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2 maja obchodzimy Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Święto to zostało ustanowione 
przez Sejm w 2004 roku i ma wy-
rażać szacunek do flagi, a przede 
wszystkim propagować wiedzę 
o polskiej tożsamości oraz o na-
szych symbolach narodowych.

Flaga jest znakiem symbolizu-
jącym suwerenność państwową 
lub narodową. Flaga Polski jest  
z nami we wszystkich uroczystych 
chwilach, podczas wydarzeń pod-
niosłych i radosnych, ale także  
w dniach żałoby po stracie wybit-
nych i cenionych Polaków, w mo-
mentach wzruszeń i momentach 
radości. 

Istnieje wiele form ekspono-
wania barw narodowych. Polacy  
z okazji państwowych i narodowych 
świąt z dumą wywieszają flagi w 
oknach lub na balkonach swoich 
domów, dekorują nimi swoje samo-

2 maja – Dzień Flagi  
Rzeczypospolitej Polskiej

Nareszcie wiosna

chody czy noszą w klapach płasz-
czy, marynarek i żakietów biało- 
-czerwone kokardy. 

Nie zapominajmy o obcho-
dach tego wyjątkowego i ważne-
go dla każdego Polaka święta, ja-
kim jest Dzień Flagi. Zachęcamy 
mieszkańców gminy Buczkowi-
ce do patriotycznych zachowań  
i uczczenia tego święta w sposób 
należyty i drogi każdemu Polako-
wi. Wywieśmy flagi, wyeksponuj-
my je, podkreślając przez to swo-
ją przynależność do naszej ko-
chanej Ojczyzny!                    S.K-B

Macierzyństwo to jedna  
z najpiękniejszych i najtrud-
niejszych ról w życiu kobiety.  
To wzloty i upadki, radości  
i smutki, ale przede  
wszystkim – ciągłe zmiany. 
To rola, do której nie da się 
przygotować, bo choćbyś 
odbyła godziny prób  
i przeczytała stos podręczników 
życie i tak zawsze cię 
zaskoczy… 

26 maja wszystkie mamy obcho-
dzą swoje święto – Dzień Matki; z tej 
racji o kilka słów na temat macierzyń-
stwa, radości i trudów z nim związa-
nych poprosiłyśmy mamy z naszej 
gminy. Pytałyśmy je m.in. o to, jak to 
jest być mamą, czym jest dla nich ma-
cierzyństwo, jak godzić życie rodzin-
ne z zawodowym, a także jak zmie-
niło się ich życie po urodzeniu pierw-
szego dziecka.

cd. na str. 6-8
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Wielkanocne 
konkursy

W tym szczególnym pande-
micznym czasie, kiedy nasze 
kontakty społeczne są mocno 
ograniczone, troska o pielęgno-
wanie pięknych zwyczajów i tra-
dycji oraz zachęcanie, zwłasz-
cza dzieci i młodzieży do więk-
szej aktywności, wydają się być 
jeszcze ważniejsze niż zwykle. 
Dlatego Gminny Ośrodek Kul-
tury w Buczkowicach zorganizo-
wał w tym roku aż dwa konkursy 
wielkanocne: plastyczny na tra-
dycyjną palmę i kulinarny na tra-
dycyjną potrawę.

cd. na str. 10

W tym numerze Gazety Gminnej  wiele piszemy o problemie odpadów. Niechciane, szkodliwe dla środowiska śmie-
ci pojawiają się na terenach nad rzeką Żylicą i w samej rzece, wzdłuż ścieżki rowerowej, na niezagospodarowanych po-
sesjach, a nawet na górskich i leśnych szlakach. Przypominamy więc mieszkańcom gminy właściwe sposoby postępo-
wania z odpadami. Posegregowane, trafią gdzie ich miejsce. Chrońmy naszą Ziemię!                                                      Red.

Laureaci konkursu na palmę.
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NASI SĄSIEDZI

Jak trafił Pan do Restauracji Floriańskiej  
w Szczyrku?

Z wykształcenia jestem kucharzem, pracę 
w gastronomii rozpocząłem od praktyk w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. Po jej za-
kończeniu pierwszą restauracją, w której pra-
cowałem, była restauracja Senator, dzięki któ-
rej zostałem zauważony – i w wieku 19 lat zo-
stałem szefem kuchni w restauracji Na Brzegu. 
Ta praca pozwoliła mi rozwinąć skrzydła, za co 
jestem bardzo wdzięczny. Potem pracowałem 
jeszcze w kilku innych restauracjach, gdzie też 
byłem szefem kuchni. Dzięki zawodowemu do-
świadczeniu nauczyłem się kierować załogą, 
komponować różnego rodzaju menu i tworzyć 
potrawy. O pracy w Restauracji Floriańskiej 
dowiedziałem się od znajomego. Szukałem 
wtedy nowego wyzwania. Po rozmowie wstęp-
nej i spotkaniu z właścicielami stwierdziłem, że 
ich projekt i pomysł na rozkręcenie restaura-
cji jest bardzo interesujący. Pracę rozpocząłem  
w sierpniu ubiegłego roku. 
Skąd pomysł na rewolucję i sprowadzenie 
Magdy Gessler?

Na pomysł sprowadzenia pani Magdy wpa-
dli właściciele twierdząc, że to pomoże rozwi-
nąć restaurację w krótkim czasie, bo wiadomo, 
że konkurencja w Szczyrku jest bardzo duża.
Kiedy odbyła się rewolucja i jak wyglądała?

Kuchenne Rewolucje w naszej restauracji 
odbyły się pod koniec listopada ubiegłego ro-
ku. W trakcie pobytu pani Magdy staraliśmy 
się zachować spokój, co nie zawsze było ła-
twym zadaniem... Na szczęście po pierwszym 
spotkaniu odetchnęliśmy z ulgą, gdyż dania 
serwowane z naszej kuchni bardzo jej smako-
wały i była pod wrażeniem naszych umiejętno-
ści. Z kolei pierwsze wspólne gotowanie oka-
zało się strzałem w dziesiątkę, szybko znaleźli-
śmy wspólny język. Pani Magda lubi bawić się 
jedzeniem i wymyślać różne potrawy, dokład-
nie tak, jak ja. Praca z nią była czystą przyjem-
nością i niezapomnianym przeżyciem. Umie-
jętności naszej kuchni pani Magda uznała za 
bardzo dobre. Wobec tego z niecierpliwością 
czekaliśmy na jej powrót. Wróciła w styczniu, 
opłaciło się czekać, bowiem otrzymaliśmy pod-
pis pod rewolucją, rekomendację i brawa!
Gratulacje! Skąd wziął się pomysł na nazwę 
Bistro Śliwa? 

Nazwa od początku do końca była pomy-
słem pani Magdy. Nam również od razu przy-
padła do gustu i tak zostało.
Kiedy zobaczymy was na ekranach?

Odcinek z naszym udziałem można oglą-
dać na tvn.player od marca, natomiast emisja 
telewizyjna odbyła się w kwietniu.
Mieliście jakieś obawy przed premierą?

Obawy są zawsze, bo nigdy nie wiesz,  
w jakim świetle przedstawią cię w telewizji… 
Lecz ja od początku wierzyłem w swoje umie-
jętności i załogę. W programie nie wszystko 
było pokazane… Tak naprawdę obawialiśmy 
się, że pokażą nas w samych majtkach, bo 
pierwszą nazwą zaproponowaną przez panią 
Magdę było Goło i Wesoło. Po obejrzeniu pro-
gramu w tvn.player zdecydowanie odetchnęli-
śmy z ulgą... 
Czy w trakcie przeprowadzenia rewolucji 
żałowaliście swojej decyzji?

Nie, nigdy nie żałowaliśmy, wręcz przeciw-
nie – jesteśmy bardzo zadowoleni, że się na 
nią odważyliśmy. Choć nie było łatwo, przez 
cztery dni spaliśmy tylko osiem godzin… Na 
szczęście, mając koło siebie fantastycznych  
i zaradnych ludzi, daliśmy radę. Byłem za-
dowolony z całej ekipy, bo każdy dał z siebie 
maksimum. Było warto!
Co się zmieniło po rewolucji w restauracji 
i w Tobie?

W lokalu zmieniło się wnętrze, z kolei na ze-
wnątrz pojawiły się kociołki, z których w czasie 
pandemicznego zamknięcia sprzedajemy dania 
na wynos w bezpieczny sposób. Co zmieniło się 
we mnie? Myślę, że cała ekipa Bistro Śliwa po 
rewolucji zyskała większą pewność siebie oraz 
determinację do dalszego działania.
Jakie wasze potrawy poleca Magda Gessler?

U nas w restauracji pani Magda poleca kar-
minadle z kopytkami i buraczkami na ciepło, 
nasze niezastąpione schabowe z kością, bi-
gos z dzika itp. Śmiało możemy powiedzieć, że  
pani Magdzie u nas smakowało i poleca wszyst-
ko. Zapraszam, przyjdźcie i przekonajcie się sa-
mi.
Rewolucja Magdy Gessler kojarzy się zawsze 
z uroczystym otwarciem i zaproszeniem licz-
nych gości. Jak to odbyło się u was, w pan-
demicznych czasach?

Tak, koniec rewolucji wiąże się zawsze  

z uroczystą kolacją, ale w obecnej sytuacji nie-
stety trzeba było zmienić formułę. Przed re-
stauracją stanął stół, na którym zostały wysta-
wione wszystkie nasze potrawy, a zaproszeni 
goście przyjeżdżali po nie samochodami. Uda-
ło nam się również poczęstować właścicieli 
obiektu, czyli strażaków.
Ile osób wchodzi w skład ekipy Bistro Śli-
wa? Jak się wam razem pracuje?

Ekipa jest, póki co, pięcioosobowa: właści-
ciele Gabrysia i Stefan, nasza pomoc kuchen-
na Danusia, kelner Artur i ja. Nasza współpra-
ca zdecydowanie układa się pomyślnie. 
Jak wasza restauracja radzi sobie w pande-
micznej rzeczywistości?

W czasie zamknięcia serwujemy dania  
z kociołków na zewnątrz oraz przygotowujemy 
jedzenie na dowóz. Z niecierpliwością czeka-
my na otwarcie restauracji, wtedy dopiero bę-
dziemy mogli ruszyć pełną parą.
Jakie są plany Bistra Śliwa? A jakie kucha-
rza Marka?

Na chwilę obecną ciężko jest cokolwiek 
planować ze względu na pandemiczne ob-
ostrzenia, które nie pomagają nam, ani całej 
gastronomii, lecz wierzymy, że niebawem sy-
tuacja się poprawi i będziemy mogli bardziej 
się rozwinąć. Moje plany na przyszłość zwią-
zane są z Bistro Śliwa. Już niebawem szykuję 
nowe menu, które zaskoczy wszystkich. Mam 
nadzieję, że staniemy się jedną z najlepszych 
restauracji w Szczyrku i nie tylko.
Trzymam kciuki!

rozmawiała 
Ewelina Jakubiec-Piznal

REWOLUCJA PO SĄSIEDZKU
Wszyscy dobrze znają autorkę telewizyjnego show „Kuchenne rewolucje”  
Magdę Gessler, która „buszując” po restauracjach, przychodzi im z pomocą. 
Widujemy ją regularnie na ekranach, choć można było zobaczyć ją także 
osobiście, kilkukrotnie była bowiem w naszej okolicy – w restauracjach w Bielsku-
Białej i w Łodygowicach. Niedawno znalazła się równie blisko, bo po sąsiedzku –  
w Szczyrku, gdzie przeprowadziła rewolucję w restauracji Bistro Śliwa, wcześniej 
funkcjonującej pod nazwą Restauracja Floriańska. Pewnie z ciekawości każdy 
z nas obejrzy, co Magda Gessler skrytykowała, co pochwaliła, jakie zmiany 
przeprowadziła u sąsiadów… Sprawa jednak okazuje się bliższa niż tylko 
sąsiedzka, bowiem szefem kuchni Bistro Śliwa jest Marek Ucher – mieszkaniec 
Buczkowic. Z tej racji śmiało można stwierdzić, że rewolucja była „prawie” gminna. 
Postanowiłam więc porozmawiać na jej temat z samym zainteresowanym.

Ogniste golonko w sosie piwnym na ostro.
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GOK

Od początku pandemii działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury przeniosła 
się częściowo, a później – wobec rozwoju 
sytuacji epidemicznej – całkowicie do sieci 
i tak od ponad roku działamy dla Was tak 
jak możemy – zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami. Wymyślamy nowe konkursy 
z nagrodami, polecamy audiobooki na 
nudne wieczory, publikujemy przepisy 
kulinarne, zachęcamy do obejrzenia 
filmików z warsztatów czy prezentacji 
multimedialnych, które mają urozmaicić 
Wam czas i sprawić radość. Zgodnie 
z naszym mottem: Działamy… nie 
poddajemy się…! 

Początkiem marca zorganizowaliśmy dwa 
konkursy z okazji Dnia Kobiet, pierwszy pod 
hasłem „Dlaczego warto być kobietą?” i drugi – 
„Za co kochamy kobiety?”. Konkursy trwały od 
6 do 8 marca, warunkiem uczestnictwa w nich 
było udzielenie w komentarzu pod postem ory-
ginalnej odpowiedzi na konkursowe pytanie. 
Autorzy, którzy otrzymali najwięcej „lajków”, 
zostali nagrodzeni voucherami na zabiegi  
i usługi kosmetyczno-fryzjerskie w naszych lo-
kalnych firmach. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy za udział w konkursach i gratulujemy 
laureatom wygranej!

Na przełomie marca i kwietnia przepro-
wadziliśmy online dwa konkursy wielkanocne 
na tradycyjną palmę oraz potrawę wielkanoc-
ną, oba cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Ogłosiliśmy również dwa nowe konkursy,  
a mianowicie ekologiczny pn. „Akcja segrega-
cja” oraz fotograficzny pn. „Gmina Buczkowice 
w obiektywie”. Do udziału w nich zachęcamy 
wszystkich mieszkańców gminy Buczkowice – 
więcej informacji na naszej stronie www.gok-
buczkowice.com oraz fanpage’u GOK Buczko-
wice i na stronie 21 gazety.

Trzeba również wspomnieć o aktywności 
grup teatralnych działających przy GOK. Mło-
dzieżowa grupa teatralna „ZwT” oraz seniorki  
z grupy teatralnej „Teatr i My” prezentują w sie-
ci filmiki z okazjonalnymi życzeniami i wiersza-
mi oraz audiobooki z bajkami i legendami nie 
tylko dla najmłodszych. Uczestnicy zajęć wraz 
z instruktorką Eweliną Jakubiec-Piznal przygo-
towują ciekawe projekty, które później prezen-
tują publiczności online.

Od dłuższego czasu prowadzone są tak-
że zajęcia taneczne online, bardzo popularne 
za sprawą utalentowanych instruktorów tańca: 
Pauliny Kawki, Mai Kozioł i Mateusza Nowa-
ka. Jest to znakomita alternatywa w trudnej sy-
tuacji pandemicznej. Tancerze, którzy nie chcą 
tracić czasu i odkładać nauki konkretnego sty-
lu na później, mogą ćwiczyć i doskonalić swoje 
umiejętności taneczne w domu. Mamy nadzie-

ję, że w końcu zobaczymy ich nowe układy ta-
neczne podczas plenerowych występów.

Nie mogło zabraknąć również warsztatów 
artystycznych, które z oddaniem i zaangażo-
waniem prowadzi nasza wieloletnia instruktor-
ka plastyki i ceramiki Małgorzata Namysłow-
ska-Antkiewicz. Pani Małgosia swoje umiejęt-
ności plastyczne również musiała przenieść 
do sieci, aby Wam urozmaicać pandemicz-
ny czas i pomagać tworzyć, w domowym za-
ciszu, różne cudeńka. Myślę, że niejedno-
krotnie, tworząc ozdoby świąteczne, okazjo-
nalne czy palmy wielkanocne, korzystaliście   
z rad doświadczonego instruktora!

Trzeba wspomnieć również o działaniach 
instruktorek Asi i Sylwii z Akademii Rozwoju 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowi-
cach, które proponują w sieci prezentacje mul-
timedialne kreatywnych zajęć artystycznych. 
Pewnie ktoś z czytelników zrobił skrzata czy 
zajączka, a może kartkę walentynkową albo 
ozdobę świąteczną z pomocą naszych pre-
zentacji…?

Jeżeli macie ochotę, czas i chęci, zapra-
szamy na naszą stronę internetową www.gok-
buczkowice.com, fanpage oraz kanał YouTube 
GOK Buczkowice – jesteśmy dla Was, bo bez 
Was nie ma nas!                                             S.K-B

Jesteśmy dla Was, bo bez Was 
nie ma nas
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Reprezentanci gminy Buczkowice 
znaleźli się w gronie laureatów 
tegorocznego XXIII Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Słońce, 
słońce i życie”. 

Z powodu pandemii konkurs przepro-
wadzony został online, co oznaczało, że 
uczestnicy przygotowane utwory nagrywa-
li we własnym zakresie, brali udział w elimi-
nacjach szkolnych, a następnie w dniach od 
21 stycznia do 26 marca zgłaszali nagrania  
w formie elektronicznej do Biura ds. Promo-
cji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

W konkursie wzięło udział 37 recytato-
rów wyłonionych w eliminacjach szkolnych  
w 10 szkołach podstawowych i dwóch ośrod-
kach kultury gmin powiatu bielskiego: Bestwina  
(1 szkoła), Buczkowice (3 szkoły i GOK), Cze-
chowice-Dziedzice (3 szkoły), Wilamowice  
(1 szkoła), Kozy (DK), Porąbka (1 szkoła), Ja-
worze (1 szkoła).

Komisja oceniająca w składzie: Halina 
Kubisz-Muła – przewodnicząca jury, instruk-
tor teatralny, Lucyna Kozień – krytyk teatral-
ny, b. dyrektor Teatru Lalek Banialuka w Biel-
sku-Białej, Włodzimierz Pohl – aktor Teatru 
Lalek Banialuka, po uważnym wysłuchaniu 
wszystkich recytatorów oraz szczegółowej 
analizie prezentacji postanowiła przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:

KLASY I-III:
– I  m. – Karolina Nikiel, SP im. M. Koperni-

ka w Buczkowicach, opiekun: Magdalena Boj-

ODESZŁA 
ANNA BRISS

Urodziła się w Warszawie, 
tam zdała maturę. W drodze 
konkursu została przyjęta do 
Państwowego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Mazowsze” i przez kil-
ka lat występowała w balecie 
tego zespołu. 

