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Prawidłowa segregacja odpadów to obecnie 
jeden z kluczowych elementów dbania o środowi-
sko naturalne. O konkursach na ten temat pisze-
my na str. 4, obok prezentujemy prace laureatów 
konkursu na plakat, wewnątrz GG szukajcie nato-
miast nagrodzonych rymowanek. Poniżej zdjęcie 
z akcji pn. „Mieszkańcy dla Żylicy”.

Autor Krzysztof Jasek.
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

BOŻE CIAŁO W NASZEJ GMINIE

Buczkowice.

Kalna.

Rybarzowice.

Godziszka.

Autor Kamil Wojciuch.
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SONDA

PAWEŁ GORCZEWSKI
tata Klaudii, Adama, Bartosza 
i Kacpra

Moje dzieci są i zawsze były dla mnie 
najważniejsze. Dziś wszyscy są już doro-
śli, ale bycie tatą nie było i nadal nie jest 
prostym zadaniem. Z synami nadal łączy 
nas sport, czyli piłka nożna. Gramy w klu-
bie sportowym „Iskra” Rybarzowice. Bar-
dzo dumny jestem z tego, że podczas jed-
nego meczu o ligowe punkty zagrałem 
razem z dwoma synami. Co prawda nie 
zagrał z nami najmłodszy, ale myślę, że 
jeszcze kiedyś zagramy razem. Z córką  
z kolei dzielimy pasję do biegania górskie-
go. Wspólnie z nią i z żoną pokonaliśmy 
niejeden półmaraton górski i szosowy. 
Chociaż moje dzieci są samodzielne i za-
kładają już swoje własne rodziny, to nadal 
potrzebują ojcowskiego wsparcia i pomo-
cy. Myślę, że wychowaliśmy z żoną bar-
dzo pracowitych i odpowiedzialnych ludzi, 
dlatego jestem pewien, że zawsze i wszę-
dzie dadzą sobie radę. Jestem dumny  
z ich osobistych i życiowych osiągnięć 
oraz pozytywnego postrzegania świata.

MARIUSZ JOPEK 
tata Wiktorii i Michała

Bycie tatą to dla mnie ogromna satys-
fakcja, duma i radość, a także wielka od-
powiedzialność. Razem z żoną i dzieć-
mi tworzymy zgraną ekipę. Już od pierw-
szych dni życia moich pociech byłem bar-
dzo zaangażowany w opiekę nad nimi. 
Byłem przy porodzie, wspierałem żonę  
w opiece nad dziećmi. Teraz dbam o ich 
rozwój i wspólnie realizujemy nasze pa-
sje. Fajne jest to, że wzajemnie się wspie-
ramy. Moją pasją jest piłka ręczna, któ-
rą aktywnie uprawiam, grając w III ligo-
wym klubie Grom Jasienica. Już od naj-
młodszych lat zarażałem dzieci pasją do 
sportu. Zabierałem je na moje treningi 
oraz mecze. Teraz towarzyszę im w ich 
treningach, meczach i zawodach sporto-
wych. Wiktoria uprawia lekkoatletykę, Mi-
chał piłkę nożną. Jestem bardzo dumny  
z ich osiągnięć. Wiki jest halowym Mi-
strzem Śląska w skoku wzwyż w kategorii 
U14, Michał trenuje w Podbeskidziu Biel-
sko-Biała. Wspólnie uwielbiamy jeździć 
na rowerach, chodzić na grzyby i podró-
żować. Jeżeli chodzi o podobieństwo, to 
córka jest kopią mamy, a syn to mój klon. 
Bardzo zależy mi, żeby dzieciaki się roz-
wijały, poznawały mądrych ludzi, odkry-
wały świat i ciekawe pasje. Chcę, aby tak 
samo cieszyły się życiem jak my – ich ro-
dzice. W dzisiejszych czasach ważne jest 
być blisko dzieci, tworząc dobre relacje 
oparte na zaufaniu, podążać za dziećmi, 
uczyć je samodzielności i wiary w siebie.

PAWEŁ WAJDZIK
tata Marka, Jacka, Marty i Zuzanny

Bycie tatą to dla mnie przede wszyst-
kim wielka radość, która oczywiście wiąże 
się z odpowiedzialnością. Miałem to szczę-

ście, że mogłem być przy porodach wszyst-
kich moich pociech. Myślę, że to wspaniałe 
przeżycie, które już od początku tworzy nie-
powtarzalną więź. Oczywiste jest, że przy 
takiej gromadce jest sporo pracy i było to 
dla mnie naturalne, że w miarę możliwości 
wspomagałem żonę. Teraz, po latach, kiedy 
już prawie wszystkie moje dzieci są dorosłe, 
mimo trudów, wspaniale wspominam czasy 
ich dzieciństwa i odczuwam lekki żal, że to 
tak szybko minęło. Mieliśmy zwyczaj filmo-
wania ich na każdym etapie rozwoju. Obec-
nie te filmy to bezcenna pamiątka. Wycho-
wywanie dzieci z pewnością uczy myśle-
nia o innych, często na dalszy plan muszą 
zejść własna wygoda czy przyjemności.  
W naszym wspólnym życiu, starałem się 
zawsze z szacunkiem podchodzić do każ-
dego dziecka, wsłuchiwać się w jego po-
trzeby, jednocześnie stawiając wymagania. 
W wychowaniu starałem się im przekazać 
uwrażliwienie na drugiego człowieka i sza-
cunek dla każdego mimo jego odmienno-
ści. Ważne dla mnie były też prawdomów-
ność i uczciwość. Bardzo istotne było tak-
że rozwijanie w dzieciach ich pasji. Oboje  
z żoną jesteśmy muzykami i naturalnie muzy-
ka stała się ich głównym zainteresowaniem,  
a oprócz tego sport i nauki ścisłe. W tych 
dziedzinach nasze dzieci wspaniale się roz-
winęły i dostarczają nam bardzo często wie-
le satysfakcji i wzruszeń. Jesteśmy z nich 
bardzo dumni. Kończąc, powtórzę, że by-
cie ojcem to dla mnie wspaniała rola i po-
wód do radości, zadowolenia, a także nie-
samowita świadomość tego, że w nich tkwi 
jakaś cząstka mnie...

MIROSŁAW PORĘBSKI
tata Patryka, Julii i Błażeja

Bycie ojcem to dla mnie duma i zara-
zem duża odpowiedzialność i obowiązek, 
który staram się jak najlepiej spełniać. Naj-
lepsze wspomnienie z mojego ojcostwa to 
oczywiście narodziny moich dzieci. Anga-
żowałem się w pomoc przy nich od począt-
ku i sprawiało mi to wielką przyjemność. 
Najbardziej w byciu rodzicem lubię wypa-
dy rodzinne w góry i na mecze moich sy-
nów. Naszą wspólną pasją jest piłka noż-
na, lubimy w nią grać w naszym ogród-
ku lub oglądać mecze polskiej reprezenta-
cji. Wolny czas spędzamy także oglądając 
razem seriale lub robiąc przeróżne rzeczy  
w ogródku. Jestem bardzo dumny ze swo-
ich dzieci i z tego co osiągnęły w ostatnich 
latach. Każde dziecko z mojej trójki jest in-
ne i każde z nich odziedziczyło coś z mamy, 
jak i z taty. Uczymy się od siebie nawzajem 
– ja uczę je przede wszystkim szacunku do 
drugiego człowieka oraz cierpliwości w dą-
żeniu do celu, dzieci z kolei nauczyły mnie 
m.in. obsługi komputera czy smartfona.  
Moim zdaniem najważniejsze w byciu oj-
cem w dzisiejszych czasach jest być do-
stępnym dla dzieci i zawsze służyć im po-
mocą.

opracowały 
E.J-P i MB-C

OJCIEC  
Z PASJĄ

Ojciec jest ogromnym autorytetem dla swoich dzieci, 
dla chłopaka jest wzorem zachowań, dla dziewczyny 
zaś przykładem idealnego mężczyzny. Dlatego tak 
ważne jest, aby był obecny na każdym etapie rozwoju 
swoich pociech. Ojcostwo to trudne zadanie, ale 
też mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci uwielbiają 
naśladować swoich ojców, spędzać z nimi czas  
i poznawać świat. Te chwile kształtują osobowość, 
budują wspomnienia na dalsze życie, bo przecież 
wcześniej czy później dzieci opuszczają rodzinne 
gniazda. 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca; z tej 
okazji o kilka słów na temat ojcostwa poprosiliśmy 
ojców z terenu naszej gminy, których pytaliśmy między 
innymi o wspólne pasje i zainteresowania.

Mariusz Jopek  
z rodziną.

Paweł Wajdzik 
z rodziną.

Paweł Gorczewski  
z rodziną.
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Prawidłowa segregacja odpadów to obec-
nie jeden z kluczowych elementów dbania  
o środowisko naturalne – jest to najlepszy spo-
sób na oszczędzanie i odzyskiwanie surow-
ców oraz zmniejszanie ilości produkowanych 
śmieci. Każde dziecko już od najmłodszych lat 
powinno uczyć się zasad recyklingu. 

Poszerzanie wiedzy na ten temat przyświe-
cało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buczko-
wicach podczas organizowania Akcji Segrega-
cji, czyli Ekologicznych Konkursów Online na 
Plakat i Rymowankę Promujące Prawidłową 
Segregację Odpadów. Konkursy, ogłoszone 
22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, 
swoim zasięgiem obejmowały powiat bielski  
i żywiecki, a skierowane były do uczestników 
od wieku przedszkolnego aż po osoby dorosłe.

W Akcji Segregacji udział wzięły 72 oso-
by, które nadesłały 21 rymowanek i 51 pla-
katów. Wszystkie prace oceniło jury, w skład 
którego weszli Agnieszka Konieczny – miło-
śniczka sztuki, instruktorka zajęć plastycznych 
uwielbiająca dzielić się z innymi pomysłami na 
tworzenie „czegoś z niczego”; Jadwiga Górna 
– radna gminy Buczkowice; Monika Wantoła 
– koordynator ds. ekologii w Ośrodku Eduka-
cji Ekologicznej w Buczkowicach, bibliotekarz 
oraz Szymon Baron – prezes oddziału PTT 
w Bielsku-Białej, podróżnik, organizator akcji 
ekologicznych takich jak „Sprzątamy Beskidy 
z PTT”, przewodniczący jury. 

