zaproszenia nie obej-
mują premier, sobót, niedziel i filmów 3D. Odpo-
wiedzi prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na 
adres GOK w Buczkowicach z dopiskiem kon-
kurs filmowy. Prosimy o podanie swojego nu-
meru telefonu i adresu.                                   Red. 

NAZWA

Noworoczny Koncert Zespołów 
Artystycznych GOK

Ferie z GOK

Bal karnawałowy dla dzieci  
od 4 do 6 lat

Dyskoteka karnawałowa dla dzieci 
od 7 do 10 lat

Spotkanie z podróżnikiem 
Dominiką Malik „Armenia – kraj 
bogatych ludzi”

Integracyjne spotkanie gminnych 
kół gospodyń wiejskich „Babskie 
ostatki”

TERMIN

14 stycznia, godz. 16.00

16-27 stycznia, godz. 
10.00-14.00

4 lutego, godz. 15.00

4 lutego, godz. 17.00

12 lutego, godz. 17.00

23 lutego, godz. 15.00

MIEJSCE

Sokolnia w Buczkowicach

Sokolnia w Buczkowicach

sala wystawowa GOK 
w Buczkowicach

sala wystawowa GOK 
w Buczkowicach

sala wystawowa GOK 
w Buczkowicach

sala Domu Ludowego
w Rybarzowicach

KALENDARZ IMPREZ GOK NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE 
Szczegółowe informacje: www.gokbuczkowice.com oraz na fanpage’u GOK

ry jest na ustach wszystkich. Obserwatorem,  
a równocześnie narratorem  całej powieści jest 
17-letni Mojżesz Bernsztajn, który z daleka po-
dziwia Króla. Trudne czasy, przedwojenne re-
alia, konflikty natury politycznej i męski świat, 
w którym rządzą twarde zasady i mocne pię-
ści, ale nie tylko...

Kristin Hannah, „Słowik”
(…) Opowiadanie historyjek to działka męż-

czyzn. Kobiety żyją dalej. Dla nas ta wojna by-
ła czymś innym niż dla nich. Kiedy się skoń-
czyła, nie brałyśmy udziału w paradach, nie 
dostawałyśmy medali, nie wspominano o nas 
w książkach historycznych. W czasie wojny ro-
biłyśmy to, co do nas należało, a gdy się skoń-
czyła, pozbierałyśmy kawałki i zaczęłyśmy żyć 
od nowa.

Powieść o bohaterstwie kobiet, które wal-
czyły o swoje życie i wolność Francji w cza-
sie II wojny światowej. Dwie siostry, ale róż-
ne. Vianne była skłonna zbratać się z wrogiem  
w imię walki o życie córki. Isabelle pozwoliła 
sobie na miłość, ale i podjęła się walki w pod-
ziemiu z okupantem. 

MW

Ferie z GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 

zaprasza dzieci od 6 do 10 lat na Ferie z GOK, 
które będą się odbywać od 16 do 27 stycznia, 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 
do 14.00. 

W programie: gry i zabawy integracyjno-
ruchowe, zajęcia tematyczne, plastyczne, re-
kreacyjno-sportowe, zabawy z chustą Klan-
zy, mega twister, kalambury, karaoke, mam ta-
lent, animacje z balonami i gazetami, zabawy 
taneczne, puzzle, kolorowanki, łamigłówki, gry  

i zabawy zręcznościowe, konkursy z nagroda-
mi i wiele innych atrakcji. 

W pierwszym i drugim tygodniu ferii wy-
cieczka. Codziennie drugie śniadanie z her-
batką oraz coś słodkiego dla uczestników kon-
kursów!

Wpisowe 40 zł od osoby/za tydzień. Liczba 
miejsc ograniczona – maksymalnie 30 osób! 

Zapisy w biurze GOK w Buczkowicach,  
ul. Wyzwolenia 554, bądź telefonicznie: 

33 8177 120. 
Instruktorzy: Sylwia Kubica-Biegun i Wero-

nika Florczyk.  
Zapraszamy!

Po prostu przyjaźń 
Wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. 

Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. 
Powidoki

Charyzmatyczny malarz Władysław Strze-
miński nie godzi się z socrealizmem i pozostaje 
wierny swojej drodze artystycznej.
Konwój

W jednym z największych aresztów śled-
czych dochodzi do zabójstwa więźnia. Rozpo-
czyna się śledztwo. 
Kot Bob i ja

Poruszająca historia uzależnionego od nar-
kotyków ulicznego grajka, któremu w powrocie 
do normalnego życia pomógł... kot. 
Dlaczego on?

Ojciec zabiera rodzinę na Boże Narodzenie 
do córki i zaczyna konkurować z jej chłopakiem. 
Monster Trucks

Zafascynowany motoryzacją chłopak kon-
struuje swoją własną wersję Monster Trucka. 
Las, 4 rano

Historia mężczyzny, który wydaje się królem 
życia, ale któregoś dnia porzuca pracę w korpo-
racji.
Balerina

11-letnia Felicie ucieka z sierocińca, by spró-
bować swych sił w paryskiej szkole baletu.
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłoc-
kiej

Najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, 
walczy o wydanie książki, która na zawsze od-
mieni życie seksualne Polaków.
Bękarty

Historia dwóch braci wychowanych przez 
ekscentryczną matkę w przeświadczeniu, że ich 
ojciec zmarł, kiedy byli dziećmi. 
Jackie

Relacja wydarzeń z życia Jackie bezpośred-
nio po zamachu i zabójstwie Johna F. Kennedy-
’ego w 1963 roku.
Ciemniejsza strona Greya

Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi 
demonami, Ana mierzy się z gniewem i zazdro-
ścią jego byłej.
John Wick 2

Legendarny super zabójca znów musi porzu-
cić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik 
potrzebuje pomocy.
Milczenie

XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami  
i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy 
księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora 
oraz głosić Słowo Boże.
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PODRÓŻUJ Z GOK

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowi-
cach wspólnie z bielskim oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego organizują niedzielne spotka-
nia z cyklu „Poznaj świat” z GOK, w trakcie których po-
dróżnicy, w ramach multimedialnych prezentacji slaj-
dów, opowiadają swoje wrażenia z niesamowitych wy-
jazdów, pokazując zdjęcia wspaniałych miejsc i ludzi. 
Dzięki tym spotkaniom mieszkańcy Buczkowic i oko-
lic mają szansę poznać interesujących prelegentów,  
a także miejsca, których być może bez GOK nie mieli-
by okazji zobaczyć. Również w zbliżającym się nowo-
rocznym sezonie zapraszamy na kolejną porcję spo-
tkań z podróżnikami. Będą się one odbywać w drugą 
niedzielę miesiąca zawsze o godz. 17.00. 

W najbliższych miesiącach planujemy następujące 
spotkania z podróżnikami:

– Dominika Malik – „Armenia – kraj bogatych ludzi” 
12 lutego, godz. 17.00

– Beata Gluza – „Etiopia – od skalnych kościołów 
Lalibeli do plemion Mursi” 12 marca, godz. 17.00

– Szymon Baron – „Czarnohora. Karpaty Wschod-
nie” – 9 kwietnia, godz. 17.00

Zarezerwuj sobie czas i zaplanuj niedzielne po-
południe z GOK, przyjdź posłuchaj opowieści innych, 
które być może i Ciebie zachęcą do dalekich podróży

Red.

PODZIĘKOWANIA

Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach 
serdecznie dziękuje 
harcerzom, strażakom 
z OSP w Buczkowicach 
oraz wszystkim pocztom 
sztandarowym 
i delegacjom z terenu 
gminy Buczkowice 
za udział w uroczystych 
obchodach tegorocznego 
Święta Odzyskania 
Niepodległości.

Przedstawiam kilka informacji 
dotyczących obowiązkowego ka-
lendarza szczepień na rok 2017.

Kalendarz szczepień jest doku-
mentem wydanym przez Minister-
stwo Zdrowia. Jest opracowywa-
ny na podstawie wieloletnich do-
świadczeń pediatrów, epidemiolo-
gów, wakcynologów, immunologów 
i genetyków. 