Do Buczkowic przeprowa-
dziła się ze względów rodzin-
nych i podjęła pracę w szko-
le – najpierw w administra-
cji, a od roku 1969, po ukoń-
czeniu kursu pedagogiczne-
go, jako nauczycielka naucza-
nia początkowego. Systema-
tycznie podnosiła swoje kwa-
lifikacje pedagogiczne, uzy-
skując w 1978 roku dyplom 
studiów wyższych. Jako na-

uczycielka najmłodszych dzie-
ci osiągała bardzo dobre wy-
niki w działalności dydaktycz-
no-wychowawczej, wykazy-
wała się pomysłowością i in-
nowacyjnością w pracy. Była 
ceniona i lubiana przez swoich 
wychowanków i ich rodziców. 
Cieszyła się również sympatią 
współpracowników. 

Nade wszystko jednak na-
leży podkreślić jej wielkie osią-
gnięcia w pracy artystycznej  
z dziećmi i młodzieżą. Talent  
i artystyczna dusza pozwoliły 
jej dokonać czegoś niezwykłe-
go, nadzwyczajnego. Zaczyna-
jąc od zera, jeszcze w starym 
budynku szkolnym, w ciągu kil-
ku lat wraz ze śp. Antonim Kubi-
cą stworzyli ponad dwustuoso-
bowy dziecięcy zespół pieśni  
i tańca z baletem, chórem i or-
kiestrą, budzący podziw wszę-
dzie, gdziekolwiek się pojawił. 
Zespół wyróżniał się wysokim 
poziomem artystycznym. Kilka-
krotnie prezentował się w pro-
gramach telewizyjnych, nagry-

wał audycje radiowe, wielokrot-
nie uświetniał swoimi występa-
mi ważne imprezy wojewódz-
kie, powiatowe i środowiskowe. 
W wojewódzkich i powiatowych 
przeglądach szkolnych zespo-
łów artystycznych otrzymał kil-
kanaście wyróżnień I stopnia. 

Anna Briss potrafiła pozy-
skać dla zespołu wielu rodzi-
ców, komitet rodzicielski, za-
rząd opiekuńczy (nieistniejące 
dziś ZPW „Bewelana”). Wszy-
scy oni wspierali zespół w wie-
loraki sposób m.in. finansu-
jąc unikatowe stroje. Rodzice,  
a nierzadko babcie, zapewnia-
li opiekę wychowawczą pod-
czas licznych wyjazdów na 
występy. Zespół pod kierow-
nictwem Anny Briss rozsła-
wiał szkołę, przynosił jej wiele 
splendoru, przydał swego ro-
dzaju markę. 

Za wybitne osiągnięcia by-
ła wielokrotnie wyróżniana i na-
gradzana m.in. nagrodą mini-
stra oświaty, kilkakrotnie nagro-
dą kuratora i inspektora oświaty 

czuk;
– II  m. – Kornelia Janusz, SP nr 5 im. M. Ko-

pernika w Czechowicach-Dziedzicach, opiekun: 
Izabela Wojtasik;

– II  m. – Zofia Leja, SP nr 5 im. M. Koper-
nika w Czechowicach-Dziedzicach, opiekun: 
Izabela Wojtasik;

– III  m. – Robert Koczyba – SP im. J. Pawła 
II w Pisarzowicach, opiekun: Katarzyna Pacholik; 

– wyróżnienie – Paulina Kuś, SP im. M. Ko-
pernika w Buczkowicach, opiekun: Renata To-
biasiewicz.

KLASY IV-VI: 
– I  m. – Julia Kozieł, ZSP im. T. Kościuszki  

w Kaniowie, opiekun: Dorota Suchy;
– II  m. – Marta Jurczak, ZSP nr 1 im. J. Brze-

chwy w Czechowicach-Dziedzicach, opiekun: Al-
dona Starzyk;

– II  m. – Jakub Kapias, SP nr 1 w Jaworzu, 
opiekun: Beata Zagórska;

– III  m. – Aleksandra Knapek, SP im.  
M. Kopernika w Buczkowicach, opiekunowie: 
Dorota Klimczyńska, Karolina Pilarz-Knapek;

– wyróżnienia: 

l Tadeusz Gąsiorek, SP nr 5 im. M. Koper-
nika w Czechowicach-Dziedzicach, opiekun: Mał-
gorzata Brosz;

l Emilia Kopeć, ZSP nr 1 im. J. Brzechwy 
w Czechowicach-Dziedzicach, opiekun: Aldo-
na Starzyk;

l Lena Stypczyńska, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Buczkowicach, opiekun: Ewelina Jaku-
biec-Piznal.

KLASY VII-VIII:
– I  m. – Marta Adamaszek, ZSP im. T. Ko-

ściuszki w Kaniowie, opiekun: Wioletta Maroszek;
– II  m. – nie przyznano;
– III  m. – Anna Beniowska, ZSP im. T. Ko-

ściuszki w Kaniowie, opiekun: Wioletta Maroszek;
– III  m. – Martyna Bojczuk, SP im. M. Ko-

pernika w Buczkowicach, opiekun: Karolina 
Pilarz-Knapek;

 – wyróżnienie: Marcin Adamski, Dom Kul-
tury w Kozach, opiekun: Barbara Gąsiorek.

Laureaci i wyróżnieni uhonorowani zosta-
ną dyplomami, nagrodami książkowymi oraz 
gadżetami promocyjnymi. Kwalifikacje do 
etapu rejonowego znajdują się w protokole 
dostępnym na www.powiat.bielsko.pl.

 – Cieszymy się, że młodzi recytatorzy nie za-
pomnieli, że obok codzienności – która wszystkim 
z pewnością ciąży i do której trudno się zaadapto-
wać – jest jeszcze inny świat, który może dostar-
czyć wielu niezwyczajnych przeżyć i emocji – mó-
wiła jurorka Lucyna Kozień.

Dziękujemy za udział w konkursie wszyst-
kim uczestnikom oraz gratulujemy laureatom  
i wyróżnionym.

Magdalena Więzik

Święto słowa w tym roku online 

i wychowania. Wyróżniona została rów-
nież Srebrnym Krzyżem za Zasługi oraz 
Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. 

Odeszła w trudnych i smutnych cza-
sach epidemii. Pogrzeb miała skromny. 
Pamiętajmy o Niej i zapalmy świeczkę 
na Jej grobie. Zasługuje na to. Bardzo 
zasługuje!

J. Madejczyk 

Zmarła Anna Briss 
– wieloletnia, zasłu-
żona nauczycielka 
buczkowickiej szko-
ły. 
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MAMĄ BYĆ – dok. ze str. 1

AGNIESZKA KUŻDŻEŃ
mama Tosi, Zosi, Marysi i Hani

Bycie mamą to miłość bezinteresowna, to 
poznawanie świata od nowa, to cierpliwość  
i poświęcenie. Bardzo odpowiedzialne zada-
nie. Ogrom emocji, dużo szczęścia, ale i wie-
le niepewności. Przygotowanie do tej roli jest 
niemożliwe, zwłaszcza przy pierwszym dziec-
ku. Nawet gdy ci się wydaje, że jesteś gotowa 
na wszystko, to i tak spotkają cię chwile, gdy 
nie wiesz, co masz robić i czy robisz to dobrze. 
Wszystkie wątpliwości dotyczące macierzyń-
stwa jednak rozwiewają się, gdy poczujesz  
w sobie pierwsze oznaki życia. Rodzi się nie-
rozerwalna więź. W macierzyństwie zszokował 
mnie i zachwycił sam cud istnienia. Tego nie 
da się opisać słowami. Każdy dzień przynosi 
coś nowego. Niesamowite jest to, jak dziecko 
szybko przystosowuje się do życia, naśladując 
otoczenie. Znacznie szybciej, jeśli ma wokół 
siebie rodzeństwo lub inne dzieci, które spę-
dzają z nim czas. 

Warto pamiętać o miłości zupełnie bezwa-
runkowej, którą dziecko obdarza od pierwsze-
go oddechu. To uczucie spełnionego rodziciel-
stwa jest niezastąpione. Kiedy urodziło się mo-
je pierwsze dziecko, w moim życiu zmieniło się 
wszystko, ale na lepsze. Człowiek nagle musi 
się zatrzymać i przewartościować sobie życie. 
Zmieniają się przyzwyczajenia, sposób orga-
nizowania czasu, dieta, planowanie codzien-
nych zadań, patrzenie na życie, wartości. Na-
gle sprawy, które wydawały się bardzo ważne, 
przestały mieć duże znaczenie. Odkąd jestem 
mamą, mam wszystko, czego potrzebuję. 
Jest mnóstwo chwil, które na zawsze zostaną  
w mojej pamięci bowiem każdy etap w rozwo-
ju dzieci jest kamieniem milowym. Na szczę-
ście jestem wielbicielką zdjęć i chwytania tych 
momentów. Jest coś w twierdzeniu, że małe 
dzieci to mały kłopot, duże dzieci duży kłopot, 
bo małe dzieci wymagają poświęcenia czasu  
i samej miłości, a większe dzieci zderzają się 
z otaczającym światem i rolą rodzica jest po-
móc im w odnalezieniu się w nim, co wcale nie 
jest proste. Ciężko wybrać, który okres w ma-
cierzyństwie jest najlepszy, każdy bowiem jest 
inny i każdy jest wyjątkowy. 

Trudną sztuką jest też pogodzenie życia ro-
dzinnego i zawodowego, zwłaszcza w rodzi-
nie wielodzietnej. Bez wsparcia bliskich to nie-

możliwe, szczególnie, gdy dzieci chorują prze-
wlekle lub pojawia się inny problem. Społecz-
ne wymagania wobec mam są dziś ogromne, 
oczekuje się od nich często wielkiej aktywno-
ści związanej z rozwijaniem potencjalnych za-
interesowań dziecka. Sukcesem jest znalezie-
nie takich, które spotykają się z pasją lub cho-
ciażby zainteresowaniem potomka... Wyma-
gania obejmują ciągłą dostępność, nienagan-
ny ubiór, sukcesy zawodowe, idealny dom, za-
dbany ogród, a przy tym ciągły uśmiech na 
twarzy. Kobieta ma łączyć wiele ról. Presja jest 
ogromna. Wiele kobiet funkcjonuje na pełnych 
obrotach, żeby temu podołać. Chcą być ide-
alne na każdym polu. Mój przepis na udaną 
rodzinę to dużo ze sobą rozmawiać, słuchać 
się nawzajem, wspólnie rozwiązywać proble-
my i spędzać razem czas. Ważne jest też, aby 
rodzice mieli chwilę tylko dla siebie, chociaż-
by raz na jakiś czas, bo to właśnie związek 
jest podstawą szczęścia całej rodziny; kiedy 
dzieci widzą, że rodzice kochają się i szanu-
ją wzajemnie. Nie wolno zapominać o tym, że 
jest się nie tylko rodzicem. Dzieci muszą czuć 
pewność i stabilność, a jednocześnie miłość  
i ciepło rodzinnego domu. Teraz właśnie ma-
rzymy, żeby skończyć budowę domu, wszyscy 
nie możemy się tego doczekać.

AGNIESZKA STEFKO
mama Bartłomieja, Piotra i Szymona

Nie pamiętam już jak to jest nie być ma-
mą. To rola wpisana w moje życie od 19 lat  
i jest dla mnie najważniejsza. Do macierzyń-
stwa, jak do wszystkiego, na czym nam zale-
ży, chcemy przygotować się jak najlepiej. To 
czas układania scenariuszy, scenografii, nauki 
czegoś, co do tej pory wydawało się natural-
ne, a teraz chcemy wiedzieć, jak to działa. Na-
wet jeżeli bardzo tego chcemy i jesteśmy zde-
terminowane, to często zadajemy sobie pyta-
nie: Czy damy radę? Co ciekawe, taka oba-
wa towarzyszy mi cały czas. Dlatego zbieram 
po drodze małe sukcesy – uśmiechy, buzia-
ki, przytulasy, wyznania „Kocham cię, mamo”, 
„Dziękuję ci, mamo”, a także stokrotki z ogród-
ka z małej rączki, kwiaty bez większej okazji, 
marchewkowe ciasto do pracy, tost na śniada-
nie z kawą – i dzięki temu mam siłę, żeby iść 
dalej wierząc, że się uda. 

Co zszokowało mnie w macierzyństwie? 
Wszystko! To był taki mały armagedon. Niby 
przygotowani do biegu, miesiące ćwiczeń, a tu 

już, tuż po starcie, nie wiadomo co się dzieje. 
Miała być jedna droga, a pojawiły się ich tysią-
ce i nic nie jest oczywiste. Jak dopasować to, 
co wiemy, do tego, co mamy. Kogo słuchać?! 
Kto ma rację?! Babcia, mama, przyjaciółka, 
sąsiadka, lekarz czy poradniki? Najtrudniejsze 
było poczucie bezradności, gdy zrobiliśmy już 
wszystko, co napisali albo powiedzieli, a efek-
tu nie było... Najpiękniejsze jest jednak to, gdy 
patrzymy na ten nasz MAŁY CUD, a serce na-
pełnia niespotykana dotąd radość i miłość da-
jąca taką siłę, że można góry przenosić… i to 
nie jedną, tylko od razu wszystkie! 

Po urodzeniu pierwszego dziecka w moim 
życiu nastąpiła zmiana priorytetów, najpierw 
myślałam o dziecku, potem długo, długo nic… 
O mnie – myśleli inni, ja o innych nie miałam 
już siły. Zapewne to naturalny etap, ale na 
dłuższą metę to pułapka. Kiedyś miałam po-
czucie, że wszystko podporządkowałam dzie-
ciom i brakowało mi zwyczajnie czasu dla sie-
bie. Wyznaczyłam więc sobie cele i aktywno-
ści, które chcę realizować, przeorganizowałam 
dzień, wykorzystałam czas oczekiwania na 
dzieci podczas zajęć i podzieliłam się obowiąz-
kami z mężem – i tak czasu znalazło się aż 
nadto. Trudno uczyć radości życia, samej jej 
nie czując. Trzeba tylko zdać sobie sprawę, że 
to zależy od nas i nie ma rzeczy niemożliwych, 
a wokół są ludzie, na których możemy liczyć. 

Jest wiele chwil w moim macierzyństwie, 
do których wracam. Żałuję, że nie spisywałam 
przeróżnych sytuacji, słów, ripost, bo nie da się 
ich wszystkich zapamiętać. Każdy dzień i chwi-
la, którą możemy spędzić razem, jest dla mnie 
bezcenna. Jesteśmy przy tym, jak dzieci pozna-
ją świat, nawiązują relacje, rozwijają zaintere-
sowania, osiągają swoje sukcesy, radzą sobie  
z rozczarowaniem i próbują uparcie, na wiele 
różnych sposobów osiągnąć zamierzony cel. Nie 
tylko ich wspieramy, ale wielokrotnie uczymy się 
od nich. Dla mnie nie było jednak bardziej ma-
gicznego uczucia, jak przytulenie dziecka, które 
właśnie przyszło na świat. 

Porównując, z perspektywy czasu i różnych 
osobowości swoich dzieci, pewna jestem tyl-
ko jednego – kłopoty to coś na co mamy wpływ  
i możemy je rozwiązać. Prawdziwe zaczynają się 
tam, gdzie nic nie możemy zdziałać. Więc życz-
my sobie wymagających, ale zdrowych dzieci. 

Nie jest łatwo godzić pracę z domem, do-
datkowymi zajęciami dzieci i swoją przysło-
wiową kosmetyczką, a teraz jeszcze z na-

Rodzina Kużdżeń. Rodzina Stefko. Rodzina Krysiaków.
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uką. Kompromis i priorytety to główne elemen-
ty tej układanki. Podział obowiązków z jedno-
czesnym poszanowaniem indywidualnych po-
trzeb pozwala zorganizować życie w rodzinie 
tak, abyśmy na koniec dnia, choć zmęczeni, 
uśmiechnęli się do siebie.  

Już w liceum zastanawiałam się nad tym  
z koleżankami, jako zakochana nastolatka  
z perspektywą założenia rodziny, jak zrobili to 
nasi rodzice, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy… 
Nie idealni, ale umiemy kochać, szanujemy lu-
dzi, cenimy to, co mamy, a rodzina jest dla nas 
najważniejsza i na jej wzór chcemy stworzyć 
swoje. Przepis? Nie ma takiego. Są tylko ko-
nieczne składowe: miłość, szacunek i trzy sło-
wa: przepraszam, proszę i dziękuję. I mówię to 
z perspektywy nie tylko mamy, ale także dziec-
ka, które nauczyło się tego od swoich rodzi-
ców. Dziękuję Ci za to, Mamuś! 

Teraz nasze życie mocno zmieniła pande-
mia. Pozamykała, narzuciła zakres obowiąz-
ków, do których nie byliśmy przygotowani, 
ograniczyła możliwości realizacji własnych ce-
lów, a do tego zamknęła dotychczasowy spo-
sób rozładowywania energii i emocji ruchem. 
Dom stał się pracą, szkołą, placem zabaw, ja-
dalnią i sypialnią jednocześnie. Z czasem każ-
dy coraz bardziej koncentrował się na sobie  
i swoich niemożliwych do zrealizowania po-
trzebach, szukał czegoś w zamian. W ten spo-
sób, choć byliśmy razem, paradoksalnie pan-
demia oddaliła nas od siebie. Zdaliśmy sobie 
jednak sprawę, jak ważni są inni ludzie, możli-
wość kontaktu z nimi, różnorodność zajęć, za-
interesowań, a jednocześnie przestrzeń tyl-
ko dla siebie. Chcemy wrócić do normalności 
– wspólne wakacje, mazurski wiatr w żaglach, 
narty w zimie... To jedne z naszych marzeń, 
ale każdy z osobna ma ich mnóstwo, najważ-
niejsze, żeby wspierać się w ich realizacji. No  
i fajnie byłoby nie tylko zdać ten rodzinny eg-
zamin z bycia razem, ale i czerpać z tego przy-
jemność, a laurkę niech wystawi nam życie.... 