Zarówno plakaty jak i rymowanki zasko-
czyły komisję pomysłowością i inwencją twór-
czą autorów. Członkowie jury kładli nacisk 
również na spójność i przejrzystość przekazu,  

1 czerwca w Sokolni w Bucz-
kowicach kłębił się biały dym, sły-
chać było głośne wystrzały, moż-
na było podziwiać doświadcze-
nia fizyczno-chemiczne, a dziecię-
ca widownia głośno reagowała na 
pokazy efektów działania ciekłe-
go azotu, które prezentował cha-
ryzmatyczny prowadzący i założy-
ciel Naukotechniki ze Świnnej. Tak 
w ogromnym skrócie możemy od-
zwierciedlić pierwsze od wielu mie-
sięcy spotkanie na żywo zorganizo-
wane z okazji Dnia Dziecka przez 
ośrodek kultury w Buczkowicach. 
Interaktywny, zaskakujący pokaz  
z użyciem ciekłego azotu, prezenta-

cją różnych doświadczeń fizyczno-
chemicznych, z ciekawymi aneg-
dotami, informacjami naukowymi, 
zachowany w klimacie zimowym  
z biało-niebieską balonową dekora-
cją i miłymi niespodziankami z pew-
nością przypadł do gustu naszym 
dzieciom, co widać było na ich 
uśmiechniętych twarzach. Cieka-
wość i chęć odkrywania czegoś no-
wego pochłonęła ich bezgranicznie. 

Po pokazie dzieci bawiły się na 
krótkiej animacji z urokliwym  Ola-
fem… tańcząc i podążając pocią-
giem w rytm rozrywkowej muzyki, 
który na końcowej stacji miał jesz-
cze jedną niespodziankę w zana-

ZIMNY DZIEŃ DZIECKA

Ekokonkursy, czyli AKCJA SEGREGACJA
w przypadku plakatów na estetykę wykonania, 
a rymowanek – poprawność językową i zasto-
sowane środki poetyckie. Biorąc to wszystko 
pod uwagę nagrodzili aż 32 osoby. 

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach 
zdobyli Kamil Wojciuch ze Szkoły Podstawo-
wej w Rybarzowicach, Maksymilian Żuławski 
z SP w Godziszce, Krystian Tomaszek rów-
nież ze szkoły w Godziszce, Krystian Biegun 
z SP w Rybarzowicach, Oskar Żabka z SP  
w Buczkowicach, Krzysztof Jasek z SP w Kal-
nej i Wiktoria Migdał z SP w Buczkowicach. 

Jury wytypowało także 10 plakatów i 10 ry-
mowanek, które wzięły udział w głosowaniu 
internetowym na nagrodę publiczności, któ-
re odbyło się na fanpage’u GOK. Każdy użyt-
kownik Facebooka mógł głosować na dowol-
ną ilość prac, w okresie od 26 do 28 maja. Na-
grodę otrzymała Wiktoria Migdał zdobywając 

193 „lajki”. Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy rzeczowe, które odbierali w siedzibie GOK.  

Z pełnym tekstem protokołu konkursów 
można się zapoznać na kanale YouTube 
GOK Buczkowice, stronie internetowej www.
gokbuczkowice.com – zakładka Wydarzenia 
oraz na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach. W zamieszczonej prezenta-
cji można zobaczyć wszystkie nagrodzone pla-
katy i przeczytać nagrodzone rymowanki.  

Konkursom towarzyszyła także, współorga-
nizowana przez GOK, akcja sprzątania kory-
ta i brzegów rzeki pn. „Mieszkańcy dla Żylicy”,  
o której więcej można przeczytać na stronie 6. 
W ramach działań pojawiła się również w po-
przednim numerze gazety ściąga z zasad se-
gregacji odpadów w naszej gminie – dostępna 
również na stronie internetowej GOK.

Segregacja ważna sprawa!                         JF
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Na zdjęciach laureaci konkursów.
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Na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury 
co jakiś czas publikujemy różnorodne propo-
zycje, zaproszenia do wspólnej zabawy, kon-
kursy z nagrodami itp. Działamy prężnie, po-
mimo wciąż obowiązujących nas ograniczeń. 

29 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Tańca. Na fanpage’u GOK pojawi-
ły się instruktażowe układy taneczne i filmowe 
urywki z zajęć tanecznych online, które odby-
wały się regularnie w poszczególnych grupach 
zajęciowych. Przez cały dzień instruktorzy Ma-
ja Kozioł, Mateusz Nowak, Anna Jakubowska 
i Paulina Kawka zapraszali wszystkie dzie-
ci i młodzież na taneczne świętowanie. W do-
mach zapewne w tym dniu zabrzmiała głośno 
muzyka, a taniec przewijał się gdzie tylko się 
dało… Dziękujemy, że byliście razem z nami!

drzu – pyszne lody na patyku! By-
ło naprawdę zimno...!

W tym magicznym dniu na te-
renie naszej gminy mogliśmy spo-
tkać także bajkowych bohaterów 
Ciastka i Olafa, którzy rozdawali 
słodkości napotkanym przechod-
niom, nie tylko tym najmłodszym.

Oprócz działań stacjonarnych 
ten wyjątkowy dzień równie pręż-
nie świętowaliśmy w sieci. Na na-
szym fanpage’u GOK ukazywa-
ły się krótkie zagadki online, któ-
re prezentowały aktorki Grupy 
Teatralnej „Teatr i My”, za popraw-
ną i najszybszą odpowiedź wsta-
wioną w komentarzu pod postem 

uczestnicy otrzymywali nagrody. 
Za udział w imprezie i w zagad-
kach online wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy  
i oczywiście gratulujemy laure-
atom wygranej.

Fotorelacja z imprezy dostęp-
na jest na naszej stronie interne-
towej w dziale Wydarzenia.

Pamiętajmy, że w każdym z nas 
jest coś z dziecka, więc 1 czerwca 
jest świętem zarówno tych małych, 
jak i dużych.

Do zobaczenia za rok! Może 
tym razem na ciepło…?        

S. K-B

FANPAGE GOK 
DZIAŁA PRĘŻNIE…

Na początku maja alternatywą corocz-
nego Wiosennego Rajdu Górskiego „Ziele-
nią się buki” stał się majówkowy konkurs pod 
hasłem „Zdobywaj szczyty Skrzycznego lub 
Klimczoka”. Już 30 kwietnia na naszym fan-
page’u ogłosiliśmy konkurs skierowany przede 
wszystkim do miłośników gór. Konkurs trwał 
od 1 do 3 maja, warunkiem uczestnictwa było 
zdobycie szczytu Skrzycznego bądź Klimczo-
ka w majowy weekend i wstawienie w komen-
tarzu pod konkursowym postem swojego zdję-
cia na szczycie wraz z plakatem. Choć pogoda 
była bardzo kapryśna, a miejscami nawet zi-
mowa, 9 dzielnych rodzin walczyło o nagrody, 
zdobywając okoliczne szczyty. Każdego dnia 
pod postem pojawiały się nowe komentarze 
wraz ze zdjęciami nieustraszonych zdobyw-

ców szczytów. Każdego dnia trzy najszybsze 
osoby lub rodziny otrzymywały nagrody. Jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy za wytrwałość 
i zawziętość w zdobywaniu szczytów i walkę  
z kapryśną majówkową pogodą.

26 maja odbył się kolejny konkurs online, tym 
razem z okazji jednego z najpiękniejszych dni  
w roku – Dnia Matki – kiedy doceniamy wielkie 
serca naszych mam. Konkurs pod hasłem „Kim 
jest dla mnie mama?” trwał od 24 do 26 maja, 
warunkiem uczestnictwa było udzielenie w ko-
mentarzu pod postem odpowiedzi na konkurso-
we pytanie. Autorzy komentarzy o największej 
liczbie „lajków” otrzymali nagrody w postaci vo-
ucherów do lokalnych firm: cukierni, kwiaciarni, 
salonu fryzjerskiego lub do sklepu odzieżowe-
go. Dziękujemy uczestnikom za udział w konkur-
sach, darczyńcom za hojność, a laureatom gra-
tulujemy wygranej! 

Trzeba też wspomnieć, że na naszym fanpa-
ge’u ukazały się bardzo interesujące, jakże za-
skakujące i pełne szczerości wypowiedzi przed-
szkolaków z Kalnej i aktorek Grupy Teatral-
nej „ZwT” na temat „Za co kocham swoją ma-
mę?” – myślę, że wywołały radość i wzruszenie  
u wszystkich słuchaczy.

Zapraszamy na fanpage i kanał YouTube 
GOK Buczkowice oraz na naszą stronę inter-
netową www.gokbuczkowice.com – Jesteśmy 
dla Was, bo bez WAS nie ma Nas!     

Do zobaczenia podczas kolejnych, tym ra-
zem letnich, propozycji.                              

S. K-BZ
A
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Vouchery dla zwycięskich mam.Zd
ob

yw
aj

 s
zc

zy
ty.



6

WSPOMNIENIE/KRONIKA/WYCIECZKI

Od samego rana ciężkie 
chmury sprawiały wrażenie, jakby 
nie chciały dopuścić nas do udzia-
łu w akcji pn. „Mieszkańcy dla Ży-
licy”. Im bliżej jednak było godziny 
11.00, na którą zaplanowana była 
zbiórka, tym więcej promieni słoń-
ca przebijało się przez chmury… 

Tegoroczna akcja „Mieszkańcy 
dla Żylicy” została zorganizowana 
przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Buczkowicach we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Buczkowicach, Kołem Polskie-
go Związku Wędkarskiego „Żylica”  
z Buczkowic i Oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Bie-
lsku-Białej, w sobotę 29 maja.

O godzinie 11.00 przed nie-
dawno otwartym Centrum Eduka-
cji Ekologicznej, w którym mieści 
się Gminna Biblioteka Publiczna 
w Buczkowicach, stawiło się po-
nad 30 osób, w tym dzieci i senio-
rzy, na czele z sołtysem Henry-
kiem Knapkiem. 

Zdecydowaliśmy, by spróbować 
posprzątać cały bieg Żylicy na tere-

nie Buczkowic i jej otoczenie. Choć 
po godzinie nagłe oberwanie 
chmury zmusiło nas do przerwa-
nia akcji, okazało się, że założony 
cel został wykonany. Wśród śmie-
ci przeważały butelki, styropian, 
folie i kapsle, trafił się także but 
narciarski oraz cztery worki z pla-
stikowymi częściami po rozbiórce 
samochodu, schowane pod jedną 
z kładek.