Stworzenie corocznie zmienia-
jącego się kalendarza uwzględnia 
dane epidemiologiczne z Polski  
i całej Europy. Jest on dokumen-
tem będącym dorobkiem wielu le-
karzy, naukowców, pracowników 
laboratoryjnych. Corocznie jest 
modyfikowany i doskonalony po to, 

aby stworzyć maksymalnie dobre 
zabezpieczenie przeciw groźnym 
chorobom zakaźnym.

Kalendarz szczepień obowią-
zujący na rok 2017 jest uwieńcze-
niem wieloletnich starań pediatrów 
o włączenie do nowego kalenda-
rza bezpłatnej szczepionki przeciw 
pneumokokom. Do tej pory byliśmy 
jedynym krajem europejskim, któ-
ry nie szczepił bezpłatnie swoich 
małych obywateli przeciw pneumo-
kokom, podczas  gdy robiła to ca-
ła Europa i Turcja. W ostatnim cza-
sie uległo to jednak zmianie, dzie-
ci urodzone od 1 stycznia 2017 r. 
zostaną objęte obowiązkowym 
bezpłatnym szczepieniem przeciw 

Pneumokoki wciąż groźne

ECODECO W BUCZKOWICACH
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach pozyskał dota-

cję na projekt pn. „Ecodeco w Buczkowicach”. 
W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty pla-

styczne dla dzieci i młodzieży, których głównym tematem bę-
dzie ecodeco – czyli czas na recykling. Podczas zajęć dzieci 
dowiedzą się, jak z przedmiotów zużytych zrobić coś pożytecznego. Zajęcia stano-
wić będą oryginalną formę spędzania wolnego czasu, będą także wspaniałym źró-
dłem inspiracji i rozwijania pasji oraz twórczych pomysłów. Uczestnicy nauczą się 
jak w prosty i ciekawy sposób wykorzystać niepotrzebne przedmioty i to, co ma się 
po prostu pod ręką. Dzieci stworzą przedmioty, które będą niepowtarzalną pamiąt-
ką z zajęć, a dając tym przedmiotom drugie życie nauczą się być „człowiekiem eko”. 

Do udziału w projekcie zachęcamy dzieci i młodzież z terenu gminy Buczkowice. 
Zgłoszenia i dodatkowe informacje w siedzibie GOK Buczkowice, bądź telefonicznie 
pod numerem telefonu 33-8-177-120. 
Projekt „Ecodeco w Buczkowicach” realizowany przez GOK Buczkowice przy wsparciu 
pracowników firmy Aluprof S.A. został dofinansowany w ramach realizowanego przez 
Grupę KĘTY S.A programu „Razem z Grupą”.                                                          E.J-P

NOWY MŁODZIEŻOWY PROJEKT GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach z radością informuje o pozyskaniu do-

tacji na nowy młodzieżowy projekt pn. „Nie tylko sweet focie”. W ramach projektu 
dla młodzieży zorganizowane zostaną sobotnie warsztaty fotograficzne z profesjo-
nalnym fotografem, warsztaty komputerowe z grafiki i obróbki zdjęć, sezonowe ple-
nery fotograficzne (zimowy, wiosenny i letni) oraz wiele innych atrakcyjnych działań.

Dlatego jeśli chcesz nabyć umiejętności z zakresu fotografii i obróbki zdjęć, 
chcesz nauczyć się „pstrykać” oryginalne fotki, poznać nowych ludzi, zaprezentować 
swoje zdjęcia na wystawie oraz dobrze się bawić, zgłoś się do udziału w projekcie 
– zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat z wszystkich sołectw gminy Buczkowice. 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 10 lutego 2017 roku (liczba osób 
ograniczona). Dla osób spoza Buczkowic zorganizowany zostanie transport. Dodat-
kowe informacje w siedzibie GOK w Buczkowicach bądź telefonicznie pod numerem 
telefonu 33-8-177-120. 
Projekt pn. „Nie tylko sweet focie” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach został dofinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Równać Szanse” Regionalny Konkurs Grantowy 2016 
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.                                  E.J-P