ANNA JAKUBOWSKA
mama Irka

Bycie mamą, rodzicem – to jest największy 
i najpiękniejszy dar jaki, mogłam otrzymać. Iruś 
był upragniony, wytęskniony, więc byłam gotowa 
i wyczekiwałam momentu jego narodzin. Oczy-
wiście, miałam obawy, jak to będzie, czy będzie-
my umieli się nim dobrze opiekować i wycho-
wywać go (szczególnie, że informacji wszędzie  

w bród, a jedne sprzeczne z drugimi). Teraz Irek 
ma 7 miesięcy i wiem, że najważniejsza jest mi-
łość – jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi. Trzeba 
ufać sobie i swojej intuicji. Każdy dzień przynosi 
coś nowego, pięknego, każdego dnia zakochuję 
się w moim synku jeszcze bardziej. Jest słodki, 
wspaniały i cudowny. Chcę, żeby był pogodnym  
i szczęśliwym chłopcem, ciekawym świata...  
i taki jest. Początki są trudne. Pojawia się ma-
ły człowiek i wszystko zaczyna się kręcić wo-
kół niego. Największym wyzwaniem jest chy-
ba brak snu i ta ciągła gotowość bycia dla niego  
w każdej chwili, to nasłuchiwanie. I tak pół roku, 
nie wiem kiedy minęło. To naprawdę wyjątkowy 
czas. Świadomość bycia dla kogoś całym świa-
tem jest niesamowita. Te wpatrzone we mnie 
oczka i uśmiech… Nic tylko tulić. Serducho się 
cieszy. 

Czy tęsknię do pracy? Oczywiście, powoli, 
powoli. Ale działam zdalnie, cały czas się roz-
wijam, tworzę alternatywę. Wiem, że powrót 
do normalnych zajęć to będzie największe wy-
zwanie. Bo chcę być z synkiem w tym począt-
kowym, najważniejszym czasie. Widzieć, jak 
się rozwija. Czy zmieniło się coś w moim try-
bie życia? Wszystko! Mało śpię, mam czas dla 
siebie przeważnie w nocy albo z samego ra-
na, staram się wtedy działać, czytać. Łapię też 
chwilę w dzień, kiedy mały śpi. Na szczęście 
Marek przejął większość obowiązków domo-
wych, więc sprzątanie, gotowanie, pranie, nie-
koniecznie muszę robić codziennie ja. Byłam 
śpiochem i sama się z siebie teraz śmieję, że 
wstaję jak ranny ptaszek. Ale lubię to. 

Irek urodził się w październiku, czyli ca-
ły okres ciąży i początek macierzyństwa przy-
padł na okres pandemii. Świat zwariował, ale  
u nas było szczęśliwie. Mimo problemów  
z pracą mogliśmy w pełni poświęcić się dziec-
ku we dwoje, więc cieszyliśmy się tym cza-
sem. Kiedyś nie rozumiałam, dlaczego kobie-
ty rezygnują z kariery, z własnego życia, dla 
dziecka „żeby siedzieć z nim w domu”. Teraz 
rozumiem. Chcę być z Irkiem, chcę widzieć jak 
się rozwija, patrzeć jak się uśmiecha, tulić go... 
Nie chcę tego czasu przegapić. Bycie z dziec-
kiem to codzienna przygoda, magia chwil, któ-
re bardzo szybko przemijają. Oczywiście chcę 
się również nadal rozwijać i jako kobieta, i za-
wodowo, ale chcę też być świetną mamą  
i chcę, żeby mój syn zawsze wiedział, że je-
stem dla niego. Że jesteśmy. Wiem, wiele wy-
zwań jeszcze nas czeka, ale póki co to chy-

ba największym wyzwaniem będzie, żeby to 
wszystko mądrze poukładać, kiedy przyjdzie 
czas powrotu do pracy.

EMILIA GRABIŃSKA
mama Kai, Liliany, Saskii, Dalii, Iwa i Rocha

Nie marzyliśmy o dużej rodzinie. Może trój-
ka, szaleństwo wielodzietności. Ale zdecydo-
waliśmy się na tę przygodę, bo zobaczyliśmy, 
że z każdym dzieckiem przybywa nam miło-
ści. Każde dziecko to wyzwanie, zaproszenie 
do pracy nad sobą, nad relacjami – zwłasz-
cza nad tą szczególną, z mężem, i z każdym 
dzieckiem osobno. Najbardziej złości mnie, 
kiedy ludzie – nawet żartem – mówią „sześcio-
ro czy siedmioro, co za różnica”. Dla nas, ro-
dziców, każde dziecko jest inne, wyjątkowe,  
z każdym mamy osobną relację. Z każdym co-
dziennie spędzamy trochę czasu sam na sam. 
Taką możliwość daje nam edukacja domowa 
czyli realizowanie obowiązku szkolnego poza 
szkołą. Oznacza to długie śniadania, w czasie 
których mamy czas na rozmowy o wszystkim 
– od obyczajów Słowian, przez nazewnictwo 
huraganów, po mikrodermabrazję i demokra-
cję ateńską. Czas na rozwijanie pasji, uczenie 
się w swoim tempie, popełnianie błędów bez 
podkreślania ich czerwonym długopisem. Na-
sza edukacja nie udałaby się tak dobrze bez 
GOK-u; dzieci przepadają za zajęciami i każde 
znalazło tam coś dla siebie. 

Czasem różne mamy pytają mnie, jak to 
robię, że jestem zadowolona z życia. Z moje-
go doświadczenia wynika, że najważniejsze  
w macierzyństwie jest zadbanie o siebie i o re-
lację z mężem. Jak w samolocie, w razie kata-
strofy najpierw zakładamy maskę tlenową so-
bie, potem dziecku. Zaniedbanie relacji z mę-
żem prowadzi do tego, że stajemy się spółką 
do spraw wychowania i spłaty kredytu. To nie 
może się dobrze skończyć. Przed pandemią 
udało mi się skończyć studia podyplomowe 
na kierunku coaching i mentoring. To był kolej-
ny krok na drodze realizacji marzenia – planu 
stworzenia przestrzeni dla mam, w której bez-
piecznie mogłyby się dzielić swoim doświad-
czeniem. Jestem pewna, że w Buczkowicach 
znajdzie się przyjazna przestrzeń, gdzie taka 
grupa mogłaby się spotykać. Zatem, być mo-
że do zobaczenia!

SYLWIA ZARĘBSKA 
mama Andrzeja, Cezarego, Radosława, Ire-
neusza, Niny, Sary, Reginy i Marii

Macierzyństwo to dla mnie najpiękniejsza, 
a zarazem najtrudniejsza misja, jaką przyszło 
mi pełnić… Dla każdej kobiety to coś innego, 
określamy je przez doświadczenie… Wycho-
wując gromadkę dzieci, stałam się wielozada-
niowa przez duże „W”. Myślałam nad tym, jak 
sobie poradzę, kiedy na świat miało przyjść 
trzecie dziecko… Naprawdę wygląda to tak, że 
nie dawałam rady z dwójką dzieci, a z ósem-
ką radzę sobie znakomicie… Choć codzien-
nie uczą mnie cierpliwości. Zadziwia mnie i za-
chwyca cud narodzin. Najbardziej wzruszają-
ca jest chwila, kiedy tuż po narodzinach moż-
na przytulić małego człowieczka. Dar od Bo-

Rodzina Krysiaków. Rodzina Grabińskich.

cd. na str. 8
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WYCIECZKI/SONDA

Gdy po zimie przychodzi wiosna, spod top-
niejącego śniegu wyłaniają się pierwsze przebi-
śniegi, sasanki i krokusy. Niestety, oprócz nich 
pojawiają się, schowane przez ostatnie mie-
siące w śniegu, mniejsze lub większe ilości 
śmieci. Zatrważające jest to, że można je spo-
tkać nie tylko przy popularnych ścieżkach, ale  
i przy rzadziej uczęszczanych duktach leśnych. 

Wczesna wiosna jest doskonałym termi-
nem na organizację różnego rodzaju wyda-
rzeń ekologicznych. W najbliższej nam oko-
licy od dziesięciu lat bielski oddział Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego organizuje ak-
cję „Sprzątamy Beskidy z PTT”. Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Buczkowicach zaprasza 
na wydarzenie „Mieszkańcy dla Żylicy”, czy-
li do sprzątania brzegów naszej rzeki. Można 
też przystąpić do akcji „Czyste Beskidy”. Czę-
sto słyszę głosy oburzenia, że nie warto sprzą-
tać śmieci po innych, lecz wymiar tych akcji 
jest inny – chodzi przede wszystkim o eduka-
cję, nie tylko najmłodszych turystów i miesz-
kańców, ale też o dawanie przykładu. Wędru-
jąc po buczkowickich polach i lasach, zawsze 
zabieram ze sobą pusty worek i wracam z peł-
nym różnego rodzaju odpadów, ciągle wie-
rząc, że za jakiś czas będę mógł spacerować 
po czystej okolicy.

Zachęcając do podjęcia trudu dbania o na-
szą małą ojczyznę, pozwolę sobie zapropono-
wać kilka wycieczek górskich o różnej trudno-

Na górskich szlakach
ści i długości, które na wiosnę pozwolą nam 
cieszyć się urokiem czystych Beskidów, a je-
śli ktoś z was dodatkowo zbierze trochę śmie-
ci, tym lepiej. Na wszystkie wycieczki można 
wybrać się w rodzinnym gronie, kończąc trasę  
w miejscu startu. Dzięki temu są one dostępne 
dla każdego zmotoryzowanego turysty.

Łysina – Zamczysko – Nad Płone – Kuców-
ki – Gibasówka, powrót tą samą trasą (dłu-
gość: ok. 10,5 km, czas przejścia: ok. 3,5 
godz., suma podejść: ok. 400 m)

Na początek spacer jednym z bocznych 
grzbietów Beskidu Małego. Aby dostać się na 
miejsce wymarszu, musimy ruszyć przez Ży-
wiec w stronę Suchej Beskidzkiej, jednak nie-
zbyt daleko, bo tuż za Okrajnikiem, po jed-
nym z ostrzejszych zjazdów zobaczymy dro-
gowskaz na Łysinę. I tam właśnie, skręcając 
w lewo, w pnącą się ku górze drogę, chcemy 
dojechać. Dogodnym miejscem postoju jest le-
śny parking na samym końcu ul. Szczytowej.

Warto już na początku zejść w stronę skal-
nego wąwozu z wielkimi głazami i Jaskinią Lo-
dową, zwanego Zamczyskiem na Ściszków 
Groniu. Według jednej z legend, istnieją stąd 
podziemne przejścia aż na Babią Górę.

Wędrując zielonym szlakiem, poruszamy 
się to w górę, to w dół, co chwilę mijając piękne 
i widokowe polany. Tak naprawdę czeka nas 
jedno dłuższe podejście, już kilkaset metrów 

po starcie, a później już w miarę spokojna wę-
drówka z niewielkimi różnicami wysokości.

Wśród atrakcji tej trasy, oprócz pięknych 
widoków (w stronę najwyższych szczytów Be-
skidu Żywieckiego z Babią Górą i Pilskiem na 
czele), należy wymienić Czarne Działy, czyli 
zgrupowanie wychodni skalnych i jaskiń, nieco 
poniżej szlaku, a także Gibasówkę – rozległą 
polanę z chatką o klimacie chatek studenckich.

Dużym plusem tej trasy jest to, że może-
my zawrócić w zasadzie z każdego miejsca,  
a małym minusem fakt, że wracamy trasą, któ-
rą już pokonaliśmy. Jednakże piękne panora-
my warte są przystanięcia na jednej z polan,  
a może nawet połączenia przyjemnego, krót-
kiego spaceru z małym piknikiem.

Ostre – Dolina Zimnika – Rozstaje pod Mali-
nowską Skałą – Zielony Kopiec – Gawlasi – 
Magurka Wiślańska (1140 m) – Magurka Ra-
dziechowska – Muronka – Ostre (długość: 
17,9 km, czas przejścia: ok. 6,5 godz., suma 
podejść: 869 m)

Nieco dłuższą, lecz przyjemną trasę w re-
jonie Skrzycznego (Beskid Śląski) rozpoczy-
namy na jednym z parkingów u wylotu Doliny 
Zimnika. To raptem ok. 20 minut jazdy z cen-
trum Buczkowic. Warto wyjechać wcześniej, 
gdyż początkowe 1,5 km jest dość popularnym 
miejscem weekendowych wyjazdów. Jednak 
im dalej w głąb doliny, tym mniej osób. 

Rodzina Zarębskich.

Wielki Rozsutec i Stoh widziane z Wielkiej Raczy.

ga. Po narodzinach dziecko stoi na 
pierwszym miejscu. To ono zarządza 
moim snem, porą na posiłek lub wi-
zytą u lekarza. Muszę się dopasować 
do potrzeb malucha. 

Najbardziej brakuje mi snu, ale po-
siadanie kochającej rodzinki niesie mi 
wiele radości i spełnienia. W szpitalu 
tuż po narodzinach, dziecko kładzione 
jest na brzuch mamy. Miałam to szczę-
ście, że dzieci były kangurowane. Sły-
chać płacz. Oddech. Czuje się ciepło 
i ciężar maleńkiego ciałka. Zaciśnię-
te małe piąstki. To zostaje w pamięci. 
Przy starszych dzieciach mierzymy się 
z innymi zadaniami. Nie absorbują nas 
jak maluchy, ale czasami jest mi cięż-
ko postawić kropkę… Całe macierzyń-

MAMĄ BYĆ – dok. ze str. 1,6-7 stwo jest naj! Uwielbiam wielogodzinne przytula-
nia małej główki, bawią mnie rozmowy z przed-
szkolakami, a w wypadku starszych dzieci istnie-
je coraz większa szansa, że posprzątany rano 
dom będzie taki sam wieczorem. 

Gdy dzieci są małe, pogodzenie wymagań 
pracy z obowiązkami mamy często powoduje re-
zygnację z pracy zawodowej. Aktualna koniecz-
ność pozostania w domu wpłynęła na wzrost ilo-
ści czasu spędzanego razem, którego dotych-
czas nam brakowało. Dla dzieci był to wspania-
le spędzony czas z ukochanym tatą… Wspólne 
kopanie piłki czy naprawianie motocykla sprawi-
ło wiele radości. Radość sprawia nam również 
piękna pogoda, a także wyjazd nad morze, dzie-
ci z niecierpliwością czekają zawsze na wakacje. 
Przepis na udaną rodzinę to rodzina, w której pa-
nuje miłość…

opracowały E.J-P i MB-C
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Od miejsca startu w pobliżu hotelu Zim-
nik poruszamy się za żółtymi znakami, docho-
dząc po ok. kwadransie do leśniczówki. Nasz 
szlak skręca tutaj w lewo i jeszcze przez ok. 
dwa kilometry biegnie drogą asfaltową. To naj-
mniej przyjemny odcinek, lecz gdy w końcu 
szlak skręca w prawo, w stronę Kościelca, ro-
bi się bardziej dziko i przyjemnie. Tak, nie tyl-
ko w Tatrach spotkamy szczyt o tej nazwie,  
a nasz beskidzki Kościelec, choć sporo niższy 
od tatrzańskiego, również przyciąga miłośni-
ków wspinaczki. Żółty szlak omija wierzchołek 
bokiem i po niespełna trzech godzinach osią-
ga grzbiet pasma, nieco poniżej szczytu Mali-
nowskiej Skały. Stąd skręcamy w lewo, za zie-
lonymi znakami, i mijając dwa niezbyt wybitne 
wierzchołki (Zielony Kopiec i Gawlasi) dociera-
my do Magurki Wiślańskiej, której szczyt znaj-
duje się w rezerwacie przyrody Barania Góra. 
Z tablic informacyjnych możemy dowiedzieć 
się nieco o rezerwacie, który obejmuje obszary 
źródliskowe głównych cieków źródłowych Wi-
sły, najdłuższej rzeki naszego kraju.

Kolejny odcinek trasy przebiega czerwo-
nym szlakiem. Jest to krótki fragment Główne-
go Szlaku Beskidzkiego, a dla nas najciekaw-
szy widokowo fragment trasy – z jednej strony 
Skrzyczne, z drugiej niewiele niższa Barania 
Góra, a w oddali wszystkie pobliskie Beski-
dy. Przy dobrej widoczności zobaczymy stąd 
nawet Tatry. Oprócz widoków, tuż przy szla-
ku znajduje się kilka potężnych piaskowców – 
skał, z których zbudowane są nasze Beskidy.

Po osiągnięciu Magurki Radziechowskiej 
opuszczamy szlak czerwony i już do końca bę-
dziemy poruszać się za zielonymi znakami. Na 
początku bardzo ostro w dół, a później już ła-
godnie przez Muronkę i stoki Ostrego do wsi 
Ostre. Na stokach Muronki znajduje się kolejny 
rezerwat przyrody – Kuźnie, w których chronio-
ne są zgrupowania wychodni skalnych i jaskiń 
oraz dorodny drzewostan świerkowy.

Tuż przed wsią Ostre mamy okazję obej-
rzeć piękną panoramę Kotliny Żywieckiej i ota-
czających ją szczytów. Piękny widok, jakby na 
osłodę ostatniego, 1,5-kilometrowego odcinka. 
Tak, dobrze się domyślacie – również na koń-
cu czeka nas nielubiany przez turystów spacer 
wzdłuż drogi asfaltowej do parkingu, na którym 
rozpoczęliśmy wycieczkę.

Rycerka Kolonia – Wielka Racza (1236 m) 
– Jaworzyna – Kikula – Przełęcz Przegibek 
– Rycerka Kolonia (długość: 18,9 km, czas: 
ok. 7,5 godz., suma podejść: 981 m)

Któż z turystów nie słyszał o magii Worka 
Raczańskiego. Ten rejon Beskidu Żywieckie-
go jest ostatnią z propozycji. Tym razem mamy 
nieco dalej, lecz w godzinę spokojnie dojedzie-
my z centrum naszej gminy do Rycerki Kolo-
nii. To tam, na jednym z leśnych parkingów za-
czniemy i zakończymy naszą wycieczkę.

Zaczynamy żółtym szlakiem, który nie-
zbyt ostro, ale konsekwentnie pnie się w górę,  
w stronę Wielkiej Raczy, najwyższego szczy-
tu słowackich Beskidów Kicuskich i jednego  
z wyższych w polskim Beskidzie Żywieckim.  
W ostatnich latach radykalnie zmniejszyła się 
tu ilość drzew, dlatego od początku mamy oka-

Coś dla ducha
W okresie wielkanocnym, gdy Ko-

ściół powtarza nam: radujcie się, bo 
Chrystus swoją męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem pokonał zło i ostatecz-
ne zwycięstwo należy do Niego, wydo-
bywamy ze skarbca myśli ks. prymasa 
Wyszyńskiego takie, które pozwolą nam 
bardziej przeżywać tę prawdę w wymia-
rze społecznym.  