Ostatnim punktem sprzątania 
było zwiezienie worków ze śmie-
ciami, w czym pomógł nam nieza-
wodny Adam Janik z Godziszki. 
Wydawało nam się, że będzie ich 
mniej, niż przed rokiem. Nieste-
ty, przeliczyliśmy się… Łącznie, 
w ciągu godziny, uczestnicy akcji 
zebrali prawie 6000 litrów śmieci. 

Na koniec wypada mieć na-
dzieję, że podczas następnego 
sprzątania, śmieci będzie znacz-
nie mniej. Gorąco zachęcamy 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny Buczkowice, aby dbali o swo-
je otoczenie.

             Szymon Baron

Przed nami wakacje, które – w przeci- 
wieństwie do zeszłorocznych, dają 
nadzieję na trochę normalności. Sytuacja 
epidemiologiczna powoli się stabilizuje,  
a gdzie nam będzie tak dobrze, jak  
w górach? Z pewnością nie będzie tu 
takich tłumów, jak nad morzem, za to 
widoki, które będziemy mogli podziwiać,  
z całą pewnością są bardziej różnorodne 
niż te nadmorskie i zmieniają się wraz  
z naszą wędrówką. Proponuję zatem 
trzy nieodległe wycieczki górskie o różnej 
trudności i długości, które u progu wakacji 
pozwolą nam nacieszyć się urokiem 
naszych pobliskich Beskidów.

Wspomnienie  
o pani Stasi

„Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią im się płaci.” 
                              W. Szymborska

Zmarła Stanisława Nikiel – wielolet-
nia, zasłużona nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Kalnej. Z tą miejscowością  
i szkołą związała całe swoje życie zawodo-
we, rodzinne i społeczne.

 Jako wyróżniająca się absolwentka Państwowego Liceum Pedago-
gicznego w Bielsku-Białej potrafiła i podejmowała się nauczania prawie 
wszystkich przedmiotów, ale nade wszystko była cenioną, wysokiej klasy 
polonistką i z tego przedmiotu osiągała wspaniałe rezultaty.

Aktywnie angażowała się w różnego rodzaju prace społeczne, za-
równo w szkole, jak i w środowisku. Po reorganizacji szkolnictwa wiej-
skiego w 1974 roku przeszła na kilka lat do pracy w SP w Buczkowicach. 
Tutaj powierzono jej zorganizowanie i pokierowanie świetlicą szkolną  
i stołówką uczniowską. Było to wówczas bardzo ważne zadanie, gdyż do 
Buczkowic dojeżdżało kilkudziesięcioro uczniów z Kalnej. Z tego zada-
nia wywiązała się perfekcyjnie. Wzorowo zorganizowała pracę świetlicy, 
umożliwiła uczniom udział w różnorodnych zajęciach, odrabianie zadań 
domowych oraz zapewniała im pełne bezpieczeństwo.

Czuwała skutecznie nad organizacją żywienia dzieci, dbała, aby 
posiłki były pożywne i estetycznie podane.

Bardzo ważną, pozytywną rolę odegrała przy organizacji dowo-
żenia dzieci z Kalnej do Buczkowic. Pilnowała, aby autobusy jeździły 
punktualnie, zapewniała spokój i stabilność. 

W trakcie kilku lat pracy w Buczkowicach szczególną troską ota-
czała właśnie uczniów dojeżdżających z Kalnej. W każdym przypad-
ku, gdy sytuacja tego wymagała, broniła swoich wychowanków i nie-
jednokrotnie o nich walczyła.

Zapamiętałem Ją jako osobę nad wyraz pracowitą, skromną  
i budzącą sympatię.

Za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą i społeczną była 
wielokrotnie wyróżniania i nagradzana, m.in. nagrodą specjalną mini-
stra oświaty, nagrodami kuratora, inspektora i dyrektora szkoły. W ro-
ku 1978 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, symbolicznym zwieńczeniem 
Jej dorobku było przyznanie w roku 1989 Krzyża Kawalerskiego Po-
lonia Restituta.

Pożegnaliśmy panią Stasię, ale trzeba o Niej pamiętać.
opracował Jan Madejczyk   

MIESZKAŃCY DlA ŻYlICY

Na górskich szlakach
Rzyki Jagódki – Groń Jana Pawła II – Le-
skowiec – Rzyki Jagódki (długość: 6,4 km, 
czas przejścia: 2,5 godz., suma podejść: 
419 m)

Na pierwszą wycieczkę proponuję Be-
skid Mały. Choć centrum Buczkowic od Rzyk- 
-Jagódek, gdzie rozpocznie się nasza wędrów-
ka, dzieli ok. godziny jazdy samochodem, tra-
sa jest na tyle krótka i przyjemna, że można na 
nią wybrać się nawet wczesnym popołudniem.

W Rzykach-Jagódkach podjeżdżamy pod 
sam las – jest tu kilka leśnych parkingów, nie-
które bezpłatne, za inne musimy uiścić sym-
boliczną opłatę. Do wyboru mamy dwa szla-
ki – czarny oraz Szlak Białych Serc, zwany po-
pularnie serduszkowym. Jest on nieco dłuż-
szy, dzięki czemu wznosi się łagodniej. Przez 

pierwszy kilometr towarzyszy nam potok Wie-
przówka, po czym szlak gwałtownie, lecz wy-
raźnie, skręca w lewo. Wędrując lasem z nie-
wielką ilością widoków, docieramy do skrzyżo-
wania szlaków – czarnego i serduszkowego. 
Na tym odcinku jest nieco mniej „serduszek”, 
warto więc zapamiętać, że po dojściu do czar-
nego szlaku, ok. 200 m podchodzimy nim  
w górę, gdzie ponownie szlaki się rozchodzą 
– nasz skręca w lewo, a czarny prowadzi stro-
mo w górę, nieco w prawo. Na tym odcinku od-
słaniają się pierwsze panoramy, z najbliższym, 
opadającym w stronę Andrychowa grzbietem 
Gancarza na czele. Wkrótce docieramy do 
szlaków zielonego i niebieskiego, które docho-
dzą właśnie od strony tego szczytu. Naszą wę-
drówkę wyznaczają jednak w dalszym ciągu 
„białe serca”, prowadzeni przez które dociera-
my do schroniska PTTK „Leskowiec”, położo-
nego na stoku Gronia Jana Pawła II, dawniej 
zwanego Jaworzyną. 

Uczestnicy akcji.
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W pobliżu schroniska w latach 90. XX wie-
ku wzniesiono stalowy krzyż poświęcony „lu-
dziom gór” oraz kaplicę, w której znajduje się 
fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas 
wizyty w Skoczowie w 1995 r. oraz ołtarz z in-
skrypcją: Jest nas troje: Bóg, góry i ja. W są-
siedztwie znajdziemy też kapliczki: Jezusa 
Frasobliwego, Matki Bożej Płaczącej, św. Mak-
symiliana i św. Judy Tadeusza oraz pomnik Ja-
na Pawła II.

Widok z Leskowca na Babią Górę, fot. Szy-
mon Baron.

Po odpoczynku w schronisku, tym ra-
zem niebieskim szlakiem udajemy się w stro-
nę szczytu Leskowca, na którym również stoi 
krzyż, a z polany szczytowej rozlega się pięk-
na panorama na okoliczne góry. Wyjątkowo 
pięknie prezentuje się stąd Królowa Beskidów 
– Babia Góra.

Po tej prawdziwej uczcie dla oczu, wraca-
my niebieskim szlakiem na Przełęcz Włady-
sława Midowicza, skąd dość ostro, schodzimy 
za czarnymi znakami do Rzyk-Jagódek, w któ-
rych rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę.

Soblówka – Wielka Rycerzowa (1226 m 
n.p.m.) – Przełęcz Przysłop – Soblówka 
(długość: 12,9 km, czas przejścia: 5 godz., 
suma podejść: 728 m)

Na nieco dłuższą wycieczkę proponuję Be-
skid Żywiecki. Tym razem przez Rajczę i Ujso-
ły musimy dojechać do Soblówki. Samochód 
możemy zostawić w pobliżu miejscowego ko-
ścioła.

Spośród kilku szlaków, które finalnie dopro-
wadzą nas do Bacówki PTTK pod Wielką Ry-
cerzową, proponuję szlak czarny. Początko-
wo prowadzi on drogą jezdną w stronę przy-
siółków Morgi i Hutyrowa, gdzie, już nieco na-
brawszy wysokości, wchodzimy do lasu. Wę-
drując tym szlakiem dość szybko dotrzemy 
do hali pod Małą Rycerzową, skąd, już razem  
z żółtym szlakiem dojdziemy do bacówki.

Panorama znad Bacówki na Rycerzowej,  
fot. Grażyna Żyrek.

Bacówka PTTK Na Rycerzowej położona 
jest na Hali Rycerzowej. Pięknie stąd prezen-
tują się okolice Bendoszki Wielkiej na zacho-
dzie oraz grupa Romanki i najwyższe szczyty 
Beskidów: Babia Góra i Pilsko na północnym 
wschodzie. Gdy podejdziemy nieco wyżej, na 
polanie pod szczytem Wielkiej Rycerzowej od-
słania się nam panorama na słowacką Małą 
Fatrę z najbardziej charakterystycznymi szczy-
tami – skalistym Wielkim Rozsutcem oraz ko-
pulastym Stohem. 

Spokojnym tempem dojdziemy z Soblówki 
na Wielką Rycerzową w trzy godziny. 

Z Wielkiej Rycerzowej proponuję zejście 
niebieskim szlakiem granicznym w stronę 
Przełęczy Przysłop. Choć to tylko pół godzi-
ny drogi, a my od wielu lat jesteśmy w stre-
fie Schengen, należy mieć ze sobą dokument 
tożsamości – szlak niebieski jest szlakiem sło-
wackim. Do 2007 roku znajdowało się tu przej-
ście graniczne, a obecnie znajduje się schro-
nienie turystyczne, w którym można chwilkę 
odpocząć.

Do Soblówki wracamy łagodnie opadają-
cym zielonym szlakiem, który poprowadzono 
wzdłuż potoku Cichej. Z Przełęczy Przysłop do 
Soblówki, gdzie kończymy naszą wycieczkę, 
dojdziemy w nieco ponad godzinę.