pneumokokom szczepionką fir-
my Glaxo – „Synflorix”. Wprowa-
dzenie tego szczepienia do ka-
lendarza szczepień i uczynie-
nie go dostępnym dla wszystkich 
dzieci czyni kalendarz innowacyj-
nym i niezwykle przyjaznym dla 
rodzin. Usuwa wysiłek finansowy  
z ramion rodziców, którzy do tej 
pory ponosili koszty tego szcze-
pienia. Wprowadzenie obowiąz-
kowego szczepienia przeciwko 
pneumokokom u wszystkich dzie-
ci spowoduje nie tylko uodpornie-
nie ich samych, ale wywoła rów-
nież istotny efekt uodpornienia 
populacyjnego.

Alicja Jędraszewska
prezes Stowarzyszenia „Zdrowie, 

Kultura i Tradycja” w Buczkowicach

Warsztaty decoupage
GOK w Buczkowicach zaprasza na warsztaty de-

coupage (piątki 20 i 27 stycznia 2017 r. w godz. 17:00-
20:00, sala plastyczna GOK). Podczas zajęć uczest-
nicy wykonają chustecznik i obraz. Koszt obu za-
jęć to 65 zł (w tym materiały). Instruktor: Halina Ku-
bica. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu min. 
10-osobowej grupy. Więcej informacji i zapisy w sie-
dzibie GOK lub tel. 33 8-177-120, 505-076-200, 513-
787-693, a także na stronie www.gokbuczkowice.com 
oraz na fanpage'u GOK. 

red.
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HISTORYCZNY SZLAK EDUKACYJNY 
– dok. ze str. 4

Pisząc o historycznym szlaku niepodobna nie wspomnieć o je-
go części przyrodniczej i turystycznej, która ma na nim swoje miejsce. 
Odnowione plansze pokazujące barwny i często niedostrzegany świat 
przyrody i krajobrazu odsłaniają na nowo bogactwo, którym nas uposa-
żyła natura. W materiałach prezentowanych na tych planszach ukazany 
jest efekt pracy naszych dzieci i wnuków, młodych entuzjastów i poszu-
kiwaczy piękna naszej ziemi.                                                       Józef Stec

NAGRODA KS. LONDZINA
– dok. ze str. 5
KATARZYNA BYSTRA 

Katarzyna Bystra swoją pra-
cę na rzecz osób niepełnospraw-
nych rozpoczęła w wieku 20 lat. 
Od roku 1993 do 2009 pełni-
ła funkcję prezesa Katolickiego 
Stowarzyszenia Charytatywne-
go „Betel”, od 2009 roku jest je-
go wiceprezesem. Działa rów-
nież w Radzie Federacji Wspól-
not Życia Międzynarodowego Ru-
chu Dobroczynnego „Betel” oraz 
jest skarbnikiem Federacji Wspól-
not Życia „Betezda” i członkiem 
komisji rewizyjnej Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Datum” z Milówki, a tak- 
że wiceprezesem działającego 
w gminie Buczkowice Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
ich Rodzin oraz przyjaciół „Pro-

myk”. Pani Katarzyna mieszka  
w Rybarzowicach z pięcioma oso-
bami niepełnosprawnymi, tworząc 
wraz z nimi dom rodzinny, który  
w ramach Ruchu „Betel” nazywa-

ny jest domem Matki Bożej Śnież-
nej. Pierwszy tego typu dom zało-
żyła w 1992 r., w następnych la-
tach podejmowała takie same 
inicjatywy w różnych częściach 

Polski. Pani Katarzyna jest tak-
że autorką artykułów i publika-
cji dotyczących życia osób nie-
pełnosprawnych i ruchu „Betel”. 
W 2004 r. na Jasnej Górze otrzy-
mała statuetkę Ecce Homo w ka-
tegorii świadectwo służby oso-
bom słabym i ubogim, nagrodę 
przyznawaną przez ruch „Betel”. 
Mieszkańcy domów „Betel” ko-
chają ją za jej dobroć i poświę-
cenie, a współpracownicy ze sto-
warzyszeń podkreślają jej profe-
sjonalizm, wszechstronność, deli-
katność i serdeczność w odniesie-
niu do osób, którymi się opiekuje. 
Bezwarunkowo poświęca swoje 
całe życie dla człowieka potrzebu-
jącego, chorego, niepełnospraw-
nego. Jej bezinteresowna posta-
wa, miłość, ofiarność i życzliwość 
okazywana ludziom budzi słowa 
najwyższego uznania.            E.J-P

BAJKI I OPOWIASTKI – dok. ze str. 5

Na zdjęciach:
1. Występ KGW Kal-
na.
2. Autor tomiku z go-
śćmi promocji.
3. Autor podpisuje 
swój tomik.