„Czy nie zauważacie, że najwięk-
szym bólem, cierpieniem i męką współ-
czesnego człowieka jest to, że nosi on 
w sobie niepokój? Nie mając pokoju, 
ludzie nie umieją dać go innym, dlate-
go współczesne życie ludzkie  staje się 
coraz bardziej trudne, nerwowe, pełne 
niecierpliwości, wzajemnych zniewag.  
W takim stanie umysłów i serc kojącym 
lekarstwem dla wszystkich jest Król po-
koju, który idzie ku tobie cichy. Pragnie 
uporządkować twój umysł i dać ciebie 
ludziom odmienionego, innego, straw-
nego, znośnego we współżyciu dla bra-
ci, w rodzinie, w pracy.”

Mój dialog z Chrystusem Euchary-
stycznym, s.45.

 „Pamiętajmy, że przez nasze dusze 
idzie Król cichy. Niech idzie On przez na-
sze słowa, łagodne spojrzenia i uśmiechy, 
przez nasze usta i dłonie. Ten Król cichy 
pragnie użyć naszych dłoni, oczu, ust, aby 
ludzie troszkę sobie odpoczęli. Aby się tak 
nie zadręczali nieustannie, nie byli jako 
gryzące się wzajemnie lwy, aby rozsze-
rzył się pokój, który wnosicie (…) Wasza 
obecność ma przynieść pokój i radość 
wszystkim, do których przychodzicie dys-
kretnie i cicho, jak żona, która wchodzi do 
pokoju, gdzie mąż odpoczywa po pracy, 
jak matka, która wchodzi do pokoju uśpio-
nych dzieci.”

tamże, s.43.
„Prowadźcie wasze życie, przenika-

jąc radością chrześcijańską wasze my-
śli, uczucia i pragnienia. Wprowadźcie 
radość do waszej rodziny. Uśmiechaj-
cie się do waszych żon, mężów, do dzie-
ci i starych rodziców, do wszystkich, któ-
rzy w pobliżu was żyją. Uśmiechajcie się 
do tych, którym jest ciężko, którzy są sa-
motni i opuszczeni (...), do których nikt nie 
przyjdzie z dobrym słowem. Uśmiechajcie 
się do tych, którzy są waszymi zwierzch-
nikami, i do tych, którzy od was zależą. 
Idzie o to, aby wasze zachowanie mówi-
ło wszystkim, że jesteście dziećmi Bożymi 
i że oni są Bożymi dziećmi.”

tamże, s.69.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, 
Król pokoju, napełnia nieustannie nasze 
serca pokojem.  

Siostry Sercanki                     
                               

zję obserwować okoliczne szczyty, przez które 
będziemy przechodzić.

Po nieco ponad dwóch godzinach docho-
dzimy do schroniska PTTK na Wielkiej Raczy, 
którego historia sięga lat 30. XX w. To tu bielski 
oddział PTT w połowie grudnia 1934 r. urucho-
mił swoje schronisko. Cóż takiego szczegól-
nego jest w Wielkiej Raczy? Oprócz pięknych 
polan, na których przez lata wypasano owce, 
pięknie prezentuje się dookólna panorama  
z charakterystycznymi wierzchołkami słowac-
kiej Małej Fatry na czele. Warto zwrócić uwagę 
na postrzępioną, skalistą bryłę Wielkiego Roz-
sutca i położoną obok trawiastą kopułę Stoha, 
które, choć nie najwyższe, najbardziej przyku-
wają oczy spośród wierzchołków tego pasma. 
Wytrawne oko dostrzeże stąd Babią Górę, 
choć schowaną za rozłożystym Pilskiem.

Od schroniska na Wielkiej Raczy rusza-
my czerwonym szlakiem w stronę Przegib-
ka. Choć szlak jest dość popularny, liczba tu-
rystów jest tu dużo mniejsza, niż na podejściu 
żółtym szlakiem. Dość szybko docieramy na 
Halę na Małej Raczy, by od Przełęczy pod Or-
łem, rozpocząć leśną wędrówkę stokami Orła, 
Śrubitego Gronia, Bugaja i Jaworzyny. Pięknie 
prezentują się widoki z Hali Śrubita, przez któ-
rą będziemy przechodzić. 

Kilka lat temu zdarzyło mi się nocować tam 
pod namiotem – z dala od innych turystów, 
pod ugwieżdżonym niebem, słuchając wie-
czornych pohukiwań sowy i porannych śpie-
wów innych ptaków. Piękne miejsce.

Wędrówka czerwonym szlakiem to około 
trzy godziny przyjemnego, beskidzkiego spa-
ceru. Minąwszy Kikulę dochodzimy pod Ba-
nię, skąd obszerną polaną na Przełęczy Prze-
gibek, za niebieskimi znakami możemy dojść 
do schroniska PTTK, którego historia również 
związana jest z bielskim oddziałem PTT, a do-
kładniej z działającym przy nim Kołem w Dzie-
dzicach. Schronisko rozpoczęło swoją działal-
ność w 1936 r., choć schron turystyczny Od-
działu Babiogórskiego PTT stał tu już w 1928 r.

W pobliżu schroniska, na szczycie Ben-
doszki Wielkiej znajduje się Jubileuszowy 
Krzyż Ziemi Żywieckiej, postawiony tam we 
wrześniu 2000 roku. Jeśli komuś za mało wę-
drówki, warto podejść, tym bardziej, że i z tej 
góry roztacza się piękna panorama.

Do Rycerki Kolonii schodzimy zielonym 
szlakiem. Zejście lasem, już nie obfitujące  
w piękne widoki, których podczas całej wy-
cieczki było co niemiara, powinno nam zająć 
około godziny.

Na koniec pragnę zaapelować o rozwagę. 
Choć wędrując po lesie nie musimy używać 
maseczek, unikajmy skupisk ludzkich i zacho-
wujmy się odpowiedzialnie. I co najważniejsze, 
pamiętajmy, że pusta butelka lub opakowanie 
po batonie jest dużo lżejsze od nieotwartego 
produktu. Nie śmiećmy w lesie i zabierajmy 
własne odpadki ze sobą. A jeśli już mamy jakiś 
worek na swoje śmieci, nie zaszkodzi wziąć 
jednej lub dwóch puszek, które jakiś pseudotu-
rysta zostawił na szlaku. Udanych wędrówek!

Szymon Baron



KRONIKA

WIELKANOCNE KONKURSY
– dok. ze str. 2

Konkursy spotkały się z niema-
łym zainteresowaniem. Na pierw-
szy z nich wpłynęło aż 110 zdjęć 
palm i bagniątek. Wszystkie oce-
niała komisja w składzie: Renata 
Barut – plastyczka, przewodniczą-
ca jury; Małgorzata Namysłowska-
Antkiewicz – plastyczka, instruktor-
ka warsztatów ceramicznych, pla-
stycznych i bibułkarskich; Stanisław 
Sowa – radny gminy Buczkowice, 
przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu  
i Spraw Społecznych. Jury bardzo 
ucieszyła tak wysoka frekwencja, 
zwłaszcza w okresie zawieszenia 
stacjonarnych zajęć w szkole, kiedy 
przysłanie pracy konkursowej wy-
magało dużo większego zaangażo-
wania uczestników, a także ich ro-
dziców. 

Nadesłane zdjęcia prezento-
wały naprawdę piękne palmy i ba-
gniątka, w większości udekorowa-
ne misternie wykonanymi ozdoba-
mi, takimi jak kwiaty z bibuły. Nie-
pokoi jedynie fakt, że tak charakte-
rystycznych dla naszego regionu 
palm drzewiastych z roku na rok 
jest coraz mniej. Jury nagrodzi-
ło aż 40 prac, kierując się przede 
wszystkim zgodnością z regula-
minem konkursu, pomysłowością 
i inwencją uczestników, doborem 
materiałów i elementów zdobni-
czych, różnorodnością i bogac-
twem użytych materiałów, własno-
ręcznością oraz trwałością i este-
tyką wykonania. Pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych 
zajęli Sławomir Dybczak z Ryba-
rzowic, Emilia Tarnawa z Godzisz-
ki, Zuzanna Ozimina z Buczko-
wic, Julia Sulkowska z Godziszki, 
Magdalena Garncarczyk z Bucz-
kowic, Emilia Paluch z Rybarzo-
wic, Sonia Pokusa z Buczkowic, 
Tobiasz Stec z Buczkowic, Kac-
per Huczek z Buczkowic i Boże-
na Dobija z Buczkowic. Z pełnym 

tekstem protokołu konkursu oraz 
zdjęciami nagrodzonych palm  
i bagniątek można się zapoznać 
na stronie internetowej, fanpage-
’u i kanale YouTube GOK. Nagro-
dy konkursowe laureaci odbiera-
li indywidualnie w siedzibie GOK.

Na konkurs kulinarny zdjęcia 
i przepisy wykonanych przez sie-
bie tradycyjnych potraw wielka-
nocnych nadesłało 16 osób. Da-
nia wyglądały bardzo smakowicie, 
niestety jury nie miało możliwości 
ich skosztowania, nad czym moc-
no ubolewało, i musiało się kie-
rować przede wszystkim wyglą-
dem oraz własnym wyobrażeniem  
o smaku na podstawie nadesłane-
go przepisu. Zadania tego podjęli 
się: Alicja Gruszecka – przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Buczkowicach, Anna Jakubiec 
– przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kalnej i Marek 
Ucher – szef kuchni Bistro Śliwa 
w Szczyrku, przewodniczący ju-
ry. Komisja zwróciła uwagę na sa-
modzielność wykonania oraz tra-
dycyjny charakter potraw, a także 
łączenie składników tradycyjnych 
z nowoczesnymi. Jury nagrodzi-
ło sześć osób I miejsce ex aequo 
zdobyły: Klaudia Kokoszyńska ze 
Szkoły Podstawowej w Buczko-
wicach za ucieraną babkę z mu-
sem malinowym, białą czekoladą 
i karmelizowaną gruszką i Paulina 
Prochot ze Szkoły Podstawowej 
w Godziszce za mazurek wielka-
nocny; II miejsce ex aequo: Pa-
weł Konior ze Szkoły Podstawo-
wej w Kalnej za pieczeń wielka-
nocną z mielonego mięsa z sa-
łatką i Aleksandra Tlałka ze Szko-
ły Podstawowej w Kalnej za wiel-
kanocne jajka faszerowane pie-
czarkami i szynką a III miejsce ex 
aequo: Emilia Caputa ze Szkoły 
Podstawowej w Kalnej za bułecz-
ki z jajecznicą i Natasza Kubica ze 
Szkoły Podstawowej w Godzisz-
ce za żurek wielkanocny. Protokół 

konkursu wraz ze zdjęciami nade-
słanych potraw oraz przepisami 
na wykonanie tych nagrodzonych 
dostępny jest na stronie interneto-
wej, fanpage’u i kanale YouTube 
GOK. Laureaci konkursu otrzyma-
li  vouchery do lokalnych obiektów 
gastronomicznych.      

JF

Jury konkursu potraw. N
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Laureaci konkursu na palmę.

Palma Emilii Paluch. 

Palma Tobiasza Steca.
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Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak 
istotną kwestią jest odpowiednie nawodnienie 
organizmu. Staramy się zatem codziennie wy-
pijać minimum dwa litry wody, aby zapewnić 
sobie zdrowie i dobre samopoczucie. Ale czy 
jesteśmy świadomi tego, jaki rodzaj wody po-
winniśmy wybierać, aby zmaksymalizować jej 
pozytywne oddziaływanie na nasz organizm? 
Na sklepowych półkach znajdziemy tak wiele 
wód butelkowanych, że wybór staje się praw-
dziwym wyzwaniem. Jednocześnie z pewnych 
źródeł słyszymy, że możemy bezpiecznie za-
stąpić wody butelkowane poprzez demonizo-
waną przez wiele lat kranówkę. W związku  
z tym rodzi się pytanie, jaki rodzaj wody jest 
najbardziej wartościowy i jaką wodę powinni-
śmy wybierać dla siebie oraz naszych bliskich.

Woda źródlana nie dla każdego
Wody źródlane kuszą bardziej atrakcyj-

nymi cenami w porównaniu do wód mineral-
nych. Niestety, ta różnica przekłada się rów-
nież na jakość wody. Woda źródlana nie różni 
się pod względem zawartości cennych mine-
rałów od wody z kranu. Zawartość minerałów  
w wodzie źródlanej kształtuje się na poziomie nie 
większym niż 500 mg/l. Jest ona zatem uboga  
w tak ważne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu ludzkiego składniki mineralne, 
których ilości są zbyt małe, aby woda źródla-
na mogła pozytywnie oddziaływać na zdrowie 
człowieka. Co więcej, regularne picie dużych 
ilości źródlanej wody może czasem spowodo-
wać nadmierne wypłukiwanie dobroczynnych 
minerałów z organizmu. Jednak niekiedy wody 
źródlane są zdecydowanie bardziej rekomen-
dowane, aniżeli wody mineralne. Źródlana wo-
da jest wręcz idealna dla niemowląt oraz ma-
łych dzieci, których układ pokarmowy nie jest 
jeszcze na tyle rozwinięty, aby przyjąć więk-
sze ilości minerałów, świetnie sprawdzi się tak-
że do gotowania. Zwracajmy zatem podczas 
zakupów szczególną uwagę na to, jak opisa-
na jest woda, na której zakup się decydujemy 
– kusząca, ładnie brzmiąca nazwa może nie-
stety iść w parze z występowaniem w butelce 
mniej wartościowej wody źródlanej.

Zuzia w Kadrze Śląska
10 marca w Radlinie odbyły się zawody pływac-

kie rocznika 2008 w ramach pierwszej rundy Ligi 
Klubów Śląskich. Zuzanna Skuza, trenująca na co 
dzień w UKS Nowy Klub Pływacki w Bielsku-Białej, 
wywalczyła II miejsce w stylu klasycznym na 200 m 
z czasem 2:56.15 s, ustanawiając swój rekord ży-
ciowy. W stylu motylkowym na 50 m uplasowała 
się na miejscu IV z czasem 33.10 s i również pobiła 
swój życiowy rekord.

Dzięki wynikom osiągniętym w mijającym i obec-
nym sezonie pływaczka z naszej gminy dostała po-
wołanie do Kadry Śląska. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Emilia Skuza

Wiadomości 
wędkarskie

Zarząd Koła PZW „Żylica” przypomina  
o opłacie składek uprawniających do wędko-
wania na wodach okręgu bielskiego w 2021 
roku. Ze względu na trwające obostrzenia co-
vidowe skarbnik koła przyjmuje wpłaty na ło-
wisku w Rybarzowicach w terminach aktuali-
zowanych na bieżąco na stronie koła. 

Zachęcamy do odwiedzania naszej stro-
ny, ponieważ umieszczamy na niej aktualne 
informacje dotyczące działalności koła.

Zygmunt Gluza
prezes koła 

Najlepszy wybór – woda mineralna
Znacznie większym nasyceniem prozdro-

wotnymi minerałami cechują się wody mineral-
ne – zawartość składników mineralnych musi 
być, zgodnie z przepisami, większa niż 1000 
mg/l. Woda mineralna ma stabilny skład oraz, 
w zależności od rodzaju występujących w niej 
substancji odżywczych, bardzo pozytywnie od-
działuje na ludzkie zdrowie. Minerały zawar-
te w wodzie mineralnej są wyjątkowo dobrze 
przyswajane przez organizm i jeżeli dopasuje-
my rodzaj tejże wody do potrzeb naszego or-
ganizmu, możemy skutecznie poprawić naszą 
kondycję zdrowotną. Osoby mające problemy 
z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolno-
ścią serca, a także cierpiące na choroby nerek, 
powinny wybierać wody mineralne niskoso-
dowe, ponieważ nadmiar sodu w organizmie 
skutkuje nadmiernym gromadzeniem się wo-
dy, co w przypadku tych schorzeń jest zdecy-
dowanie niepożądane. W przypadku zagroże-
nia osteoporozą wybierzmy z kolei wodę mine-
ralną o podwyższonej zawartości jonów wap-
nia, bądź magnezu, wywierających pozytywny 
wpływ na nasz układ kostny. Wody o wysokim 
stężeniu magnezu polecane są również oso-
bom cierpiącym na miażdżycę oraz na upo-
rczywe skurcze mięśni nóg. Jeśli zmagamy się 
z problemami ze strony układu pokarmowe-
go, jak choćby refluks żołądkowo-przełykowy 
czy nadkwasota, sięgnijmy po wody mineralne  
o podwyższonej zawartości wodorowęglanów.

Nie taka kranówka straszna, jak ją malują
Do łask wraca w ostatnim czasie także woda  

z kranu, przez wiele lat uważana za wyjątko-
wo niezdrową. Owszem, kranówka zazwyczaj 
jest zanieczyszczona przez pestycydy i me-

tale ciężkie, zawiera także chlor, który nieko-
rzystnie działa na naturalną florę bakteryjną 
naszych jelit. Jednak, przy użyciu profesjonal-
nych filtrów węglowych, bądź osmotycznych, 
możliwe jest całkowite oczyszczenie wody  
z kranu z wszelkich niezdrowych składników. 
Największą skutecznością cechuje się filtracja 
przy pomocy tzw. odwróconej osmozy. Nieste-
ty, tak oczyszczona woda zostaje w procesie 
filtracji pozbawiona także cennych składników 
mineralnych. Ale i na ten problem istnieje pro-
ste rozwiązanie – wystarczy na powrót nasy-
cić wodę pożytecznymi minerałami. Możemy 
w tym celu zaopatrzyć się w sklepie dla spor-
towców w specjalistyczną odżywkę zawierają-
cą kompleks dobroczynnych minerałów i do-
dać ją do naszej oczyszczonej wody z kranu. 
Ponadto na rynku znajdziemy także specjal-
ne urządzenia filtrujące kranówkę, wykorzy-
stujące proces odwróconej osmozy, które po-
siadają wbudowany mineralizator, nasycający 
przefiltrowaną wodę składnikami mineralnymi.  
W ten sposób możemy uzyskać domowy od-
powiednik sklepowej wody mineralnej.