Wapienica – Szyndzielnia – Klimczok (1117 
m n.p.m.) – Stołów – Błatnia – Przykra – 
Wysokie – Palenica – Wapienica (długość: 
19 km, czas przejścia: 7 godz., suma po-
dejść: 850 m)

Na najdłuższą z proponowanych tras za-
praszam stosunkowo blisko, bo w Beskid Ślą-
ski, u podnóża którego położona jest nasza 
gmina. I ta wycieczka zaplanowana jest jako 
pętla, a zaczniemy ją na dużym leśnym parkin-
gu w Wapienicy, gdzie możemy zostawić sa-
mochód (o ile nie przyjedziemy zbyt późno).

Zaczynamy z parkingu kierując się asfal-
tową drogą, za żółtymi znakami, w górę doli-
ny Wapienicy, której walory krajobrazowe do-
strzegła w XIX wieku Luiza Sułkowska, żona 
księcia bielskiego Jana. Warto tu zaznaczyć, 
że nawet dzisiaj dolina ta jest od imienia księż-
nej nazywana Doliną Luizy. Gdy dotrzemy  
w rejon zapory, o której napiszę nieco później, 
nasz szlak skręca w lewo, pnąc się w stronę 
górnej stacji kolei gondolowej na Szyndzielni. 
Dojście tu zajmie nam około półtorej godziny, 
a podczas podejścia będziemy mogli się de-
lektować lasem mieszanym, który porasta pół-
nocno-zachodnie stoki Szyndzielni. Sporo tu 
jeszcze buków, które przed wiekami stanowi-
ły podstawę Puszczy Karpackiej.

Raptem kwadrans spacerkiem z górnej 
stacji kolejki i jesteśmy przy jednym z najstar-
szych schronisk w polskich górach, wybudo-
wanym w 1897 r. przez bielską sekcję niemiec-
kiego Beskidenverein. Obok schroniska znaj-
duje się alpinarium założone w 1906 r. przez 
bielskiego muzealnika i przyrodnika Eduarda 
Schnacka, które kilka lat temu przeszło grun-
towną renowację.

Stąd, w dalszym ciągu żółtym szlakiem, 
który będzie nam towarzyszył aż do Błatniej, 
w około 45 minut, z niewielkimi podejściami na 

szlaku, wchodzimy na najwyższy punkt Biel-
ska-Białej, czyli szczyt Klimczoka. Warto tu za-
trzymać się na chwilkę i obejrzeć górski „ogró-
dek”, w którym za sprawą Tadeusza Budne-
go z Bielska-Białej można wypatrzyć kamienie  
z całego świata, które turyści przynoszą, a Ta-
dek pieczołowicie opisuje i według sobie zna-
nego klucza umieszcza w odpowiednich miej-
scach. Często, szczególnie poza weekendem, 
można tu spotkać i samego gospodarza, dla 
którego Klimczok jest jak drugi dom.

Kolejny odcinek szlaku to sympatyczny 
spacer przez Trzy Kopce i Stołów w stronę 
Błatniej. Na pierwszym z tych szczytów wypa-
trzymy ruiny dawnego schroniska, a rejon ten 
jest dobrze znany speleologom, którzy odkry-
li i spenetrowali w pobliżu żółtego szlaku licz-
ne jaskinie, z najsłynniejszą Jaskinią w Trzech 
Kopcach, która jeszcze kilkanaście lat temu 
uchodziła za najdłuższą w polskich Karpatach 
Fliszowych.

Po około 1,5 godziny docieramy na Błatnią. 
Czeka tu na nas kolejne schronisko oraz pięk-
ne widoki na Równicę i Orłową oraz graniczny 
grzbiet Beskidu Śląskiego, od Stożka Wielkie-
go po Wielką Czantorię. Przy dobrej pogodzie 
wypatrzymy też i Lysą Horę, najwyższą górę 
Beskidów Morawsko-Śląskich w Czechach.

Schronisko na Błatniej, fot. Leszek Magas.

Końcowy fragment naszej pętli to wędrów-
ka niebieskim szlakiem. Początkowo dość le-
niwie opada on przez Przykrą w stronę Wyso-
kiego. Pod jego szczytem warto zatrzymać się, 
aby obejrzeć jeden z leśnych kościołów, w któ-
rych ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego spo-
tykali się na nabożeństwach w okresie kontrre-
formacji. Kościół ten miał charakter amfiteatru 
o 13 stopniach wyłożonych kamieniami, w któ-
rym mogło pomieścić się nawet 500 osób.

Po dojściu do Palenicy niebieski szlak za-
czyna gwałtownie opadać. Dobrze widoczne 
jest stąd jezioro Wielka Łąka, utworzone w wy-
niku budowy zapory na rzece Wapienica i po-
toku Barbara. Zapora ta nosi imię prezyden-
ta Ignacego Mościckiego, a otwarta została  
w 1933 roku. Tama ma długość 309 m oraz 
wysokość 23 m.

Po zejściu do doliny Wapienicy, drogą le-
śną wracamy w stronę Tartacznej, skąd mamy 
już kilka minut do parkingu, na którym kończy-
my wycieczkę.

Na koniec życzę wszystkim turystom, czy-
telnikom Gazety Gminnej udanych wakacji  
i wielu niezapomnianych, górskich widoków!

Szymon Baron
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Maj i czerwiec były zawsze w GOK miesią-
cami, kiedy grupy teatralne na scenie Sokol-
ni prezentowały swoje działania, spektakle czy 
monodramy. Były to miesiące prezentacji, ale 
także wyjazdów na przeglądy i teatralne kon-
kursy. Pomimo pandemicznej sytuacji i w tym 
roku udało się zrealizować kilka teatralnych 
działań. Dzięki prowadzonym od września za-
jęciom teatralnym online i hybrydowo grupy 
miały co pokazać. 

Grupa Teatralna „Teatr i My”, w skład której 
wchodzą seniorki z terenu gminy Buczkowice, 
przygotowała w tym roku wiele audiobooków 
ze znanymi i mniej znanymi bajkami, program 
z okazji Dnia Kobiet, a także prezentowane  
w maju i czerwcu Spotkania z poezją – z wier-
szami ustanowionych przez sejm RP patronów 
roku 2021. Klimatyczne spotkania prezento-
wane były na fanpage’u, kanale na YouTube 
oraz na stronie internetowej GOK Buczkowice. 
I tak 16 maja można było zobaczyć Spotkanie 
z pisarzem Stanisławem Lemem, podczas któ-
rego zaprezentowano wybrane cytaty, które 
przedstawiały podejście do świata i życia auto-
ra. W kolejnych tygodniach prezentowane były 
Spotkania z poezją – Cypriana Kamila Norwi-
da, które odbyło się 23 maja, Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego, które mogliśmy zobaczyć 30 
maja, oraz Tadeusza Różewicza, które odbyło 
się 6 czerwca. 

To ostatnie było wyjątkowe dla buczko-
wiczan, bowiem Różewicz bywał trzykrotnie  
w Buczkowicach w odwiedzinach u wykładow-
cy Stanisława Gębali, co też zostawiło ślad  
w jego twórczości. Więcej na ten temat prze-
czytać można w książce Stanisława Gębali pt. 
„Niezapisane rozmowy. Wspomnienia, szkice 
i korespondencja z Tadeuszem Różewiczem  
z lat 1978-2013”. 

Prezentowane spotkania miały na celu 
krótkie przedstawienie patronów roku, a tak-
że ich docenienie, miały też dać słuchaczom 
chwilę przyjemności i wytchnienia od codzien-
nych obowiązków i problemów. Zachęcamy do 
obejrzenia, a także bliższego zapoznania się  
z twórczością patronów roku. 

Również młodzieżowa Grupa Teatralna 
„ZwT” działała aktywnie, prezentując w sieci 
okazjonalne życzenia, audiobooki, a w czerw-

TEATRAlNE DZIAŁANIA
cu także spektakl pt. „Znikające skarpetki” in-
spirowany książkami Justyny Bednarek. Spek-
takl, a właściwie – zgodnie z tegorocznymi wy-
maganiami – filmik, w zabawny sposób pre-
zentował pomysły uzasadniające zniknięcie 
ulubionych skarpetek. Któż z nas nie szukał 
kiedyś skarpetki? Obejrzyjcie filmik, być może 
otrzymacie odpowiedź na pytanie, gdzie znik-
nęła wasza. 

Ostatnim już tegorocznym działaniem grup 
teatralnych przed wakacjami był udział w Ogól-
nopolskich Integracyjnych II Spotkaniach Teatral-
nych „Agrafka” organizowanych przez Miejski 
Dom Kultury w Lipniku online. Podczas spotkań 
wyróżnione zostały nasze monodramistki Lena 
Stypczyńska i Anna Jakubiec, a grupa teatralna 
„Teatr i My” zdobyła II miejsce. 

Pomimo utrudnionych spotkań i reżimu sa-
nitarnego udało nam się działać równie aktyw-
nie, jak w ubiegłych latach, a przestrzeń onli-
ne okazała się nie taka straszna jak na począt-
ku myśleliśmy, pokazała nowe możliwości i da-
ła szansę na inne działania; kto wie, być może 
jeszcze z niej skorzystamy. 

Wszystkie teatralne działania zobaczyć 
można na stronie internetowej GOK.

TEATRAlNY TYDZIEŃ Z GOK
Teatralny Tydzień z GOK był alternaty-

wą dla organizowanych corocznie przez GOK 
Buczkowice Miniatur Teatralnych. Zorganizo-
wany w całości w sieci cieszył się dużym za-
interesowaniem, nie tylko wśród miłośników  
i pasjonatów teatru. 

W ramach Teatralnego Tygodnia z GOK 
Buczkowice na fanpage’u oraz na stronie inter-
netowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczko-
wicach publikowano codziennie Spotkania te-
atralne z Teatrem „Groteska” z Krakowa. Nie 
zabrakło warsztatów tworzenia pacynki, ku-
kiełki i marionetki, na które zaprosili aktorzy 
Bartosz Watemborski i Iwona Olszewska-Wa-
temborska wraz ze swoimi dziećmi. Warsztaty 
miały na celu rozbudzenie wyobraźni, ale tak-
że podsunięcie pomysłów na stworzenie swo-
ich własnych lalek na ogłoszony przez buczko-
wicki ośrodek kultury Konkurs Plastyczny On-
line na Lalkę Teatralną. Można było również 

poznać różne kreatywne i oryginalne pomysły 
na to, jak stworzyć swój domowy teatr, do cze-
go inspirował aktor Kuba Popławski, udowad-
niając, że wystarczy zwykły suszak na pranie,  
a tak naprawdę to sama wyobraźnia i chęć do 
zabawy. 