Tablica na szlaku z Buczkowic na Skrzyczne.

Katarzyna Bystra z bp. Romanem Pindlem i przedstawicielami gminy.

Katarzyna Bystra 
ze swoimi pod-
opiecznymi  z do-
mu Matki Bożej 
Śnieżnej.

foto: 
Gość Niedzielny/
Alina Świeży-Sobel
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30 listopada w sali wystawowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta 
wystawa prac ceramicznych uczestników 
projektu pn. „Zdrowe i twórcze dziecko” re-
alizowanego wspólnie przez Stowarzysze-
nie Zdrowie, Kultura i Tradycja w Buczko-
wicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bu- 
czkowicach. W ramach projektu dofinan-
sowanego ze środków gminy Buczkowice  
i powiatu bielskiego, od września do listopa-
da, odbywały się warsztaty ceramiczne dla 
dzieci z terenu gminy Buczkowice, których 
finałem była wystawa stworzonych prac. 

Podczas wystawy dla uczestników i go-
ści wystąpił zespół wokalny Tutta la Forza, 
który wykonał dwie piosenki pt. „Jesień”  
i „Nasza zima zła”, a także zaprezentowa-
ły się solistki Ardente – Joanna Tarnawa  
i Laura Gadzina. 

Po przywitaniu słowa podziękowania  
i gratulacji skierowała do uczestników pre-
zes Stowarzyszenia Zdrowie, Kultura i Tra-
dycja w Buczkowicach dr Alicja Jędraszew-
ska, która wspólnie z przewodniczącym Ko-
misji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Spor-
tu i Spraw Społecznych Stanisławem So-

wą wręczyła słodkie upominki uczestnikom 
projektu. Podziękowanie otrzymała również 
prowadząca warsztaty Małgorzata Namy-
słowska-Antkiewicz, której dziękowano za 
uśmiech, życzliwość i wielkie serce wkłada-
ne w pracę. 

Na koniec wszystkich gości, dumnych 
rodziców i uczestników warsztatów zapro-
szono do podziwiania prac, wśród których 
znalazły się miseczki, kubeczki, serdusz-
ka, zwierzątka i inne fantastyczne realizacje 
kreatywnych dzieciaków.                                               

E.J-P
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CO SIĘ STAŁO Z MIKOŁAJEM 
– dok. ze str. 4

W jaki sposób udało się Bąbelkowi wypełnić swoją mi-
sję, wiedzą tylko ci, którzy obejrzeli bajkę. Atmosfera by-
ła wspaniała, aktorzy dołożyli wielkich starań, aby zachęcić 
dzieci do wspólnej zabawy.                                             S.K-B

Gość rozmawiał z dziećmi, zachęcał 
je, aby były grzeczne, słuchały swoich 
rodziców oraz nauczycieli. 

Na zakończenie 
św. Mikołaj wszyst-
kim dzieciom osobi-
ście wręczał prezen-
ty. Oczekiwana ca-
ły rok wizyta św. Mi-
kołaja minęła w bar-
dzo miłej atmosferze 
i przyniosła naszym 
dzieciom wiele rado-
ści. 

Paczki mikołajko-
we zostały dofinan-
sowane ze środków 

Z WORKIEM PEŁNYM PREZENTÓW PRZYBYŁ DO GOK...
– dok. ze str. 4

Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2016.                                     S.K-B

Uroczyste otwarcie.

Uczestnicy mikołajkowych animacji. 

Dzieci pomagają szukać Mikołaja.

Bąbelek z Mikołajem.