Uwaga na wody smakowe
Na koniec warto wspomnieć także o zy-

skujących coraz większą popularność wodach 
smakowych. Niestety, mimo użycia w nazwie  
słowa „woda”, są to po prostu napoje, zazwy-
czaj bardzo mocno dosładzane przy użyciu cu-
kru, bądź jego wyjątkowo niezdrowego odpo-
wiednika, jakim jest syrop glukozowo-fruktozo-
wy. Wody smakowe zawierają śladowe ilości 
soków owocowych, w ich składzie znajdziemy 
za to całą gamę konserwantów, syntetycznych 
barwników oraz sztucznych aromatów. Staraj-
my się zatem unikać wód smakowych, zastę-
pując je wartościowymi wodami mineralnymi 
bądź świeżo wyciskanymi sokami owocowymi.

Jak widać, woda wodzie nierówna. War-
to przyjrzeć się własnym nawykom i zmodyfi-
kować je tak, aby kupując na co dzień wodę 
do picia wybrać taki jej rodzaj, który najlepiej 
odpowiada naszym potrzebom i jednocześnie 
dostarczyć organizmowi wszystkich niezbęd-
nych składników mineralnych. 

Joanna Carbol – dietetyk
Gabinety Dietetyczne Bonne Sante

Dietetyk radzi: JAKĄ WODĘ WYBRAĆ
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Praca zdalna, lekcje przed 
komputerem, zamknięte centra 
handlowe, ograniczone spotkania 
z rodziną i znajomymi. Ten trudny 
okres, gdy dużo więcej czasu 
spędzamy zamknięci w czterech 
ścianach, wydaje się idealnym 
momentem na przygarnięcie pod 
swój dach wymarzonego psa czy 
kota.

Początkowe tygodnie spędzone  
z nowym członkiem rodziny są pięk-
ne, bywają też trudne (ach, te pogryzio-
ne kapcie, podrapane ręce, kałuże i in-
ne niespodzianki tu i ówdzie). W ferwo-
rze zachwytów, zabawy, sprzątania, ku-
powania kolejnych zabawek, miseczek  
i legowisk nie zapominajmy jednak  
o najważniejszym aspekcie – o zdrowiu 
małego przyjaciela. Spójrzmy więc na 
ten czas okiem lekarza weterynarii.

Pierwsze trzy, cztery dni nowego 
zwierzaka w naszym domu powinniśmy 
poświęcić na jego aklimatyzację i obser-
wację stanu zdrowia. Wymioty, biegun-
ka, świąd skóry i inne niepokojące ob-
jawy powinny skłonić do jak najszybszej 
wizyty u lekarza, natomiast gdy nie dzie-
je się nic niepokojącego, należy po upły-
wie tego czasu umówić się na wizytę 
profilaktyczną.

Na pierwszym spotkaniu lekarz we-
terynarii zbada dokładnie naszego pu-
pila. W oparciu o wiedzę na temat jego 
wieku, pochodzenia i wcześniej wykona-
nych działań zaproponuje indywidualnie 
dopasowany do naszego zwierzaka ka-
lendarz szczepień i odrobaczeń. Najczę-
ściej jest to cykl trzech, czterech spotkań 
w kilkutygodniowych odstępach. Pierw-
sze wizyty poświęcamy też na długie 
rozmowy o diecie, suplementacji, pielę-
gnacji czy wychowaniu nowego członka 
rodziny, gdyż pytań nurtujących opieku-
nów jest mnóstwo.

Już podczas pierwszych wizyt poru-
szamy ważny temat kastracji Waszego 
zwierzaka. Ten „rutynowy” zabieg prze-
prowadza się najczęściej w pierwszym 
roku życia zwierzęcia. Ma on na celu nie 
tylko rozwiązanie problemu niechciane-
go potomstwa, ucieczek i włóczęgostwa, 
a tym samym psiej i kociej bezdomno-
ści. Jest to także inwestycja w zdrowie 
naszego kudłatego przyjaciela – zapo-
biega wielu chorobom, będących czę-
stymi przyczynami wizyt u weterynarza 
w późniejszym wieku: zapaleniu macicy, 
guzom sutka u suczek i kotek; proble-
mom z prostatą u psów.

Pies czy kot mogą spędzić z wami 
nawet kilkanaście lat. Przez ten czas 
czeka was wiele spotkań z lekarzem we-

PODZIĘKOWANIE

Grupa Teatralna „ZwT” działająca 
przy GOK w Buczkowicach dziękuje 
Karinie i Grzegorzowi Hańderkom za 
wypożyczenie królików do realizacji 
filmiku z życzeniami wielkanocnymi.

OKIEM WETERYNARZA

terynarii, szczepienia, mniejsze lub większe problemy zdro-
wotne, warto więc zapoznać swojego zwierzaka z gabine-
tem i zabiegami lekarsko-weterynaryjnymi od małego. Za-
oszczędzi to wszystkim wielu stresów w przyszłości.

lek. wet. Elżbieta Kubica

      Dzielnicowi 
       w terenie

W okresie od lutego do 30 
lipca policjanci KP Szczyrk po-
dejmują działania polegające 
na przeciwdziałaniu niepożą-
danym zachowaniom młodzie-
ży, która codziennie, zwłaszcza 
w godzinach popołudniowo-wie-
czornych, spotyka się w dwóch 
miejscach przy przebiegającej 
przez gminę ścieżce pieszo-ro-
werowej, żeby pić alkohol. Kon-
sekwencją tych gromadnych 
spotkań często jest niszczenie 
mienia publicznego. Prioryteto-
we działania dotyczą częstych 
inspekcji policji w rejonie wyre-
montowanej ścieżki w Rybarzo-
wicach nad rzeką Żylicą na od-
cinku od ul. Kowalskiej do ul. 
Wodnej, oraz w rejonie ścież-
ki pieszo-rowerowej w Buczko-
wicach przy ul. Lipowskiej, za 
Urzędem Gminy Buczkowice.                               

Podczas wykonywania co-
dziennych swoich ustawo-
wych zadań, policjanci z lokal-

nego komisariatu spotykają się 
z problemem masowego za-
śmiecania gminy Buczkowice,  
a w szczególności rejonu w oko-
licach ścieżki pieszo-rowerowej 
w Rybarzowicach i Buczkowi-
cach. Informacje na ten temat 
bardzo często są publikowane 
również na Krajowej Mapie Za-
grożeń. Śmieci wyrzucane w la-
sach i innych terenach zielonych 
to nie tylko problem estetycz-
ny, z powodu ludzkiej bezmyśl-
ności cierpią zwierzęta i przyro-
da. Odpady budowlane czy czę-
ści samochodowe doprowadza-
ją do poważnego skażenia śro-
dowiska. 

Chcemy przypomnieć mie-
szkańcom naszej gminy, że 
zaśmiecanie miejsca publicz-
nego w myśl art. 145 Kodeksu 
wykroczeń zagrożone jest ka-
rą grzywny w postaci manda-
tu karnego do 500 zł lub naga-
ną, a w przypadku przekaza-
nia sprawy do sądu grzywna 
może wynieść nawet do 5000 
zł. Nadto zaśmiecanie niena-
leżącego do osoby zaśmieca-
jącej gruntu leśnego lub rolne-
go zgodnie z art. 154 Kodeksu 

wykroczeń zagrożone jest ka-
rą grzywny do 1000 zł lub ka-
rą nagany. 

Mieszkańcom gminy Bucz-
kowice należy też przypomnieć, 
że zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Buczkowice w sprawie 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gmi-
ny Buczkowice XXIX/222/17, 
mieszkańcy są zobowiązani do 
wywożenia we własnym zakre-
sie odpadów zielonych, leków, 
starych mebli, części samocho-
dowych, złomu itp. do PSZOK, 
nie wolno im wyrzucać ich gdzie 
popadnie.  

Policja (dzielnicowi) będzie 
skrupulatnie sprawdzać i usta-
lać właścicieli śmieci, które zo-
stały wyrzucone w miejscu do 
tego nieprzeznaczonym w celu 
wyciągnięcia wobec nich kon-
sekwencji prawnych, a Urząd 
Gminy Buczkowice będzie zo-
bowiązywał właścicieli zaśmie-
conych posesji do ich uprząt-
nięcia w ramach swoich kom-
petencji. 

mł. asp. Marcin Babiarczyk 
dzielnicowy KP Szczyrk

                            Serdeczne podziękowania rodzinie,        

                           przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i wszystkim,  

                             którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu  

                             kochanego męża, taty i dziadka 

śp.   Mieczysława Turka 
z Godziszki 

 Dziękujemy za obecność, modlitwę,  

zamówione msze święte i złożone kwiaty.  

ŻONA  Z  DZIEĆMI   I  WNUKAMI 

                                            Serdeczne podziękowania wszystkim,  

                             którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu  

                             śp.   Władysława  Kropacza 
                         z  Rybarzowic 

                                         Dziękujemy za obecność, modlitwę,  

                             zamówione msze święte i złożone kwiaty.  

                                            
DZIECI  Z  RODZINAMI 
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w numerze:

l AKTORSTWO TO 
PRZYJEMNOŚĆ

l DZIEŃ MATKI I DZIEŃ 
OJCA

l NOWY POMYSŁ NA 
PASJĘ - LEGO

l KUCHNIA STUDENTA

ZAKUPY  
W CZASACH PANDEMII Niezbędnik maturzysty

DZIEŃ MATKI 
I DZIEŃ OJCA

Matura bez wątpienia kojarzy się niejed-
nemu uczniowi szkoły średniej z ważnym 
wydarzeniem w życiu. Egzamin dojrzałości 
stanowi zwieńczenie dotychczasowej edu-
kacji na poziomie liceum lub technikum. 
Jego wynik wpływa na wybór dalszej ścież-
ki kształcenia. 

Czas na naukę do matury już dawno mi-
nął. Co zatem zrobić i o czym pamiętać, 
aby wypaść na maturze jak najlepiej?

Przed wyjściem upewnij się, że twoje 
czarne długopisy są pełne atramentu i nie 
przerywają. Powinny płynnie działać, abyś 
dodatkowo nie męczył się z nimi na egza-
minie. Koniecznie muszą być koloru czar-
nego!

Nie zapomnij spakować dowodu tożsamo-
ści, bez którego nie zostaniesz wpuszczo-
ny na salę. Ma on pomóc w zidentyfikowa-
niu ciebie. Dlaczego miałbyś strzelić sobie 
w kolano i omyłkowo zostawić go w domu?

Czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych 
nasz odpowiednik matury uczniowie piszą 
w… piżamach? Nikt tam nie narzuca im ga-
lowego stroju w czarno-białych barwach, 
jak bywa to w Polsce. Postaraj się jed-
nak skompletować elegancki strój zgodny  
z wyznaczonymi normami, ale zarazem 
wygodny dla ciebie. Odrzuć zatem za cia-
sne spodnie, obcierające buty czy krępu-

Ostatni rok przyniósł nam wiele zmian, 
m.in. w nawykach zakupowych, postanowi-
łam zapytać mieszkańców naszej gminy, co 
najchętniej kupują w czasach pandemii, jak 
zmieniły się ich nawyki, co trudniej kupować 
w obecnych czasach. Oto odpowiedzi:

Angelika: Ze względu na utrudniony do-
stęp do sklepów stacjonarnych, staram się 
szukać i kupować to, co jest mi aktualnie 
niezbędne i potrzebne. Zakupów najczęściej 
teraz dokonuję w sklepach internetowych. 
Ubrania sezonowo, to, czego potrzebuję,  
a sprzęt elektroniczny tylko kiedy się zepsu-
je. Zaobserwowałam też, że ostatnio kupuję 
mniej kosmetyków do makijażu niż kiedyś.

Asia: Ja z kolei ostatnio miałam fazę na 
naukę makijażu: zaczęłam testować kreski, 
cienie do oczu, różne podkłady. Bardzo czę-
sto zamawiam próbki i robię makijaż, a póź-
niej notuję, co jest godne uwagi, a co nie. 
Do tego oczywiście kupuję kosmetyki do twa-
rzy, oczyszczające i nawilżające. Zaczęłam 
też kupować ubrania i buty przez internet, 
ale głównie na wyprzedażach. Odpuściłam 
sieciówki i polubiłam różnego rodzaju butiki  
i mniej znane marki. 

Gosia: Postanowiłam zadbać o urodę i ku-
puję w sieci kosmetyki do twarzy w większej 
ilości. Na dodatek przez internet zaczęłam 
kupować również te artykuły spożywcze, 
których często nie ma w zwykłych sklepach.

Weronika: Zdecydowanie częściej kupuję 
teraz kosmetyki i książki do nauki. Najrza-
dziej kupuję ubrania i obuwie. Nie jest to 
potrzebne, ponieważ jest się cały czas w do-
mu i nie ma możliwości przymierzenia. 

Agnieszka: Przez internet kupuję jedynie 
czasami kosmetyki i perfumy, ale to dlate-
go, że są o wiele tańsze niż w sklepie. Może 
częściej teraz kupuję prezenty, jak ktoś ma 
urodziny, bo sklepy w galeriach są zamknię-
te. Ale raczej nic się w moich nawykach nie 
zmieniło. Jeżeli chodzi o ubrania, to zamie-
niłam sklepy na Vinted, teraz tam je kupuję.

cd. na str. 15

Myśląc o wyjątkowych wiosenno-letnich 
dniach, nie można zapomnieć o zbliżających 
się świętach naszych rodziców. Już w ma-
ju będziemy obchodzić Dzień Matki, a nie-

cały miesiąc później Dzień Ojca. Celebrując każdy 
z tych dni, pewnie nie myślimy o ich pochodzeniu  
i tradycji. A czy wiemy, jak właściwie te święta po-
wstały i jakie tradycje się z nimi wiążą?

Święto matki jest dużo starsze. Zapoczątkowa-
ne zostało jeszcze w czasach starożytnych i wiązało 
się z ucztą dla bogiń rodziny, płodności czy urodza-
ju. Po odejściu od wielobóstwa zostało jednak zapo-
mniane, jego tradycja powróciła w XVII-wiecznej An-
glii i Szkocji. Jako Niedzielę u Matki obchodzono je  
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu i przywiązywa-
no do niego wielką wagę – był to dzień wolny od pra-
cy. Wszystkie dorosłe dzieci wracały w to święto do 
swoich rodzinnych domów i spędzały czas u mamy.

cd. na str. 15

jącą ruchy ma-
rynarkę. Te ele-
menty mogą do-
datkowo prze-
szkadzać ci pod-
czas egzaminu. 
Lepiej, żebyś my-
ślami krążył wokół matury niż martwił się, że za-
raz udusisz się przez zapięty na ostatnią dziur-
kę pasek.

Rok szkolny dla maturzystów kończy się w kwiet-
niu. Wtedy też kończy się wyznaczony na naukę 
czas. Wielu uczniów mimo to wciąż katuje się licz-
nymi powtórkami w obawie o to, że jakiś drobny 
szczegół wypadnie im z głowy, a na maturze oka-
że się kluczowy. O wiele gorzej jednak pójdzie 
ci egzamin, gdy przeciążysz umysł. Te parę dni 
przed maturą wykorzystaj na robienie tego, co 
cię odstresowuje – słuchaj muzyki, czytaj książkę 
lub wyjdź na spacer. 

Na koniec nie zapomnij o jeszcze jednym: 
świat się nie zawali, gdy coś nie pójdzie po 
twojej myśli! Każdy marzy o osiągnięciu naj-
wyższych wyników z matury i dostaniu się na 
wymarzone studia – to zupełnie zrozumiałe. 
Ale życie lubi płatać figle i… czasami wychodzi 
to na dobre. Powodzenia!

Izabela Biernat
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AKTORSTWO TO PRZYJEMNOŚĆ
Natalia Bień oraz Aleksandra 
Huczek to dwie młode, obiecu-
jące aktorki, związane z gminą 
Buczkowice. Obie wystąpiły  
w serialu „Pierwszy raz” reali-
zowanym w Bielsku-Białej. 

terki i fascynacje młodych boha-
terów.

N: Już teraz wiemy, że się 
spodobał i liczymy, że powstanie 
drugi sezon.
Jak udało Wam się go zrealizo-
wać w czasach pandemii koro-
nawirusa?

N: Wszyscy pamiętaliśmy o dy-
stansie oraz o noszeniu mase-
czek – poza momentami, w któ-
rych występowaliśmy. Serial był 
dla nas taką ucieczką od korona-
wirusowej rzeczywistości.

O: Zmieniły się tylko terminy, 
bowiem wszystkie nagrania za-
częły się kilka miesięcy później, 
niż wstępnie planowano.
Opowiedzcie coś o swojej po-
staci. Możecie uchylić rąbka 
tajemnicy, jak potoczą się dal-
sze losy Waszych bohaterek?

O: Postać, którą gram nazy-
wa się Alicja Stern i jest model-
ką. Jest bardzo pozytywnie na-
stawiona do świata i ludzi, mimo 
przykrych doświadczeń, które ją 
spotykają w Internecie i w szko-
le. Hejty i obelgi nie robią już na 
niej takiego wrażenia, jak na po-
czątku, ale w szkole nie ma zbyt 
wielu przyjaciół. Sezon 1 kończy 
się dość kontrowersyjnie, jest 
dla Alicji początkiem czegoś no-
wego, ale nie mogę zdradzić nic 

na temat drugiego sezonu.
N: Ja wcielam się w postać Me-

lanii, która jest bardzo nieśmiałą 
i skromną dziewczyną. Moja bo-
haterka ma chłopaka, który jest 
bardzo aktywnym przewodniczą-
cym i można odnieść wrażenie, 
że skupia się na wszystkim, tyl-
ko nie na niej. W pewnym mo-
mencie pojawia się osoba trze-
cia, która może nieco namieszać 
w ich relacji. Co będzie dalej? 
Choć bardzo bym chciała, też 
nie mogę nic zdradzić.
Jak wygląda praca na planie? 
Czy to trudne, czy przyjemne 
zajęcie?

O: Praca na planie jest cudow-
na! Pozwala odciąć się od rze-
czywistości i przenieść w inny 
świat. Komuś, kto się tym nie 
interesuje, może wydawać się 
monotonna, ciągłe powtarzanie 
sceny, ale dla mnie to była sama 
przyjemność.