Na fanpage’u prezentowaliśmy także wier-
sze i bajki przygotowane przez znanych akto-
rów i przyjaciół Teatru „Groteska”. Ciekawym 
pomysłem na spędzenie wolnego czasu były 
również warsztaty teatru cieni Krzysztofa Rze-
peckiego, który przekonywał, że teatr cieni to 
zdecydowanie ciekawy pomysł na domowe te-
atralne zabawy. Prezentowane propozycje by-
ły nie lada gratką dla miłośników teatru, dawały 
możliwości i pomysły na proste twórcze zaba-
wy i zachęcały do teatralnych działań. 

Koniec teatralnego tygodnia przypadał  
w weekend i wtedy też na uczestników cze-
kały kolejne atrakcje – nie zabrakło bowiem 
warsztatów teatralnych dla instruktorów i pe-
dagogów pn. „Praktyka pedagoga teatru” pro-
wadzonych przez Krystynę Hussak-Przybyło – 
absolwentkę reżyserii teatru dzieci i młodzieży  
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra-
kowie, od 21 lat prowadzącej Studio Teatralne 
Młodych przy Staromiejskim Centrum Kultury 
Młodzieży w Krakowie. 

Warsztaty, mimo że odbywały się online, 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie 
obyło się oczywiście, jak to w sieci bywa, bez 
problemów z łączem, ale uczestnicy kończyli 
warsztaty zadowoleni, pełni inspiracji i nowych 
pomysłów do realizacji, które miejmy nadzieję 
zobaczymy na kolejnych organizowanych już 
tradycyjnie Miniaturach Teatralnych. 

Tydzień zwieńczyło Spotkanie ze Stanisła-
wem Lemem, podczas którego aktorki grupy 
„Teatr i My” prezentowały wybrane cytaty, któ-
re w ciekawy  i oryginalny sposób przedstawia-
ły podejście autora do świata i życia. 

Teatralny Tydzień z GOK Buczkowice przy-
niósł wiele emocji, twórczej zabawy i pomy-
słów. Jestem przekonana, że wszystkie pre-
zentowane działania zaprocentują w przyszło-
ści pięknymi pracami przysłanymi na konkurs 
plastyczny, a także dopracowanymi i oryginal-
nymi spektaklami, które będziemy mogli po-
dziwiać na scenie Sokolni. Wszystkich, którzy 
nie zdążyli zobaczyć filmików informuję, że nic 
straconego – zapraszam na stronę interneto-
wą GOK Buczkowice.                                   E.J-P

Grupa „Teatr i My”. Grupa „ZwT”.
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Czerwiec jest dla naszej gminy i gmin są-
siednich (Łodygowic, Szczyrku) okazją do 
przypomnienia wydarzeń pierwszych lat XX 
wieku, ale szczególnie roku 1910. Chodzi 
oczywiście o szczególny sposób upamiętnia-
nia rocznicy 500-lecia zwycięstwa wojsk Ja-
giełły pod Grunwaldem, ale również przywo-
łanie tych wydarzeń, które spowodowały nad-
zwyczajny wybuch nastrojów patriotycznych 
w naszym regionie. Nie wiemy dokładnie, jak 
mogłyby wyglądać obchody rocznicy zwycię-
stwa grunwaldzkiego, gdyby nie gesty i fakty, 
których sprawcą był Wilhelm II Hohenzollern – 
cesarz Prus. 5 czerwca 1902 r. postanowił on 
urządzić podniosłą uroczystość poświęcenia 
odrestaurowanej kaplicy na krzyżackim zamku 
w Malborku. Kaplica za czasów Zakonu Naj-
świętszej Marii Panny służyła oczywiście ka-
tolikom. Cesarz zaś postanowił, że po jej od-
restaurowaniu zostanie ona przekazana pro-
testantom. Nie byłoby może w tym geście ni-
czego nadzwyczajnego, bo takie akty zdarzały 
się i przy innych okazjach i w innych okoliczno-
ściach, gdyby nie wygłoszone na uczcie oko-
licznościowej przemówienie cesarza.

Wilhelm II powiedział m.in.: Stary zamek 
malborski to starodawna twierdza na Wscho-
dzie, to źródło kultur krajów na Wschód od Wi-
sły – ma nadal pozostać strażnicą dążeń nie-
mieckich. Teraz znów tak daleko doszło, że pol-
ska zuchwałość chce wystąpić przeciw niem-
czyźnie, zmuszony jestem wezwać mój naród, 
aby strzegł swych skarbów narodowych. 

Wystąpienie to wywołało wielkie porusze-
nie wśród m.in. politycznego przedstawiciel-
stwa Polaków w wiedeńskim parlamencie 
i wśród prostego ludu, który na co dzień do-
świadczał niemieckiej buty. Malborskie wyda-
rzenia i cesarskie wezwanie do obrony nieza-
grożonych przecież niemieckich skarbów na-
rodowych sprawiło, że aktywność środowisk 
polskich przybrała na sile. Nasz region, mają-
cy w swych granicach Bielsko, był tych nastro-
jów doskonałym przykładem. 19 październi-
ka 1902 r. nastąpiło otwarcie Domu Polskiego  
w Bielsku, w samym środku tzw. niemieckiej 
wyspy językowej. Przedstawiciele naszych 
społeczności wzięli udział w uroczystościach 
inauguracji pracy tej polskiej placówki. Był to 
udział liczny i bardzo aktywny. Ta uroczystość  
i wcześniejsze inicjatywy stały się polską od-
słoną uroczystości grunwaldzkich jako prze-
ciwwagi dla polityki niemieckiej. Otwarcie Do-
mu Polskiego było symbolicznym zwycię-
stwem grunwaldzkim odniesionym nad bielską 
niemczyzną. Stało się to w 492 lata po tej vic-
torii, która przyniosła sromotną klęskę Zakono-
wi NMP. Taka była polska odpowiedź na de-
cyzję cesarza Prus, który sam wymyślił nazwę 
obchodów rocznicowych, nazywając je grun-
waldzkimi.

Dwa dni trwały główne uroczystości grun-
waldzkie w Szczyrku, Buczkowicach i Ryba-
rzowicach – skromnie opisane przez miej-
scowych kronikarzy, a obszerniej w relacjach 
„Wieńca i Pszczółki” – czasopisma wychodzą-

Grunwaldzka pamiątka

cy szkoły. Doktor myślał o przyszłości. Widział, 
jak wielkie zadanie ma do spełnienia dobrze 
zorganizowana, przyjazna dzieciom szkoła.

Czas obchodów 500. rocznicy bitwy grun-
waldzkiej miał więc szczęście do świetnych or-
ganizatorów i wielkich społeczników. 26 czerw-
ca był dniem chwały ich społecznikowskich ta-
lentów, a także zwieńczeniem wysiłków w dzie-
le tworzenia świadomej pod względem narodo-
wym wspólnoty mieszkańców Buczkowic. Rela-
cję z przebiegu tych uroczystości tak opisali wy-
słannicy „Wieńca i Pszczółki”:

„Nazajutrz już od wczesnego rana [26.
czerwca 1910 r. – J.S.] gromadziły się nie-
przeliczone tłumy przed kościołem w Buczko-
wicach. Po uroczystym nabożeństwie nastą-
piło poświęcenie kopca grunwaldzkiego wy-
sypanego rękami ludu. Na kopcu ustawiono 
tymczasowo krzyż […] na krzyżu wyryto datę 
1410-1910. Poświęcenie dokonał ks. Andrzej 
Lenart, poczem kazanie okolicznościowe wy-
głosił z kopca ks. Kotarba. Następnie przemó-
wił dr Franciszek Miodoński. W gorących sło-
wach zachęcał do walki z hakatyzmem i do 
wytrwałej pracy nad dobrem Ojczyzny. {…] 
(Pochód się) uformował i wyruszył pod szkołę, 
gdzie ks. Lenart dokonał aktu poświęcenia ka-
mienia węgielnego. Przy poświęceniu obecni 
byli inspektor szkolny okręgowy Konrad Opu-
szyński i nadkomisarz Chłapowski…” 

Wzmianki o krzyżu na szczycie kopca grun-
waldzkiego pojawiały się w ustnych relacjach 
świadków tamtych wydarzeń. Nikt jednak nie 
dysponował materialnym dowodem, potwier-
dzającym ten fakt. Przypadek zrządził, że  
w marcu br. odkryłem pocztówkę, która takim 
dowodem jest. Staraniem Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego „Zagroda” została wyda-
na replika kolekcjonerska tego cennego doku-
mentu.                                                cd. na str. 11

cego pod patronatem ks. Stanisła-
wa Stojałowskiego – twórcy Do-
mu Polskiego w Bielsku. Te dwa 
pamiętne dni to 25 i 26 czerwca 
1910 r.

W pierwszym dniu uwaga sku-
piona była na Szczyrku i Rybarzo-
wicach. Duża rzesza mieszkańców 
Szczyrku, Buczkowic i Rybarzowic 
szła w pochodzie od Szczyrku do 
Rybarzowic zapatrzona w posta-
cie króla Jagiełły i królowej Jadwi-
gi zasiadające na przybranym pur-
purowym całunem tronie ustawio-
nym na umajonym wozie zaprzę-
żonym w dorodne konie. Kolory-
tu pochodowi dodawały wystrojo-
ne w krakowskie stroje dzieci, któ-
re wcześniej wraz ze swymi rodzi-
cami dzielnie pracowały nad przy-
gotowaniem historycznych ubiorów. 
Wielką atrakcją pochodu była kon-
na husarska banderia prowadzona 
przez Józefa Kostyrkę – kierownika 
szkoły w Rybarzowicach. Nikt nie 
protestował przeciwko husarii, choć 
ta pod Grunwaldem nie walczyła. Liczyło się po-
czucie potęgi, która kryła się za strojnymi husar-
skimi skrzydłami. Pochodowi towarzyszyła kape-
la z Buczkowic ubrana w krakowskie sukmany. 
Cała trasa przemarszu pochodu była uroczyście 
udekorowana. Rozwiązanie pochodu nastąpi-
ło nieopodal szkoły w Rybarzowicach. Tak świę-
towana była rocznica zwycięstwa pod Grunwal-
dem w sobotę 25 czerwca 1910 r. 