N: Praca na planie wymaga 
ogromnej cierpliwości i mobi-
lizacji, szczególnie w scenach 
grupowych. Wydaje mi się, że 
one zawsze zajmują najwięcej 
czasu. Kluczowa sprawa to słu-
chać, co mówi reżyser, i znać 
scenariusz na pamięć. Dzięki 
temu oszczędzamy dużo czasu. 
Chyba najlepszym aspektem dni 
zdjęciowych jest atmosfera. Mi-
mo ciężkiej pracy, wszyscy tak 
naprawdę czerpiemy z tego nie-
botyczną przyjemność.
Najtrudniejsze momenty na 
planie…

N: Wydaje mi się, że są to mo-
menty, w których walczymy  
z opóźnieniem – ważne jest, żeby 
dzień zdjęciowy przebiegał we-
dług wcześniej zaplanowanego 
planu pracy, w przeciwnym razie 
sytuacja staje się nieco napięta.

O: Dla mnie najtrudniejszym 
momentem zdecydowanie było 
nagranie ostatniej sceny pierw-
szego sezonu, czyli tytułowego 
pierwszego razu. Mimo, że mój 
partner serialowy bardzo mnie 
wspierał, miałam problem, żeby 
przestać myśleć o opiniach lu-
dzi, którzy będą to oglądać.
Najciekawsze wspomnienie  
z planu…

O: Każdy plan był inny i intere-
sujący na swój sposób, ale mo-
gę powiedzieć, że dzięki seria-
lowi na pewno zobaczyłam wie-
le pięknych miejsc w Bielsku-
Białej, w których pewnie sama 

z siebie bym się nigdy nie zna-
lazła.

N: Gdy nagrywaliśmy sceny 
do trzeciego odcinka w garnitu-
rach... To było niesamowite, te 
czerwone światła i dym robiły 
wrażenie. Zaraz po zdjęciach ra-
zem z dziewczynami poszłyśmy 
na spacer przez centrum miasta 
i obserwowałyśmy zmieszanie 
przechodniów na widok dziesię-
ciu dziewczyn w męskich garni-
turach.
Łatwiejsze jest występowanie 
na scenie czy przed kamerą? 
Co wolicie? 

N: Miałam już okazję występo-
wać na scenie, ale pracy przed 
kamerą wcześniej nie znałam, 
była to dla mnie nowość. Gdy-
bym miała porównać, to przede 
wszystkim w występach na żywo 
nie ma miejsca na błędy, co łą-
czy się z niesamowitymi emocja-
mi. Na planie zdjęciowym wiele 
można powtórzyć, mimo to uwa-
żam, że jest to trudniejsze zada-
nie. 

O: Dla mnie za to łatwiejsze jest 
występowanie przed kamerą, bo 
można coś wyciąć albo powtó-
rzyć, ale wolę występy na scenie, 
bo wtedy widać emocje i czuć od-
biór publiczności.
Miałyście tremę? Jak sobie  
z nią radzicie?

N: Jasne, odkąd pamiętam przed 
każdym występem czułam silną 
tremę. Jeszcze nie znalazłam na 
nią jednego niezawodnego sposo-
bu, ale na szczęście stres przed 
odgrywaną sceną czy wejściem na 
scenę bywa motywujący, a kiedy 
już gram, nie ma po nim śladu.

O: Zwykle przed występami 
mam tremę, ale kamera już mnie 
nie przeraża. Nie mam jakiegoś 
sposobu pokonywania tremy, bo 
po pierwszym wejściu na scenę 
zawsze znika.
Ile czasu poświęcałyście na na-
ukę tekstu? Zdarzały się mo-
menty improwizacji?

N: Na szczęście nauka tekstów 
nie zajmuje mi dużo czasu i chy-
ba nigdy nie byłam zmuszona do 
improwizacji.

O: Nie musiałam poświęcać na 
naukę wiele czasu, bo nigdy nie 
miałam problemu, żeby nauczyć 
się czegoś na pamięć. Oczywi-
ście były sceny improwizowane, 
które były cudowne, bo mogłam 
sama zaproponować, co Ala mo-
gła poczuć albo jak mogła zare-
agować na daną sytuację.

cd. na str. 15

Od kiedy interesujecie się ak-
torstwem? 

Ola: Kiedy chodziłam do 1 klasy 
szkoły podstawowej, mama zapi-
sała mnie wspólnie z moim naj-
lepszym przyjacielem Adrianem 
na zajęcia teatralne do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Buczkowi-
cach. Już przy pierwszych przed-
stawieniach czułam, że to jest 
coś, co chcę robić w życiu, co 
sprawia mi wielką przyjemność!

Natalia: Pamiętam, że gdy mia-
łam 8 lat, mój starszy brat za-
pisał się na zajęcia teatralne  
w GOK w Buczkowicach. Bardzo 
mu się spodobało, więc zachęcił 
mnie, żebym również spróbowa-
ła. Pamiętam, jak wiele radości 
czerpałam z improwizacji, za-
baw oraz pierwszych spektakli.  
Z dnia na dzień aktorstwo sta-
ło się dla mnie największą przy-
jemnością, a z czasem, również 
pasją.
Jak trafiłyście do serialu 
„Pierwszy raz”?

O: Przez casting internetowy 
i po pierwszych zdjęciach prób-
nych dowiedziałam się, że się 
udało i będę grać w serialu.

N: Ja również trafiłam przez 
casting, co było dość skompliko-
wane z powodu sytuacji pande-
micznej.
Jak wyglądał casting do roli  
w serialu?

N: Pierwszy etap odbył się in-
ternetowo, trzeba było wykonać 
zadanie aktorskie, czyli zagrać 
postać, do której się startowało. 
Drugi etap przebiegał już stacjo-
narnie.

O: Nagrywaliśmy wizytówkę 
z zadaniem aktorskim, a także od-
grywaliśmy rolę postaci, w którą 
chcieliśmy się wcielić, znając sce-
nariusz jednej ze scen.
Co to za serial? 

N: „Pierwszy raz” to serial fabu-
larny, przedstawiający codzienne 
życie młodych ludzi, ich zmagania 
z problemami, ale i dobre, godne 
zapamiętania chwile. 

O: Serial ukazuje relacje z przy-
jaciółmi, nauczycielami, rodzica-
mi, a także pierwsze wybory, roz-

Natalia Bień.

Aleksandra Huczek.
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ZAKUPY W CZASACH PANDEMII
– dok. ze str. 13

Alicja: Wszystkie zakupy robię 
na AliExpress, doceniłam ten por-
tal. Tam jest po prostu wszyst-
ko! Niekoniecznie gorszej jako-
ści, masę pięknych ubrań mam 
z „Ali”. Teraz też muszę zrobić 
wiosenne zakupy i na bank zrobię 
je na „Ali”.

Tomek: U mnie ogólnie zaku-
py w sieci bardzo wzrosły. Ostat-
nio kupiłem nawet masę książek, 
konkretnie mangi, czyli japońskie 
komiksy.

Kamil: Moje nawyki zakupowe 
na pewno się zmieniły na prze-
strzeni roku i pandemii. Jeśli cho-
dzi o zakupy spożywcze, to kupu-
ję więcej, ale rzadziej. Planuję 
zakupy z wyprzedzeniem, robię 
listę po to, żeby niczego nie za-
pomnieć podczas wizyty w sklepie  
i nie wracać do niego. Również 
pora zakupów się zmieniła. Wcze-
śniej robiłem zakupy zazwyczaj  
w sobotę, teraz robię to w ty-
godniu, po południu lub wieczo-
rem, gdy ruch w sklepie jest tro-
chę mniejszy. Ubrania czy rzeczy 

DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA
– dok. ze str. 13
W Polsce historia Dnia Matki rozpoczęła się podobno  

w Krakowie w 1914 roku. Wtedy to, 26 maja, miały miej-
sce pierwsze obchody tego święta. Co ciekawe, jesteśmy 
jedynym krajem, który obchodzi tę uroczystość właśnie 
26 maja. W największej liczbie krajów, bo około 80, ma-
my świętują w drugą niedzielę maja. Jest także kilkana-
ście krajów, w tym większość o tradycjach prawosław-
nych, gdzie Dzień Matki celebrowany jest wraz z Między-
narodowym Dniem Kobiet, czyli 8 marca.

Z kolei tradycja obchodów Dnia Ojca powstała jako od-
powiedź na sukces święta matek. Pierwszy raz Dzień Oj-
ca uczczono 19 czerwca 1910 roku w miejscowości Spo-
kane w Stanach Zjednoczonych. Uroczystość została za-
początkowana przez Sonory Smart Dodd, której matka 

AKTORSTWO TO PRZYJEMNOŚĆ
– dok. ze str. 14

Jak udało Wam się pogodzić naukę  
z graniem w serialu?

N: Granie w serialu wymaga poświęce-
nia, ale wszystko da się pogodzić. Nie pa-
miętam, żebym kiedyś miała z tym pro-
blem.

O: Zdjęcia czasem odbywały się w trak-
cie szkoły i było ciężko nadrobić dzień na 
czas, ale dałam radę. Większość nauczy-
cieli wspierała mnie w tym, bo wiedzieli, 
że to dla mnie ważne.
Czy macie jakiegoś idola/idolkę wśród 
aktorów, na którym się wzorujecie?

O: Ja jeszcze nie znalazłam.
N: Wzorować to za duże słowo, ale bar-

dzo lubię Audrey Hepburn.
Jakie są Wasze marzenia i cele na przy-
szłość? Czy wiążecie swoją przyszłość  
z aktorstwem?

N: Wiem, jak ciężko dostać się na studia 
aktorskie i zdaję sobie sprawę, że ta pra-
ca jest bardzo trudna i niepewna. Dlate-
go mam też inne plany, mój cel to przede 
wszystkim dostać się na dobre studia, 
a później robić to, co naprawdę będzie 
sprawiało mi przyjemność, a jeśli w tym 
wszystkim znajdę miejsce na aktorstwo, 
to na pewno będę bardzo szczęśliwa:)

O: Moim celem w życiu jest być szczęśli-
wą i zapamiętaną. Chciałabym być w przy-
szłości aktorką, bo sprawia mi to ogrom-

ną przyjemność i od dziecka się tym pasjo-
nuję, więc po maturze będę zdawać do szko-
ły aktorskiej. Aktorstwo dla mnie jest pasją,  
z którą wiążę swoją przyszłość.

rozmawiała 
Joanna Zięba

zmarła i od tego czasu wycho-
waniem Sonory i pięciorga jej 
młodszego rodzeństwa zajmował 
się ojciec. Pragnąc uczcić jego 
trud i zasługi, wdzięczna córka 
zapoczątkowała święto taty. By-
ło ono wówczas obchodzone je-
dynie lokalnie, a starania o roz-
powszechnienie jego celebracji 
nie powiodły się. Dopiero w 1972 
roku prezydent Nixon ustanowił 
trzecią niedzielę czerwca Dniem 
Ojca we wszystkich stanach.  
W Polsce tradycja tego dnia jest 
dość krótka, gdyż pierwszy raz 
ojcowie świętowali 23 czerwca 
1965 roku.

Świętowanie obu tych dni, choć 
z różną tradycją, przyjęło się  
w większości krajów. W Polsce 
najhuczniej celebrują je młod-
sze dzieci, które obdarowują 
wtedy swoich rodziców laurka-
mi, składają życzenia i przygoto-
wują specjalne występy w przed-
szkolach. Jednak i my, nieco star-
si, z pewnością nie zapominamy  
w te święta o naszych matkach  
i ojcach i z radością oraz wdzięcz-
nością obdarowujemy ich drobny-
mi upominkami. 

Maja Jakubiec

gospodarstwa domowego zamawiam za-
zwyczaj przez internet. Teraz, kiedy ga-
lerie handlowe są zamknięte, praktycz-
nie wszystkie sklepy prowadzą sprzedaż 
online i często ceny są korzystniejsze,  
a wysyłka darmowa, żeby towar nie za-
legał w magazynach. Choć kiedy galerie  
w lutym były otwarte, to poszedłem na 
zakupy ubraniowe, żeby skorzystać z pro-
mocji na miejscu. Zwrot towarów również 
testowałem – nie było z tym żadnego pro-
blemu. Nie trzeba jeździć po sklepach, 
tylko zawieźć paczkę do paczkomatu lub 
kurier sam po nią przyjedzie do domu.  
W paczce zazwyczaj jest przygotowana 
etykieta zwrotna w razie czego. Dużo też 
kupuję na Allegro, np. chemię gospodar-
czą. Ceny są korzystniejsze, nie muszę je-
chać do miasta, a paczka przychodzi do 
domu – jest to po prostu wygodne.

Malwina: Od kiedy wybuchła pandemia 
z pewnością rzadziej wychodzę z domu, 
zrezygnowałam z częstego jeżdżenia do 
galerii handlowych i z zakupu ubrań. Naj-
częściej kupuję kosmetyki, ale to raczej 
przez internet, i jedzenie, co raczej jest 
normalne. Zrezygnowałam z kilku rze-
czy, które nie są mi teraz aż tak potrzeb-
ne. Zaczęłam kupować więcej książek, bo 
umilają mi czas i leczą z nudy. 

zebrała Joanna Zięba

Na planie serialu. 
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta
Musisz to przeczytać

Składniki: (na ok. 15 sztuk)
 – opakowanie ciasta francu-
skiego,
 – pół brokuła,
 – 15 dag mozzarelli,
 – pierś z kurczaka,
 – suszone pomidory,
 – sól, 
 – pieprz, 
 – bazylia, 
 – olej.

Przygotowanie:
Kurczaka pokroić w drobną 
kostkę i posypać bazylią. Na 
rozgrzaną patelnię wlać olej 
i usmażyć kawałki kurczaka. 
Brokuł podzielić na różycz-

MADAME ZERO  
I INNE OPOWIADANIA

ki, wrzucić do gotującej się osolonej wody  
i gotować 7-8 minut. Około 10 sztuk suszo-
nych pomidorów pokroić w drobną kostkę. 
Mozzarellę zetrzeć na grubych oczkach na 
tarce. Brokuły po ostygnięciu podzielić na 
malutkie części i wrzucić do miski. Dodać 
kurczaka, mozzarellę i suszone pomidory. 
Wszystko dokładnie wymieszać i doprawić 
solą i pieprzem do smaku. Ciasto francuskie 
pokroić w kwadraty (ok. 4 cm x 4 cm). Na 
każdy kawałek ciasta francuskiego nałożyć 
przygotowany farsz i skleić wszystkie brze-
gi. Piec w 2000C przez około 15 minut. Go-
towe danie można jeść zarówno na ciepło, 
jak i na zimno. Smacznego!

poleca Maja Jakubiec

KIESZONKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO

Przypuszczam, że nie muszę za-
chęcać do tej pasji najmłodszych, ale 
klocki Lego mogą stać się sposobem 
na spędzanie wolnego czasu także dla 
dorosłych. 

AFOL brzmi trochę jak kosmita, jed-
nak ten akronim rozszyfrowuje się ja-
ko Adult Fan Of Lego, czyli dorosły fan 
Lego. 

Na punkcie klocków Lego dzieci oraz 
młodzież szaleją. Bawią się przeróżny-
mi zestawami lub tworzą nowe budowle. 
Dlatego jestem pewna, że młodzi nie po-
trzebują dodatkowej zachęty, a w ich li-
stach do św. Mikołaja na pewno poja-
wia się prośba o nie. Ale może kloc-
ki powinny stać się także pasją rodzi-
ców? Dorośli również mogą bawić się 
Lego albo po prostu je kolekcjonować  
w nienaruszonym stanie. Znam doro-
słych fanów Lego, którzy w ogóle nie 
otwierają pudełek, tylko trzymają je za 
szybą. Fani klocków Lego łączą się  
w grupy w sieci. W 2004 roku powstał 
nawet polski klub dorosłych fanów lego 
LUGPOL. 

W zeszłym roku w TVN można było 
oglądać również program rozrywkowy 
Lego Masters, którego uczestnicy two-
rzyli wyjątkowe i spektakularne kon-
strukcje z kultowych klocków. Show 
poprowadził Marcin Prokop, a uczest-
nicy wykazywali się kreatywnością i po 
prostu świetnie się bawili. 

Modele dla dorosłych różnią się 
liczbą elementów, tematyką oraz ska-
lą od zabawek dziecięcych. W świe-
cie Lego każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dla najmłodszych odpowiednie są ze-

stawy Lego Duplo. Dziewczyny i chłop-
cy znajdą swoje ulubione zestawy, np. 
z bajek Disneya, Minecrafta czy Aven-
gersów, albo Star Wars. Dorośli mo-
gą kolekcjonować zestawy ze swoich 
lubianych filmów albo mogą wyczaro-
wać budowle z całego świata z zesta-
wami Lego Architecture. Kto chce re-
alizować swoje pomysły, powinien za-
opatrzyć się w zestawy Lego Classic. 

Klocki Lego to kosztowna pasja, 
jednak warto pobudzać wyobraźnię, 
nie tylko będąc dzieckiem. Może wła-
śnie dziś to ty zostaniesz AFOL-em?

poleca Joanna Zięba

Nowy pomysł na pasję

Lego, czyli zostań AFOL-em

Do tej pory czytałam głównie książki fabularne, rza-
dziej poezję. Jakiś czas temu przeglądając Instagrama 
natrafiłam na „Madame Zero i inne opowiadania” Sarah 
Hall. Pod estetycznym zdjęciem znajdował się krótki en-
tuzjastyczny opis książki. Chciałam przy tym spróbować 
czegoś nowego – niepowiązanych ze sobą historii, z któ-
rych każda jest zupełnie inna od pozostałych. W dodat-
ku okładka „Madame Zero...” bardzo mnie zachwyciła  
i koniecznie chciałam zobaczyć ją na swojej półce. No  
i dostałam nauczkę, aby nie oceniać książki po okładce... 