26 czerwca 1910 r. przypadał w niedzie-
lę. Wtedy rocznicę 500-lecia zwycięstwa nad 
Krzyżakami świętowano w Buczkowicach. 
Kronikarskie zapisy dotyczące tych obchodów 
są niezwykle skąpe. Wiemy, że głównym orga-
nizatorem całości był dr Franciszek Miodoński, 
który przewodniczył międzygminnemu komite-
towi organizacyjnemu, w skład którego wcho-
dzili szefowie administracji ze wszystkich naj-
bliższych wsi, od Łodygowic począwszy, a na 
Buczkowicach kończąc. Franciszkowi Miodoń-
skiemu niezmordowanie towarzyszyli księża – 
administrator parafii w Buczkowicach Andrzej 
Lenart, wikary delegowany z parafii Łodygo-
wice do Godziszki Stanisław Kotarba oraz kie-
rownicy szkół z Buczkowic Gustaw Herrglotz  
i Józef Kostyrka z Rybarzowic.

W programie obchodów rocznicowych  
w Buczkowicach było odsłonięcie Kopca Grun-
waldzkiego oraz poświęcenie kamienia wę-
gielnego pod rozbudowę szkoły. Każdy z tych 
obiektów zawierał w sobie wielki patriotyczny 
ładunek. Kopiec wznosili mieszkańcy idący na 
nabożeństwa, przynosząc ze sobą kamienie. 
Temu patriotycznemu przedsięwzięciu patro-
nował ks. Andrzej Lenart, osobiście zaangażo-
wany w budowanie osobliwej, jak na wiejskie 
warunki budowli – pamiątki zwycięstwa pod 
Grunwaldem. Drugiemu patronował dr Franci-
szek Miodoński od lat związany z Radą Szkol-
ną Miejscową odpowiedzialną za warunki pra-

Krzyż Grunwaldzki 26. czerwca 1910 r.
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W zasobie bielskiego oddziału 
Archiwum Państwowego w Kato-
wicach znajdują się m.in. akta wy-
tworzone przez Powiatowy Urząd 
Ziemski w Białej (zespół archiwal-
ny nr 13/1317). Urząd ten – dzia-
łający w różnych formach w la-
tach 1920-1921 – stanowił jeden 
ze szczebli administracji państwo-
wej, zajmującej się realizacją za-
łożeń planowanej wówczas par-
celacji ziemskiej. Pokrótce moż-
na powiedzieć, że odpowiadał za 
realizację ustawy o wykonaniu re-
formy rolnej z 1920 roku – oczywi-
ście w zakresie przypisanym mu 
odpowiednimi aktami prawnymi. 

W październiku 1920 r. urząd 
ten wystosował polecenie do 
zwierzchności gminnych miejsco-
wości podległych sobie powiatów 
oświęcimskiego i bialskiego. We-
dług tego polecenia, poszczegól-
ne gminy (wówczas każda miej-
scowość stanowiła osobną gminę) 
miały sporządzić szereg wykazów 
właścicieli gospodarstw oraz osób 
bezrolnych, a także osób, które 
dobrowolnie zgłosiły się do woj-
ska. Miały one określić skalę po-
trzeb w zakresie zapotrzebowania 
na ziemię. W przypadku ochotni-
ków miało to swoje uzasadnienie 
w późniejszych aktach prawnych, 
które nadawały darmową ziemię 
żołnierzom ochotniczo wstępują-
cym do Wojska Polskiego. 

Zachował się szereg zesta-
wień, które poszczególne gminy 
odesłały do Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego w Białej. Wśród tych 
gmin znajdują się trzy z terenu 
dzisiejszej gminy Buczkowice – 
to jest Buczkowice, Rybarzowice 
i Kalna. Wówczas miejscowości 
te należały do powiatu bialskie-
go. Dzięki temu można dzisiaj się-
gnąć do tego materiału i poznać 
personalia osób z tych trzech 
miejscowości, które w trudnych 
latach wojen nie tylko o granice 
Polski, ale w ogóle o utrzymanie 
świeżo uzyskanej niepodległości 
– stanęły na wysokości zadania  
i ochotniczo wstąpiły do polskiej 
armii, aby niejednokrotnie walczyć 
we frontowych jednostkach. 

Wykaz ochotników z terenu 
Buczkowic zawiera 36 nazwisk, 
z Rybarzowic – 15 nazwisk, na-
tomiast wykaz z terenu Kalnej – 
3 nazwiska. Z niewiadomych po-
wodów nie zachował się wykaz  

z Godziszki (wówczas podzielonej 
na Godziszkę Starą, Nową i Wil-
kowską). Zestawienia poza imie-
niem i nazwiskiem zawierają nu-
mer domu, w którym dany ochot-
nik mieszkał. Jest to ważna wska-
zówka, która do pewnego stop-
nia pozwala w identyfikacji osób. 
Jest to istotne w przypadku, gdy 
nie zanotowano roku urodzin czy 
imion rodziców. Wykazy niestety 
nie zawierają bliższych informa-
cji dotyczących charakteru służby 
czy też czasu wstąpienia do woj-
ska. Nie należy domniemywać, że 
są one kompletne. Zostały spo-
rządzone przez naczelników gmin 
według stanu z końca 1920 roku. 
Naczelnicy nie musieli wówczas 
dysponować informacjami o cha-
rakterze służby wojskowej wszyst-
kich mieszkańców swojej miejsco-
wości. Można natomiast przy-
puszczać – na podstawie cało-
ści zgromadzonego materiału do-
tyczącego wykazów sporządzo-
nych wówczas na polecenie Urzę-
du – że w dużej części żołnierze ci 
walczyli w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, a szczególnie w okresie li-
piec-sierpień 1920 roku. 

Na podstawie informacji za-
wartych w prezentowanym ma-
teriale można prowadzić dalsze 
poszukiwania wymienionych osób  
w oparciu o zasób Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej. Pomocne są w tej 
materii zespoły archiwalne:

– 13/1396 Akta stanu cywilne-
go Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Apostołów Szymona i Judy Ta-
deusza w Łodygowicach, gdzie 
przechowywana jest księga na-
rodzin osób z terenu Rybarzowic 
z lat 1890-1905 oraz Kalnej z lat 
1890-1910; 

– 13/1397 Akta stanu cywil-
nego Parafii Rzymskokatolickiej 
Przemienienia Pańskiego w Bucz-
kowicach – gdzie przechowywana 
jest księga narodzin osób z terenu 
m.in. Buczkowic z lat 1890-1915;

– 13/1315 Powiatowa Komen-
da Uzupełnień Bielsko-Biała, gdzie 
m.in. przechowywane są listy reje-
stracyjne osób z Buczkowic, Kalnej 
i Rybarzowic urodzonych w latach 
1883-1889, a także inne listy popi-
sowych – poborowych sporządzo-
ne dla powiatu bialskiego.

Jako przykład możliwości ww. 
akt mogą posłużyć Michał i Szy-

Wykazy ochotników do Wojska Polskiego z 1920 r.  
z Buczkowic, Rybarzowic i Kalnej

mon Kubicowie z domu nr 22 – 
wymienieni w wykazie ochotników 
z Buczkowic. Jak się udało usta-
lić – Szymon urodził się w 1891 r., 
natomiast Michał – w 1889 r. Byli 
braćmi, którzy ochotniczo wstąpili 
do polskiego wojska w 1918 r. Od-
naleziony został również ich trzeci 
brat – Władysław (również widnie-
jący w wykazie ochotników), uro-
dzony w 1893 r. – jednak nie uda-
ło się ustalić bliższych informacji 
dotyczących jego służby wojsko-
wej. 

Pełne inwentarze ww. akt znaj-
dują się na portalu internetowym 
Szukaj w Archiwach (www.szu-
kajwarchiwach.gov.pl). Z zasobu 
Archiwum Państwowego w Ka-
towicach Oddział w Bielsku-Bia-
łej można skorzystać osobiście 
w Pracowni Naukowej (ul. Piłsud-
skiego 43).

BUCZKOWICE
Nazwisko i imię Numer domu
Bortliczek Józef  24
Cader Jan  75

Cader Józef               209
Cader Walenty  18
Dadok Ludwik               104
Dobija Józef               162
Gluza Józef               314
Gluza Michał               314
Gruszecki Józef               234
Huczek Jan               119
Huczek Józef               119
Janica Andrzej               284
Janica Józef               288
Janica Michał               114
Jano Józef               148
Kempys Michał               214
Kubica Józef  24
Kubica Michał  22
Kubica Szymon  22
Kubica Władysław  22
Kubica Władysław               172
Kwaśny Jan               276
Laszczak Jan               266
Laszczak Józef               166
Milota Ferdynand                 78
Moczek Michał                 77
Namysłowski Józef               161
Paluch Szczepan               191
Tarnawa Jan               250
Tarnawa Michał    3
Wala Jan                112
Waluś Michał               284
Węglarz Władysław             299
Wrona Karol               333
Zemanek Jan               235
Zemanek Władysław            135

RYBARZOWICE
Nazwisko i imię Numer domu
Bigos Piotr               234
Byrdy Andrzej               186
Dobija Antoni               133
Górny Alojzy                 11
Górny Jan                   5
Greń Jan                  81
Greń Michał                 81
Huczek Józef               227
Januła Alojzy                 79
Kanik Jan                 49
Kanik Michał                 49
Kanik Wojciech                 49
Kocur Józef               155
Lepiora Wojciech               135
Łukaszek Józef               154

KALNA
Nazwisko i imię Numer domu 
Cymbala Jan    8 
   rodzice: Jan i Marianna
Kubica Jakub  65
   rodzice: Michał i Agnieszka
Kubica Jan  44
   rodzice: Jan i Teresa

opracował
Michał Jarnot
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Coś  
dla ducha

Po długim oczekiwaniu mamy już 
radosną wiadomość o terminie be-
atyfikacji Sługi Bożego ks. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Decyzją Oj-
ca Świętego Franciszka będzie miała 
ona miejsce 12 września br. w War-
szawie, w Świątyni Opatrzności Bo-
żej. Wspólnie z ks. prymasem zo-
stanie wyniesiona do chwały ołta-
rzy matka Róża Maria Czacka, za-
łożycielka ośrodka dla niewidomych  
w Laskach koło Warszawy. Uroczy-
stościom będzie przewodniczył kar-
dynał Marcello Semeraro, prefekt 
Kongregacji do Spraw Kanonizacji.

W oczekiwaniu na to doniosłe wy-
darzenie, zachęcamy do modlitwy 
za wstawiennictwem Sługi Bożego,  
a wkrótce już błogosławionego ks. 
prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwa w oczekiwaniu  
na beatyfikację Sługi Bożego  
prymasa Wyszyńskiego

 Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty 
w swojej niewypowiedzianej dobroci 
powołujesz ciągle nowych apostołów, 

aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam 
opatrznościowego Pasterza Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, 
spraw, prosimy Cię, aby Kościół za-
liczył go do grona swoich świętych. 
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, cał-
kowite oddanie się Tobie, na jego mę-
stwo wobec przeciwności i prześlado-
wań, które znosił dla imienia Twego. 
Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół 
Twojego Syna, jak wiernie kochał Oj-
czyznę i każdego człowieka, broniąc 
jego godności i praw, przebaczając 
wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę 
Twojego Stefana Kardynała, któ-
ry wszystko postawił na Maryję i Jej 
zawierzył bez granic, u Niej szuka-
jąc pomocy w obronie wiary Chrystu-
sowej i wolności Narodu. Ojcze nie-
skończenie dobry, uczyń go orędow-
nikiem naszych spraw przed Tobą. 
Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, 
udziel mi za wstawiennictwem Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego tej ła-
ski, o którą Cię teraz szczególnie pro-
szę…

Siostry Sercanki

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
Z wiadomych ogólnie powodów tegoroczny sezon węd-

karski, podobnie jak ubiegłoroczny, długo nie mógł się roz-
począć, ale w końcu 15 maja na łowisku Koła „Karaś” od-
były się pierwsze zawody wędkarskie naszego koła. Do ry-
walizacji, w odbytych w tym dniu Spławikowych Mistrzo-
stwach Koła, przystąpiło ogółem 24 zawodników, podzielo-
nych zgodnie z regulaminem na kategorie wiekowe. 

Zawody zwycięsko zakończyli w kat. senior Wojciech 
Gęsicki, w kat. U-25 Rafał Szafran i w kat. junior Patryk 
Kolonko. Jeżeli odbędą się planowane na obecny sezon 
Mistrzostwa Okręgu to przedstawieni wcześniej koledzy 
będą mogli w nich startować reprezentując nasze koło. 

Terminy kolejnych zawodów podane są na stronie in-
ternetowej koła. Zapraszamy do licznego udziału. Aktual-
ności dotyczące naszych działań również umieszczamy 
na stronie.

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej planu-
jemy, wspólnie z Urzędem Gminy Buczkowice, zorganizo-
wać popularną wśród młodszych kolegów akcję pn. „Waka-
cje inaczej”. Akcja odbywała się cyklicznie co rok, niestety  
w poprzednim roku została odwołana, liczymy jednak, że 
młodzi wędkarze znowu z niej skorzystają. Zapraszamy na 
zajęcia treningowe oraz zawody wędkarskie pod opieką do-
świadczonych wędkarzy naszego koła. Urząd Gminy zapew-
nia atrakcyjne nagrody dla aktywnych młodych ludzi. Szcze-
gółowy program będzie podany na stronie koła.

Zygmunt Gluza, prezes Koła Żylica 

Pływają na medal
Lena i Zuzanna Skuza to utalentowane pływacko, miesz-

kanki gminy Buczkowice, które na co dzień trenują w Nowym 
Klubie Pływackim w Bielsku-Białej oraz Szkole Pływania Sku-
zasport w Szczyrku.  

24 kwietnia w Pawłowicach odbył się XI Międzynaro-
dowy Miting Pływacki. Lena osiągnęła w nim następują-
ce wyniki: I miejsce stylem motylkowym na 25 m z cza-
sem 24,08s i III m. stylem klasycznym na 25 m z czasem 
27,37s. Zuzanna zajęła II m. stylem klasycznym na 50 m  
z czasem 39,02s i II m. stylem motylkowym na 50 m 32,52s.

Również w Pawłowicach 9 maja odbył się Cieszyński 
Miting Pływacki. Lena zajęła II m. stylem grzbietowym na 
50 m, czas 53,63s; II m. stylem motylkowym na 25 m, czas 
23,16s; III m. stylem dowolnym na 50 m czas 47,20s. Zu-
zanna w konkurencji 12-13 lat wywalczyła I m. w stylu mo-
tylkowym na 100 m i uzyskała czas 1:14,72s.

W Lidze Klubów Śląskich Rundy II i III rocznika 2008  
w Radlinie 10 maja Zuzanna zajęła X miejsce za sumę 
startów we wszystkich rundach. W nagrodę otrzymała 
piękną statuetkę.

                                                                           Emilia Skuza

GRUNWALDZKA PAMIĄTKA
– dok. ze str. 9
Dzielimy się z czytelnikami tą wiado-
mością i ufamy, że wypełniając niewąt-
pliwą lukę w dziejach kopca grunwaldz-
kiego domykamy 111 lat jego historii,  
a także przypominamy o 611. rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem, która przypada 
w bieżącym roku. 

Losy krzyża na kopcu nie były nad 
miarę budujące. Trwał wprawdzie przez 
lata, ale proces jego niszczenia postę-
pował. Natknąłem się na ustną informa-
cję, że po całkowitym zniszczeniu, zo-
stał zastąpiony niepozorną kopią. Każ-
dej sprawie, trzeba bowiem poświęcać 

i oddawać część duszy. Inaczej najpo-
żyteczniejsze dzieło przeminie. Figura 
Matki Boskiej Królowej Świata została 
podniesiona na kopcu w latach trzydzie-
stych XX wieku z inicjatywy ks. Kazimie-
rza Majgiera.

We wrześniu 2005 r. Towarzystwo 
„Zagroda” przypomniało o historii grun-
waldzkiej w Buczkowicach, gdy odsło-
nięta została tablica o dziejach kopca,  
a w jego sąsiedztwie (chyba po raz pierw-
szy w historii Buczkowic) zabrzmiała „Bo-
gurodzica” – pieśń rycerstwa spod Grun-
waldu. Przygotował ją specjalnie na tę 
uroczystość bielski chór „Echo”.

Józef Stec

Rewers kolekcjonerskiej pocztówki.
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DIETETYK RADZI/AKCJA SEGREGACJA

Zdrowe odżywianie zdoby-
wa obecnie coraz większe rze-
sze zwolenników. Dzięki tej po-
pularności, codzienne utrzyma-
nie zdrowej diety jest zdecydo-
wanie prostsze, niż mogłoby się 
wydawać. Łatwy dostęp do eko-
logicznych produktów za pośred-
nictwem wielu sklepów ze zdrową 
żywnością oraz mnogość przepi-
sów na smaczne, a jednocześnie 
wartościowe posiłki sprawia, że 
zmiana nawyków żywieniowych 
to proces łatwy i przyjemny. W do-
mowym zaciszu możemy bez tru-
du przygotować zdrowe posiłki 
zarówno na pożywne śniadanie, 
przed wyjściem z domu, jak i lek-
kie danie obiadowe, które zapako-
wane w poręczny pojemnik może-
my z łatwością zabrać do pracy 
czy na uczelnię. Co jednak należy 
zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy 
na mieście, gdy czeka nas dzień 
wypełniony obowiązkami, i jeste-
śmy skazani na jedzenie obiadu 
czy podwieczorku w napotkanej 
po drodze restauracji, czy barze? 
Czy poza domem możemy zjeść 
bez wyrzutów sumienia zdrowy  
i wartościowy posiłek, nie rujnując 
jednocześnie naszej diety? Z całą 
pewnością jest to możliwe, jednak 
należy pamiętać o przestrzeganiu 
kilku ważnych zasad.
Wybierzmy odpowiedni lokal.

Szukając restauracji, kierujmy 
się intuicją oraz zdrowym rozsąd-
kiem. Wybierajmy miejsca spraw-
dzone i przetestowane, a jeśli  
w pobliżu nie ma żadnego loka-
lu, który mieliśmy już okazję wy-
próbować, skierujmy swoje kro-
ki ku restauracji, w której na sa-
li zastaniemy wielu gości. Nic bo-
wiem nie świadczy lepiej o restau-
racji, niż jej wypełniona po brzegi 
sala – jest to dowód na to, że jedze-
nie w niej serwowane jest smaczne,  
a produkty z kuchni szybko znika-
ją, dzięki temu powinny być świe-
że. Z góry odrzućmy natomiast ba-
ry szybkiej obsługi oraz sieciowe 
fast foody. Wystrzegajmy się tak-
że miejsc, w których gości odstra-
sza niemiły zapach starego tłusz-
czu bądź, co gorsza, brud na sali.
Co zamówić na obiad?

Wybierając danie obiadowe  
w nieznanej restauracji, na wstę-
pie odrzućmy potrawy panierowa-
ne. Panierka bardzo szybko na-
siąka tłuszczem, na którym da-
nie było smażone. Rezygnacja  
z tradycyjnych panierowanych ko-
tletów na rzecz mięsa pieczone-

go, duszonego bądź grillowane-
go z pewnością wyjdzie nam na 
zdrowie, a dodatkowo znacznie 
zredukujemy ilość kalorii. Unikaj-
my także potraw typu gulasz, po-
trawka czy bigos, bo nie możemy 
sprawdzić, jakie składniki zosta-
ły użyte do jego przygotowania. 
Niestety zdarza się, że tego typu 
jednogarnkowe obiady to sprytny 
sposób na pozbycie się resztek  
z ostatnich dni. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w przypadku po-
traw z mielonego mięsa – w nie-
znanym lokalu bezpieczniej bę-
dzie z nich zrezygnować. 
Uważaj na dodatki i przystawki.

Często nawet niskokaloryczne 
danie może stać się prawdziwą 
bombą kaloryczną, jeżeli dobie-
rzemy do niego nieodpowiednie 
dodatki. Wystrzegajmy się przede 
wszystkim ciężkich, kremowych 
i zawiesistych sosów na bazie 
śmietany czy też majonezu. W ich 
miejsce wybierzmy sos lub dres-
sing na bazie jogurtu naturalnego, 
oliwy z oliwek, bądź octu winnego. 
Poprośmy także kelnera, aby sos 
podał nam osobno, tak, abyśmy 
mogli samodzielnie go dozować. 