Opowiadania z niezwykłych miejsc.
Książka zawiera w sobie dwa zbiory: „Madame Zero” 

oraz „Piękna obojętność”, łącznie 16 opowiadań. Każ-
de z nich przedstawia zupełnie odmiennych bohaterów 
w trudnych sytuacjach życiowych. Przez całe 300 stron 
możemy jednak śledzić motyw przyrody w różnych oko-
licznościach. Raz wybieramy się do afrykańskiego kamie-
niołomu, innym razem buszujemy w dżungli sąsiadującej 
z oceanem tylko po to, by ostatecznie skończyć w Skan-
dynawii. Niekiedy akcja toczy się w zwyczajnych lokali-
zacjach; miejskim parku czy pobliskim lesie. Sarah Hall 
potrafi przedstawić krajobrazy za pomocą niezwykle ma-
lowniczych opisów. Można się nimi delektować, czytać je 
powoli i co zdanie zamykać oczy, aby zbudować jeszcze 
bardziej szczegółowe wyobrażenia. 

Niektóre historie zabierają nas na salę operacyjną, do 
kostnicy czy gabinetu psychoterapeutki. Z każdym kolej-
nym tekstem rośnie ciekawość i pewnego rodzaju oba-
wa, na co trafimy tym razem. Większość opowiadań –  
w moim odczuciu – potrafi wstrzymać oddech w pier-
si. Już same tego typu miejsca budzą dyskomfort, a co 
dopiero w połączeniu z wydarzeniami, jakie umieściła  
w nich Sarah Hall. Czasami jest to źle przeżyta fobia, 
włączenie dziecka do sekty, śmierć bliskiej osoby czy 
znęcanie się nad zwierzętami. 

Otwarta furtka do interpretacji.
To, co zawiodło mnie najbardziej, to brak rozwiązania 

niektórych opowiadań. Bywały momenty, że napięcie na-
rastało tylko po to, by dotrzeć do zakończenia, które-
go... nie było. Owszem, zabiegi „otwartych furtek” by-
wają nierzadko wykorzystywane. Dzięki nim intensyw-
niej i dłużej myślimy o książce po jej przeczytaniu. Je-
żeli natomiast chodzi o „Madame Zero [...]”, spodziewa-
łam się czegoś innego. Nie mam na myśli, że książka jest 
źle napisana, a raczej to, że część tekstów nic nie wnio-
sła do mojego światopoglądu. Możliwe, że inaczej było-
by, gdyby zwięzła puenta przynosiła odpowiedź, czy bo-
haterce udaje się ukryć zdradę przed mężem czy też nie. 

Książka nie spełniła wszystkich moich oczekiwań. Na 
palcach jednej ręki mogę policzyć, ile opowiadań spodo-
bało mi się, choć żadne szczególnie nie chwyciło mnie za 
serce. Mimo to czytało mi się ją bardzo płynnie. Nie mia-
łam w trakcie żadnego kryzysu, przez który trudno było-
by mi przebrnąć przez następne strony. Niewykluczone, 
że w przyszłości ponownie sięgnę po zbiór opowiadań; 
coraz bardziej przekonuję się do tej formy. 

Jeśli ktoś zastanawia się nad przeczytaniem „Madame 
Zero…”, polecam zrobić to choćby ze względu na wspa-
niałe opisy (i cudowną okładkę!). Każdy znajdzie w tej 
książce coś, co zapamięta, zinterpretuje na swój sposób. 
Może właśnie na tym polega jej fenomen? 

Izabela Biernat
Tekst ukazał się na www.izabelabiernat.pl
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W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 se-
sje Rady Gminy Buczkowice oraz 6 posiedzeń 
jej komisji.

Od stycznia do marca Rada Gminy Bucz-
kowice podjęła 24 uchwały, którymi między in-
nymi zmieniono Wieloletnią Prognozę Finan-
sową oraz budżet gminy na rok 2021 oraz:

• przystąpiono do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Buczkowice oraz 
planu zagospodarowania przestrzennego so-
łectwa Rybarzowice,

• przyjęto regulamin udzielania dotacji na 
zadania objęte Programem Ograniczania Ni-
skiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 
2021-2023 etap IV (wymiana pieców),

• zwolniono przedsiębiorców z dwóch rat 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku,

• zmieniono termin uiszczania ostatniej  
w danym roku raty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (z 15 stycznia kolejnego ro-
ku na 15 grudnia roku bieżącego),

• postanowiono o udzieleniu pomocy finan-
sowej powiatowi bielskiemu na budowę chod-
nika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach, 

• przyjęto program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt.

Podczas posiedzeń komisji radni opiniowa-
li projekty uchwał przygotowane przez wójta 
gminy oraz zajmowali się bieżącymi sprawa-
mi gminy i zagadnieniami wynikającymi z pla-
nów pracy. 

Wójt gminy Buczkowice w I kwartale 2021 
roku między innymi:

• przygotował i przedłożył do rozpatrzenia 
24 projekty uchwał Rady Gminy Buczkowice –  
wszystkie uchwały zostały podjęte,

• wydał 17 zarządzeń,
• zawarł 43 umowy,
• rozstrzygnął 2 konkursy na zlecenie re-

alizacji zadań publicznych gminy Buczkowice 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego z zakresu: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fi-

zycznej i sportu – przyznając 9 dotacji na łącz-
ną kwotę 147.000 zł (wpłynęło 9 ofert),

2) przeciwdziałania patologiom i uzależnie-
niom społecznym – przyznając 4 dotacje na 
łączną kwotę 45.000 zł (wpłynęły 4 oferty) na 
opracowanie oraz realizację środowiskowe-
go programu profilaktyczno-wychowawczego 
z zakresu rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i przeciwdziałania narkomanii, realizo-
wanego w formie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych.

 
Szczegółowe informacje dotyczące pra-

cy Rady Gminy i wójta (w tym zawiadomienia  
o posiedzeniach rady oraz protokoły z ich 
przebiegu, podjęte uchwały i ich projekty wraz 
z uzasadnieniami, wyniki głosowań radnych, 
zarządzenia wójta oraz sprawozdania z jego 
działalności) udostępniane są w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowi-
ce na stronie internetowej gminy (https://samo-
rzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice). 

Agata Artemska 
Ewa Matera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Buczkowicach informuje miesz-
kańców gminy o możliwości skorzy-
stania z pomocy w formie bezpłatnych 
usług opiekuńczych w ramach progra-
mu Opieka Wytchnieniowa.

Program skierowany jest do opie-
kunów, którzy często cały swój czas 
poświęcają na opiekę nad osobą  
z niepełnosprawnością. Są narażeni 
na ogromne obciążenia psychofizycz-
ne i rezygnację z życia zawodowego 
i osobistego. Wsparcie GOPS daje 
możliwość uzyskania doraźnej pomo-
cy w wykonywaniu codziennych obo-

wiązków i zapewnia czasowe zastęp-
stwo w sprawowaniu opieki. Oferuje 
także podniesienie umiejętności i wie-
dzy potrzebnych do zajmowania się 
osobami niepełnosprawnymi. Opieku-
nowie będą mogli również skorzystać 
z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka nie-
pełnosprawnego lub opiekunem oso-
by posiadającej znaczny stopień nie-
pełnosprawności bądź orzeczenie  
o całkowitej niezdolności do samodziel-
nej egzystencji – zadzwoń do GOPS – 
tel. 33 811 77 77 lub 660 515 963.

K. Konior

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Buczkowicach z rado-
ścią informuje o realizacji programu 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej”. Program adresowany jest 
do mieszkańców naszej gminy po-
siadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczenie równoważ-
ne (I lub II grupa inwalidzka), potrze-
bujących wsparcia asystenta w wyko-
nywaniu codziennych czynności oraz 
w funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym. Możliwość skorzystania z pro-
gramu jest bezpłatna.

Osoba, która potrzebuje wsparcia 
w czasie wyjścia z domu do lekarza, 
na zakupy lub po prostu na spacer, 
chce bezpiecznie dojechać na rehabi-
litację, na uczelnię czy załatwić spra-
wę w urzędzie, albo ma ochotę wyjść 
do kina, teatru, kawiarni lub na mecz, 
może zadzwonić do GOPS pod nr tel. 
33 811 77 11 lub 660 515 963.

 – Wszystko wyjaśnimy i znajdzie-
my asystenta, który bezpłatnie pomo-
że aktywnie uczestniczyć w codzien-
nym życiu – zapewnia zespół GOPS 
w Buczkowicach.

K. Konior

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Trudna rzeczywistość, z którą przyszło nam się mierzyć, 
powoduje ogromny lęk, poczucie bezsilności i niepokój o to, 
co będzie dalej. Pandemia wywołuje w nas silne emocje, któ-
rych pojawienie się może nas niepokoić i przytłaczać. Jeże-
li doświadczasz bezradności, lęku i jesteś samotny w przytła-
czającym cię problemie – zadzwoń pod nr tel. 515 797 546, 
psycholog czeka na ciebie, nie jesteś sam! 

GOPS w Buczkowicach zaprasza mieszkańców gminy 
Buczkowice do skorzystania z bezpłatnych porad psychologa. 
Pomoc dla osób dorosłych dotyczy:

• problemów wychowawczych,
• problemów małżeńskich i rodzinnych,
• utraty i żałoby,
• kryzysów osobistych,
• poczucia osamotnienia,
• braku motywacji do podejmowania działań,
• poczucia utraty sensu życia,
• problemów w relacjach społecznych,
• wypalenia zawodowego.
Pomoc dla dzieci i młodzieży dotyczy:
• problemów emocjonalnych i psychosomatycznych (prze-

jawiających się lękami, autoagresją, fobiami, tikami, kłopota-
mi ze snem),

• zaburzeń zachowania (przejawiających się agresją, kra-
dzieżami, nadpobudliwością),

• problemów wychowawczych (obejmujących utrzymanie 
dyscypliny w domu, utrzymanie motywacji do nauki),

• trudności w relacjach rówieśniczych,
• zaburzeń koncentracji uwagi,
• podwyższenia samooceny.
Psycholog Jolanta Gaciek dostępna jest pod nr tel. 515 797 

546 w terminach: poniedziałek, wtorek w godz. 12:00-19:00 oraz 
środa, czwartek w godz. 8:00-12:00.

Z konsultacji i porad można korzystać również online. 
K. Konior, J. Gaciek

Sprawozdanie z prac Rady Gminy i wójta gminy 
Buczkowice w I kwartale 2021 roku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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SPIS POWSZECHNY TRWA 
OD 1 KWIETNIA 
DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Wypalanie traw 
– wiosenne 
niebezpieczeństwo

Nadeszła kalendarzowa wiosna, a wraz z nią poja-
wi się na łąkach, pastwiskach, ścierniskach, poboczach, 
lasach i innych terenach zielonych zwiększona liczba 
pożarów. Główną przyczyną pożarów w okresach wio-
sennych są podpalenia traw, często wynikające z ludz-
kiej bezmyślności.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw 
stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, lasów, domów 
mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, a przede 
wszystkim dla wielu pożytecznych zwierząt, które giną 
masowo w płomieniach – młodych ssaków, ptaków i ich 
gniazd, płazów, gadów i bezkręgowców. 

Służby ochrony środowiska, policja, a zwłaszcza 
straż pożarna, każdego roku ostrzegają i apelują o za-
niechanie wypalania traw na łąkach, ścierniskach, skar-
pach, nieużytkach, itp. Pomimo ostrzeżeń i apeli, z roku 
na rok liczba podpaleń rośnie. Wiąże się to niewątpliwe 
z dużą powierzchnią ugorów i nieużytkowanych łąk oraz 
brakiem elementarnej wiedzy właścicieli na temat kata-
strofalnych skutków wypalania. 

Specjaliści twierdzą, że wbrew obiegowym opiniom, 
wypalanie łąk czy pól wcale nie poprawia żyzności gle-
by, wręcz przeciwnie – fatalnie na nią wpływa. Zniszcze-
niu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią mikroorgani-
zmy (bakterie, grzyby), warunkujące życie roślin. Popiół 
powstały po wypaleniu, zmywany przez deszcz do zie-
mi, zakwasza glebę, zamiast użyźniać. Tereny, na któ-
rych prowadzone jest wypalanie traw i ściernisk, pozba-
wione zostają na wiele lat licznych form życia, które ma-
ją znaczący wpływ na wartości produkcyjne gleb.

Z uwagi na zagrożenia wynikające z wypalania traw, 
od dłuższego już czasu, obowiązuje całkowity ustawowy 
zakaz takiego postępowania. Zgodnie z art. 124 ustawy  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 
r., poz. 55, z późniejszymi zmianami) zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów, natomiast zgodnie z art. 131, pkt 12 tej samej 
ustawy: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pa-
sy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwa-
ry podlega karze aresztu lub grzywny. Wypalania traw 
zabrania również ustawa z 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1463, z późn. zm., której art. 30 
ust. 3 pkt 3 mówi, że w lasach oraz na terenach śród-
leśnych, jak również w odległości do 100 m od grani-
cy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wy-
wołać niebezpieczeństwo, a w szczególności wypalania 
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

Wszystkich, którzy zignorują powyższe przepisy  
i pomimo zakazu będą wypalać trawy informuję, że za 
postępowanie takie grożą surowe konsekwencje praw-
ne: areszt lub grzywna w wysokości od 5 tys. do 20 tys. 
zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do 
pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub 
życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich roz-
miarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat.

Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Buczko-
wice o rozwagę i rozsądek w tej sprawie.

Przemysław Lubiński

Urząd Gminy Buczkowice planuje 
w bieżącym roku ponownie wystąpić 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach o do-
finansowanie zadania związanego  
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest. 

Właściciele nieruchomości, któ-
rzy mają w chwili obecnej zdemonto-

wane z budynków wyroby zawierają-
ce azbest lub planują taki demontaż  
w terminie do 30 czerwca br., i są za-
interesowani tym, aby urząd odebrał 
od nich zdemontowane odpady, pro-
szeni są o zgłoszenie telefoniczne 
(tel. 33 499 00 66 wew. 40) – w nie-
przekraczalnym terminie do 7 maja.

Przemysław Lubiński

ODBIÓR WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
W 2021 R.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  

W RYBARZOWICACH

AKCJA WIRUSOOCHRONA
Od 15 lutego do 15 marca trwała akcja „Wi-

rusoochrona”. Wzięły w niej udział przedszko-
laki i ich rodzice. Koordynatorem akcji była Mi-
chalina Szlegr-Kokot. Na zajęciach dydaktycz-
nych dzieci pogłębiały wiedzę z zakresu zapo-
biegania chorobom zakaźnym przenoszonym 
drogą kropelkową i profilaktyki koronawirusa. 
Często przypominajmy dzieciom o podstawo-
wych zasadach higieny!

ZDROWIE W DONICZCE

Początkiem marca w przedszkolu dzie-
ci zakładały zielone ogródki parapetowe. Bez 
wielkich nakładów finansowych można za-
łożyć własny zielony kącik, który posłuży ob-
serwacjom przyrodniczym. Ruszył też konkurs 
zdjęć na miniogródki. Zapraszamy do udziału!

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI
21 marca przypada Światowy Dzień Ze-

społu Downa. Na znak solidarności z osoba-
mi, które na co dzień zmagają się z poczuciem 
odrębności i niedopasowania, przedszkolaki 
założyły kolorowe skarpetki.

MATEMATYKA NA WIOSNĘ

 
Edukacja matematyczna to nie tylko nauka 

liczenia. Realizacja projektu pn. „Kodowanie 
na dywanie” przebiega systematycznie i przy-
nosi pozytywne efekty.

KONKURS ANTYSMOGOWY

z życia przedszkola  

i szkoły w kalnej

ZABAWA SZTUKĄ, CZYLI ŻYWY OBRAZ
Na przełomie lutego i marca w Szkole Pod-

stawowej im. J. Kukuczki w Kalnej odbył się 
konkurs pn. „Zabawa sztuką” na reproduk-
cje popularnych dzieł sztuki w formie żywego 
obrazu. Uczniowie oraz przedszkolaki wraz  
z rodzicami, mieli za zadanie odtworzyć w do-
mowym zaciszu wybrane dzieła sztuki z dzie-
dziny malarstwa (przedstawiające ludzi), a na-
stępnie sfotografować przedstawioną scenę. 

Do konkursu nadesłano 23 zdjęcia – 14  
z przedszkola i 9 ze szkoły. Żywe obrazy by-
ły niepowtarzalne i piękne, a wybór zwycięzców 
bardzo trudny.  Wszystkie zdjęcia można obej-
rzeć na stronie internetowej szkoły www.szkola-
kalna.pl. Natomiast zdjęcia nagrodzone można 
podziwiać na ostatniej stronie niniejszej gazety.

Konkurs był częścią projektu edukacyjne-
go, który realizowany jest w Punkcie Przed-
szkolnym w Kalnej. W ramach projektu pn. 
„Zabawa sztuką” dzieci poznają systematycz-
nie sylwetki znanych malarzy oraz ich obrazy. 
Zajęcia te rozbudziły u dzieci ogromne zainte-
resowanie sztuką, wyłoniły talenty plastyczne, 
przynoszą dzieciom ogromną radość. Sztuka 
rozbudza kreatywność, wrażliwość, otwartość, 
wpływa na inteligencję emocjonalną, inspiruje, 
jest bogatym źródłem wiedzy, działa terapeu-
tycznie. Stwarzajmy naszym pociechom jak 
najczęściej okazje do kontaktu ze sztuką. 

Dominika Szczotka

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI 
AUTYZMU 

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. Symbolem solidarno-
ści z osobami z autyzmem jest kolor niebieski. 
Tego dnia rozpoczynają się również obchody 
Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, 
stawiającego sobie za cel zwiększanie wie-

dzy społeczeństwa na temat problemów osób  
z tym zaburzeniem i ich rodzin. W szkole zor-
ganizowana została akcja Niebieska Fotka. 
Powstał kolaż ze zdjęciami uczniów i nauczy-
cieli w niebieskich barwach. Przedszkolaki 
wzięły udział w Niebieskich Zajęciach Senso-
rycznych, na których miały okazję pobawić się 
masami plastycznymi o różnych konsysten-
cjach, a także pobudzić swoje zmysły. Przez 
drobne gesty chcemy pokazać, że wspieramy 
osoby ze spektrum autyzmu. 

A. Hazuka, M. Burzyńska

Z życia szkoły  

w Rybarzowicach

KONKURS RECYTATORSKI 2021
W tym roku szkolnym I etap Powiatowe-

go Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce 
i życie” przeprowadzony był online, w związ-
ku z czym wszystkie materiały zostały nagrane 
przez uczniów w domu i dostarczone do szko-
ły. Na konkurs zgłosiło się 10 uczestników i po 
wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja 
wyłoniła laureatów:

– klasy I-III: I m. Natalia Świerczek kl. 3a 
oraz Julia Motal kl. 3b, II m. Oliwia Kubica  
kl. 1a, III m. Lena Wojciuch kl. 1a, wyróżnienia: 
Michał Walaszek kl. 2b oraz Piotr Wójcik kl. 2b;

– klasy IV-VI: I m. Patrycja Mendrok kl. 6b 
oraz Bartosz Wójcik kl. 6b, wyróżnienia: Zofia 
Kużdżeń kl. 5a i Antonina Kużdżeń kl. 6a.

Do dalszego etapu zostały przesłane pre-
zentacje Natalii Świerczek, Julii Motal, Oliwii 
Kubicy, Patrycji Mendrok oraz Bartosza Wójci-
ka. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy trafnie dobranych tekstów i dziękujemy 
za udział w konkursie. Podziękowania kieruje-
my również do rodziców za pomoc w przygo-
towaniu nagrań.

Marcelina Cygoń

WIELKANOCNE PREZENTY

W dniach poprzedzających Wielkanoc Ra-
da Samorządu Uczniowskiego przy SP w Ry-
barzowicach zorganizowała zbiórkę słody-
czy dla dzieci z Domu Dziecka w Bielsku-Bia-
łej przy ulicy Pocztowej 24. Akcja, pomimo ob-
ostrzeń sanitarnych, cieszyła się dużym za-
interesowaniem ze strony uczniów i ich ro-
dziców. Zebrano sporą ilość słodyczy, a tak-
że soków i artykułów śniadaniowych. 30 mar-
ca przedstawiciele RSU dostarczyli słodkości 
wraz ze świątecznymi życzeniami do placów-
ki wychowawczej. 

W ramach programu antysmogowego zor-
ganizowano konkurs plastyczny. Wpłynęło 
15 pięknych, pracochłonnych i tematycznych 
prac, a laureaci zostali nagrodzeni.

WIELKANOCNE KONKURSY 
Kultywowanie tradycji świąt Wielkiej Nocy na-

leży do ważnych zadań przedszkola. Konkursy 
zdjęć „Palma wielkanocna” i „Koszyk ze świę-
conką” cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

NIE PAL ŚMIECI! PROSZĄ DZIECI
Dzięki II edycji kampanii edukacyjno-in-

formacyjnej pt. „MOGę! Zatrzymać SMOG – 
Przedszkolaku złap oddech” z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego otrzy-
maliśmy oczyszczacze powietrza. Odbyło się 
spotkanie ze specjalistą ds. ochrony środowi-
ska, były też prezentacje multimedialne, zaję-
cia, zabawy i konkursy. Akcja zaangażowała 
społeczność przedszkolną oraz mieszkańców. 

Jadwiga Kozłowska

cd. na str. 20
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SZKOŁY

Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce, 
jeszcze raz składamy gorące podziękowania 
za okazane serce.

Małgorzata Gołąbek

KONCERT PATRIOTYCZNY

1 marca uczniowie klas starszych szko-
ły podstawowej wraz z nauczycielem muzyki 
brali udział w koncercie patriotycznym online 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, w wykonaniu solistów, chóru i or-
kiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pod ba-
tutą Krzysztofa Dziewięckiego. Udział w tym 
wspaniałym wydarzeniu stanowi ważny ele-
ment wychowania patriotycznego młodego po-
kolenia.

Katarzyna Skrzypek

SUKCES UCZNIA Z RYBARZOWIC
Uczeń klasy ósmej Jakub Filarek został 

laureatem tegorocznego konkursu przedmio-
towego z języka polskiego. Kuba nie będzie pi-
sał egzaminu po ósmej klasie z języka polskie-
go, otrzyma za niego 100%. Gratulujemy. 

Małgorzata Wajdzik

Wieści ze szkoły  

w Godziszce

PENFRIENDS
Szkoła w Godziszce przystąpiła do pro-

gramu Cambridge English Penfriends. Ma on 
zasięg ogólnoświatowy i promuje korespon-
dencję pomiędzy dziećmi z różnych państw. 
To nie tylko okazja do rozwijania kompeten-
cji językowych, ale także możliwość poznawa-
nia innych kultur i nawiązywania przyjaźni. Do 
tej pory udało się nawiązać kontakt z ucznia-
mi w Brazylii, Rosji i na Białorusi. W ramach 
projektu szkoła zdobywa wirtualne odznaki od 
Cambridge Assessment English. Mamy ich 
już sześć. Właśnie teraz, w okresie pandemii 
i zdalnego nauczania, istnieje szczególna po-
trzeba podtrzymywania kontaktów między ró-
wieśnikami oraz wymiany informacji, a ten pro-
gram świetnie się do tego nadaje.

BĄDŹ Z INNEJ BAJKI

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzo-

siąc zbieraliśmy artykuły papiernicze dla dzie-
ci ze szkoły w Mwabungu na południowym wy-
brzeżu Kenii. Jest ona jedną z wielu szkół pań-
stwowych, w których warunki do nauki i pra-
cy znacznie odbiegają od standardów europej-
skich. Uczy się w niej około 600 uczniów w 12 
pomieszczeniach, w klasie średnio po 50. Szko-
ła zmaga się z ogromnymi brakami, począwszy 
od sal lekcyjnych, sanitariatów, ławek, podręcz-
ników, a skończywszy na sprzęcie sportowym  
i artykułach papierniczych. W Godziszce znala-
zło się wielu chętnych, którzy zapragnęli pokolo-
rować życie kenijskich dzieci.  Darczyńcy przyno-
sili: kredki, długopisy, flamastry, ołówki, strugacz-
ki, gumki, pędzelki i farby plakatowe. Wszystkie 
zgromadzone przedmioty przydadzą się afrykań-
skim uczniom, aby mogli pisać, bawić się i roz-
wijać swoje zdolności. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy.

NAMALUJ MI BAJKĘ

Kolejny raz odbył się Czytelniczy Konkurs 
Plastyczny. Uczniowie klas I-III mieli przeczy-
tać wybraną baśń Andersena, a następnie 
dowolną techniką narysować do niej ilustra-
cję. Dzieci malowały farbami, kredkami, wy-
klejały kolorowymi papierami i bibułkami swo-
je ulubione postacie oraz wydarzenia bajkowe.  
Z wykonanych prac powstała piękna, barwna 
wystawa. Oglądając ją, ma się wrażenie, jakby 
naprawdę było się w baśni.

MIESZKAM W BESKIDACH

Uczniowie naszej szkoły od lat uczestniczą 
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach”. Jest on przeglądem 
twórczości amatorskiej tematycznie związanej 
z pięknem beskidzkiego krajobrazu, kulturą 
i życiem codziennym tego regionu. W XXVIII 
edycji konkursu nagrodzono kilkoro małych ar-
tystów z Godziszki. Alicja Ratajska otrzyma-
ła Nagrodę Dyrektora, Emilia Wandzel zajęła 
III m. za wyklejankę, kolaż, Jeremiasz Jaku-
biec – III m. za fotografię, Dorota Jakubiec –  
I m. w kategorii ceramika, masa solna. Prze-
piękne prace dzieci i dorosłych można oglądać 
w galerii na stronie organizatorów konkursu. 

redaktorzy Szkolnych Wiadomości
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek

ny jest na całym świecie od 2004 roku z inicja-
tywy Komisji Europejskiej. Ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych, zaznajo-
mienie rodziców, nauczycieli i wychowawców  
z problematyką bezpieczeństwa online oraz 
promocję pozytywnego wykorzystywania In-
ternetu. W tym roku w naszej szkole, oprócz 
zajęć z informatyki i lekcji wychowawczych 
poświęconych bezpieczeństwu w sieci, odbył 
się konkurs pod hasłem „Bądź z innej bajki”. 
Uczniowie najpierw obejrzeli filmy poruszające 
problem zagrożeń czyhających w Internecie. 
Następnie samodzielnie lub w małych grupach 
pisali i nagrywali związane z tą tematyką baj-
ki. Powstało wiele bardzo ciekawych nagrań  
i filmików z udziałem dzieci, maskotek, czy ludzi-
ków Lego. Uczniowie zaprezentowali je w swo-
ich klasach, a potem zostały udostępnione na 
stronie internetowej szkoły. To stworzona przez 
dzieci przestroga przed Internetem, który jest jak 
miasto; są w nim miejsca, do których nie nale-
ży wchodzić.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
JĘZYKA OJCZYSTEGO

Od wielu lat 21 lutego obchodzimy Między-
narodowy Dzień Języka Ojczystego. Data ta 
upamiętnia wydarzenie w Bangladeszu, kiedy 
pięciu studentów zginęło w obronie swojego 
języka. Uczniowie z tej okazji postanowili przy-
pomnieć, jak ważny jest szacunek do języka 
ojczystego i poprawne posługiwanie się nim 
nie tylko od święta. Najpierw obejrzeli filmiki  
z cyklu „Błyskawiczne dzieje polszczyzny” i za-
poznali się z różnymi ciekawostkami języko-
wymi. Potem łamali sobie języki na najtrudniej-
szych polskich słowach, układali rymowanki  
z wyrazami rozpoczynającymi się na tę samą 
literę, kaligrafowali i malowali plakaty.

KREDKA DLA KENII

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji chary-
tatywnej „Kredka dla Kenii”. Przez cały mie-

Z ŻYCIA SZKOŁY W RYBARZOWICACH 
dok. ze str. 19
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BIBLIOTEKA/KRZYŻÓWKA/INFORMATOR GOK

Z okazji przypadającego na 22 kwietnia Dnia Ziemi, 
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zaprasza do 
udziału w przedsięwzięciach, które mają na celu uwraż-
liwienie na piękno otaczającej przyrody i uświadomienie 
potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

AKCJA SEGREGACJA 
W ramach akcji orga-

nizowane są ekologiczne 
konkursy na plakat i rymo-
wankę promujące prawidło-
wą segregację odpadów. 
Uczestnicy mogą wziąć 
udział w obu lub jednym  
z konkursów. Plik zawiera-
jący pracę konkursową (pla-
kat – zdjęcie/skan ilustracji; 
rymowanka – plik w forma-
cie Word – maksymalnie  
1 strona a4, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) powinien 
być opisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością za-
mieszkania autora oraz powinna być do niego dołączona 
karta zgłoszenia. 

Plakaty (ilustracje) będą oceniane w pięciu kategoriach 
wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-
VIII oraz młodzież i osoby dorosłe. 

Rymowanki będą oceniane w czterech kategoriach 
wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII oraz mło-
dzież i osoby dorosłe. 

Wybrane prace – 10 rymowanek i 10 plakatów – we-
zmą również udział w głosowaniu internetowym na nagro-
dę publiczności, które odbędzie się w dniach 26-28 ma-
ja na fanpage’u GOK. Informacje o wynikach konkursów 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowi-
ce.com oraz fanpage’u GOK 1 czerwca br. Prace należy 
przesłać na adres: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 
do 21 maja br. 

GMINA BUCZKOWICE W OBIEKTYWIE
Tematyką konkursu jest fo-

tografia wykonana w plenerze 
na terenie gminy Buczkowice. 
W konkursie może brać udział 
młodzież od 12 roku życia 
oraz osoby dorosłe. Uczest-
nicy nadsyłają zdjęcia w jed-
nej lub kilku kategoriach kon-
kursowych (przyroda; miejsca 
sakralne i użytku publiczne-
go; miejsca rekreacyjne). Je-
den uczestnik może nade-
słać maksymalnie dwa zdjęcia w każdej spośród trzech 
kategorii konkursowych. Fotografie powinny być opisane 
imieniem, nazwiskiem i miejscowością zamieszkania au-
tora oraz powinna być do nich dołączona karta zgłosze-
nia. Informacje o wynikach konkursów zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz fanpa-
ge’u GOK 4 sierpnia br. Prace należy przesłać na adres:  
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com do 23 lipca br. 

Pełne teksty regulaminów konkursów wraz z kartami 
zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Buczkowicach: www.gokbuczkowice.
com oraz na fanpage’u GOK.                                             JF
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1. Może być 
patriotyczna, np. 
Bogurodzica lub Rota.
2. Jeden z kolorów na 
polskiej fladze.
3. Odpoczynek na kocu. 
4. Słaby punkt Achillesa.
5. Uchwalana przez 
parlament.
6. Buty z kółkami do 
jeżdżenia.
7. Brzeg morski  
w formie bardzo stromej, 
często pionowej ściany.
8. Kokosowa, daktylowa 
lub niesiona do kościoła 
w niedzielę przed 
Wielkanocą.
9. Obchodzone 1 maja: 
Święto …………. Pierwsza osoba, która prześle prawidłowe 

hasło krzyżówki na maila gokbuczkowice@
gokbuczkowice.com otrzyma nagrodę 
rzeczową.  

opracowała Maja Jakubiec

10. Pojawiają się od słońca na 
nosie.
11. Kalendarzowa rozpoczyna się 
21 marca.

Dzień Ziemi – KONKURSY

 BIBLIOTEKA W BUCZKOWICACH POLECA

Katarzyna Simonienko 
„Lasoterapia”
Wydawnictwo Dragon, 2021

„A najlepiej tak w las pójść i nicze-
go nie zbierać, o niczym nie myśleć.” – 
Wiesław Myśliwski. 

Co nam daje las? Spokój, wytchnie-
nie, poprawę zdrowia psychicznego – 
ale nie tylko. Wędrówki i spacery po le-
sie podnoszą odporność, wspomagają 
leczenie wielu chorób, takich jak astma, 
alergia czy depresja. 

Autorka książki – doktor psychiatrii 
oraz certyfikowany przewodnik kąpie-
li leśnych – swoim pacjentom przepisu-
je las na receptę. W publikacji wyjaśnia 
m.in., na czym polega terapia lasem, 
czym są leśne kąpiele oraz jak zaplano-
wać własną lasoterapię w sposób prak-
tyczny, uwzględniając wiek, stan zdro-
wia, porę roku i pogodę.

Kiran Millwood Hargrave 
„Kobiety z Vardø”
Wydawnictwo Znak, 2020

Niewielka norweska osada w 1617 
roku mierzy się z ogromną tragedią. 
Podczas sztormu giną na morzu wszy-
scy mężczyźni, a fale przez kolejne dni 
wyrzucają ich ciała i łodzie na brzeg. Po-
zostali na wyspie mieszkańcy, kobie-
ty, dzieci i starcy, po pierwszym szoku 
postanawiają się zorganizować tak, by 
przetrwać i żyć dalej, wyznaczając so-
bie kolejne cele. Naprawiają chaty, łód-
ki i sieci, wypływają w morze, łowią ryby 
oraz dzielą się tym, co posiadają. 

Na wyspę wdów i sierot powraca 
spokój i zbawienny śmiech. Wszystko 
jednak zmienia się wraz z przybyciem 
do Vardo komisarza Absaloma Corne-
ta – człowieka pobożnego do bólu, który 
wierzy, że jego misją jest zwalczanie zła 
na świecie…

Historia oparta na faktach. 

Joanne Kathleen Rowling 
„Ikabog” 
Wydawnictwo Media Rodzina, 2020

J.K. Rowling – autorka słynnego Har-
ry'ego Pottera – napisała tę baśń ponad 
dekadę temu, by czytać ją do podusz-
ki własnym dzieciom. W zeszłym roku 
postanowiła się nią podzielić, by popra-
wić humor dzieciom i rodzicom w czasie 
pandemii koronawirusa.

Baśń opowiada o magicznym króle-
stwie Coniemiara, w którym wszystko 
jest idealne. Mieszkańcy są szczęśliwi  
i żyją w dostatku, jedynie północne tere-
ny królestwa – Bagna – to teren, gdzie 
ludzie nie mają łatwego życia. To tam 
zamieszkuje rzekomo straszny stwór 
– Ikabog, który według legend żywi się 
owcami, dziećmi i dorosłymi. Nikt jednak 
go nigdy nie widział ani nie słyszał.

Pewnego dnia legenda ożywa i na 
wszystkich mieszkańców królestwa pa-
da blady strach. Król Arcydzielny, pra-
gnąc pokazać poddanym, jaki jest od-
ważny i waleczny, wyrusza wraz ze swo-
ją świtą, aby pokonać potwora. Czy mu 
się uda?

M.W.

KRZYŻÓWKA
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l MYCIE AUT I KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE
l PRANIE TAPICERKI
l PRANIE DYWANÓW I WYKŁADZIN
l PRANIE KRZESEŁ I ZESTAWÓW 
    WYPOCZYNKOWYCH

          „WIKI” 
  RĘCZNA AUTO-MYJNIA

ZAPRASZA 
W GODZINACH 

OD 8.00 DO 18.00

SZCZYRK, UL. GRANICZNA 5 
TEL. 604 58 27 41
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SZKOŁY
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FOTOREPORTAŻ/KRONIKA

ZABAWA 
SZTUKĄ  

W 
KALNEJ

6 kwietnia świętowano kolejną rocznicę wyzwolenia Buczko-
wic spod okupacji hitlerowskiej. W tym roku z powodu pandemii 
obchody były symboliczne, bez udziału mieszkańców. Kwiaty i zni-
cze pod pomnikiem ofiar złożyli przedstawiciele Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego „Zagroda” oraz Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach. 

Red.

76. rocznica  
wyzwolenia Buczkowic
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8.
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3.
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Na zdjęciach 
prace laureatów:
1. I m., kat. przed-
szkole, Ame-
lia Szyszka, Au-
toportret, Frida 
Kahlo.
2. I m., kat. szko-
ła, Oliwia Szysz-
ka, Dziewczyna 
czytająca książkę, 
Jean Honoré Fra-
gonard. 
3. III m., kat. 
szkoła,  Anna 
Wojdan, Mona Li-
sa, Leonardo da 
Vinci.
4. I m., kat. przed-
szkole, Kacper 
Szewczyk, Por-
tret Adama Mic-

kiewicza na Judahu skale, Wa-
lenty Wańkowicz.
5. III m., kat. przedszkole, Hanna 
Dąbrowska, Listy miłosne, Nor-
man Rockwell.
6. I m., kat. szkoła, Emilia Capu-
ta, Żydówka  z pomarańczami, 

Aleksander Gierymski.
7. I m., kat. przedszkole, Alicja 
Zuber, „Dziewczyna z perłą”, Jan 
Vermeer.
8. II m., kat. szkoła, Zuzanna Ko-
nior, Żydówka z pomarańczami, 
Aleksander Gierymski.