Jeśli chodzi o dodatki do mięs, 
najkorzystniej będzie zrezygno-
wać z frytek oraz ziemniaków 
opiekanych w głębokim tłuszczu. 
Zamiast tego zamówmy pełno-
ziarnisty makaron bądź ryż, oczy-
wiście bez sosu. Starajmy się, aby 
na naszym talerzu znalazła się jak 
największa ilość zdrowych, świe-
żych warzyw. Jeżeli jednak często 
doskwiera nam niestrawność oraz 
problemy ze wzdęciami, zdecydo-
wanie unikajmy warzyw strączko-
wych, takich jak fasolka, kukury-
dza czy groch. 
Napoje i desery – które wybrać?

W większości lokali gastrono-
micznych znajdziemy lodówki wy-
pełnione niezdrowymi napojami,  
z ogromną ilością cukru oraz syn-
tetycznych słodzików. Są one bez 
wątpienia szkodliwe dla zdrowia, 
a dodatkowo, zamiast zaspokajać 
pragnienie, sprawiają, że szyb-
ciej stajemy się głodni i w konse-
kwencji po prostu się przejadamy. 
Zachęcamy zatem, aby zamiast 
słodzonych napojów, wybierać 
do posiłku wodę mineralną bądź 
świeżo wyciskane soki owocowe 
oraz warzywne, jeżeli lokal posia-
da takowe w swojej ofercie. 

Jeśli po sutym obiedzie mamy 
jeszcze ochotę na coś słodkiego, 
postawmy na lekkie desery na ba-

Jak zdrowo jeść poza domem?
zie owoców, jak sałatka owoco-
wa, sorbet czy też koktajl owoco-
wy. Wystrzegajmy się zwłaszcza 
tych słodyczy, które zawierają bitą 
śmietanę czy też wysokokalorycz-
ne polewy.
A jeśli jednak fast food...

Co zrobić, jeżeli jesteśmy ska-
zani na bar szybkiej obsługi bądź 
inny lokal typu fast food? W tym 
przypadku również możemy zjeść 
stosunkowo zdrowy posiłek, jeże-
li będziemy kierować się kilkoma 
prostymi zasadami. Jednym z naj-
zdrowszych dań typu fast food jest 
kebab, do którego produkcji wy-
korzystywane jest mięso opieka-
ne, które jest znacznie korzystniej-
szą opcją w porównaniu np. z mię-
sem smażonym w głębokim tłusz-
czu, które możemy znaleźć w ham-
burgerach. Warto jednak zrezygno-
wać z bułki bądź tortilli, w którą ke-
bab jest zawinięty, ponieważ są one 
najczęściej nafaszerowane konser-
wantami i polepszaczami, a jed-
nocześnie nie przedstawiają nie-
mal żadnej wartości odżywczej. Za-
miast tego poprośmy o zaserwowa-
nie naszego kebaba na talerzu. 

Bezwzględnie starajmy się uni-
kać frytek oraz innych przekąsek 

smażonych na głębokim tłuszczu. 
Jeżeli zaś musimy wybrać coś do 
jedzenia spośród oferty typowe-
go baru z hamburgerami, zdecy-
dujmy się na kanapkę z mięsem 
z kurczaka, które jest zdecydowa-
nie mniej tłuste niż klasyczna wo-
łowina. Bez wątpienia najzdrow-
szą opcją obiadową w większości 
sieciowych fast foodów jest sałat-
ka ze świeżych warzyw. W wersji 
pozbawionej sosu oraz grzanek 
jest to stosunkowo zdrowy i nisko-
kaloryczny posiłek. 

Zjedzenie zdrowego, warto-
ściowego posiłku poza domem to 
spore wyzwanie, ale, jak widać, 
przy odrobinie wysiłku i konse-
kwencji możemy skomponować 
smaczny posiłek, nie zaprzepasz-
czając jednocześnie diety. Pamię-
tajmy jednak, aby nasz codzienny 
jadłospis był zbilansowany oraz 
urozmaicony – wtedy okazjonal-
ne wypady do restauracji z pew-
nością nie zaszkodzą naszej syl-
wetce.

opracowała Joanna Carbol – dietetyk
Gabinety Dietetyczne Bonne Sante 

Bielsko-Biała i Buczkowice
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wspólna pasjaRÓŻNI LUDZIE
w numerze:

l OGRODY Z DUSZĄ

l DLACZEGO WARTO 
PISAĆ?

l POMYSŁOWA 
APLIKACJA 

l POZNAJ KRAJ 

l KUCHNIA STUDENTA

Co masz  
po taCie?

23 czerwca świętujemy w Polsce Dzień Ojca. Tego 
dnia należy szczególnie pamiętać o naszych ojcach, 
złożyć im życzenia i sprawiać miłe niespodzianki. 
Ojciec to jedna z najważniejszych osób w naszym 
życiu. Wiele czerpiemy od ojca, wzorujemy się na 
nim, często chcemy być tacy jak on. Czasami jest 
też tak, że geny wychodzą nam naprzeciw i po ta-
cie bądź po mamie mamy totalnie wszystko. A co 
panowie z naszej gminy odziedziczyli po swoich oj-
cach? Jakie cechy charakteru i wyglądu? Zapraszam 
do przeczytania zebranych wypowiedzi.

marcin: Po wyglądzie i umiejętnościach to zdecy-
dowanie wpisałem się w mamę i jej rodziców. Jed-
nak po tacie też mam sporo, zdecydowanie tzw. 
twórcze umiejętności.

Karol: Hmm... co mam po tacie? Na pewno więk-
szość cech charakteru, własne zdanie na wszystko 
co widzę, mimo że tłum sugeruje inaczej. Więk-
szość umiejętności manualnych, bycie uczciwym, 
dotrzymywanie obietnic oraz posiadanie klasy.

Paweł: Ciekawe pytanie… tak naprawdę ciężko to 
samemu obiektywnie ocenić, chyba mama albo brat 
mogliby nas lepiej porównać. Ale wydaje mi się, że 
po tacie mam cierpliwość, opanowanie, oszczęd-
ność, punktualność zmierzającą do tego, żeby za-
wsze mieć zapas czasu, duszę kibica sportowego  
i na pewno nos.

tomasz: Zdecydowanie upór.
Wiesław: Po tacie mam odwagę oraz uczciwość, 

a także zamiłowanie do śpiewu, zwłaszcza na fe-
stynach, weselach i innych imprezach rodzinnych.

Bartek: Pasję do piłki nożnej. Tak jak tata kiedyś, 
teraz ja biegam po boisku za piłką.

mariusz: Po tacie mam posturę, spokój i opano-
wanie. Zdecydowanie, spokój i opanowanie przyda-
ją mi się w życiu.

Krystian: Po tacie odziedziczyłem brązowy kolor 
oczu. Cechy charakteru... hmm.. myślę, że poczu-
cie humoru.

zebrała Joanna Zięba

Od ponad roku duża część z nas zosta-
ła zamknięta w czterech ścianach własne-
go mieszkania. Stało się ono nie tylko miej-
scem odpoczynku, rodzinnym kątem, ale 
także zakładem pracy i szkolną klasą. Wra-
żenie zamknięcia potęguje dodatkowy bo-
dziec, a mianowicie elektronika. Ten nieod-
łączny element naszej rutyny często podpo-
rządkowuje nas sobie, stajemy się od niego 
uzależnieni. Wpływa to oczywiście na nasze 
zdrowie. Nic dziwnego, że szukamy sposo-
bów na wyrwanie się z domowego biura: co-
dzienne spacery, wyjazdy w góry czy na ro-
werowe wycieczki. 

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyj-
ny, urlopowy dla wielu z nas. Na pewno znaj-
dą się takie osoby, które skrupulatnie zapla-

zaNoCUJ W Lesie

nowały, co będą ro-
bić przez ten czas. 
Wciąż jednak pozo-
staje grono osób nie-
zdecydowanych. Dla 
tej drugiej grupy La-
sy Państwowe przy-
gotowały propozycję 
„Zanocuj w lesie” – 
idealną dla każdego, 
kto potrzebuje ode-
tchnąć od rzeczywi-
stości na łonie na-
tury.

Lasy Państwowe 
wyznaczyły łącznie 

aż 623 008,73 ha powierzchni, 
na której każdy zainteresowany 
może przenocować. Grupa mo-
że liczyć maksymalnie dziewięć 
osób, zaś nocleg może odbyć się 
tylko jeden. W przypadku, gdy 
organizujemy wyjazd dłuższy 
lub w szerszym gronie, musimy 
wypełnić odpowiedni formularz 
zgłoszeniowy. Mapa z wyznaczo-
nymi obszarami, formularz i in-
ne niezbędne informacje znaj-
dują się na stronie internetowej: 
lasy.gov.pl w zakładce Turystyka 
i program Zanocuj w lesie. War-
to również zapoznać się z regu-
laminem korzystania z owych te-
renów.

cd. na str. 16
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

OGRODY Z DUSZĄ
Lato to dobry czas na wszelkie ogrodowe aranżacje,  

a to, co zrobimy wtedy z ogrodem, szczególnie przy 
tak dużej różnorodności dostępnych roślin, ograniczają 
tylko dwie rzeczy – nasza wyobraźnia i finanse. Ja do-
radzę: sadźcie drzewa, dużo drzew, ponieważ nawet  
w najmniejszych ogrodach można się nimi cieszyć – mówi  
Mirosław Bolechała, ogrodnik z Rybarzowic, któ-
ry potrafi wyczarować różne cuda z drzew i krzewów.  
W swoją pracę wkłada masę serca, dlatego ogrody, któ-
rymi się opiekuje, mają duszę. Miałam okazję porozma-
wiać z nim o ogrodach i nie tylko.

Skąd u Ciebie zainteresowanie ogrodami?
Moja przygoda z ogrodnictwem zaczę-

ła się już w dzieciństwie. Od małego uwiel-
białem przyrodę, ta pasja rosła wraz z wie-
kiem. Jeszcze jako dzieciak kupowałem pi-
sma ogrodnicze, startowałem w konkursach. 
W późniejszych latach pracowałem w cen-
trum ogrodniczym, miałem bardzo dużo do 
czynienia ze szkółkami ogrodniczymi w ca-
łej Polsce, którą zjeździłem wzdłuż i wszerz, 
nawiązując kontakty. Tak właśnie nabrało to 
rozpędu i rozwija się nadal.
Ogrodnictwo to dla Ciebie…

...jednocześnie pasja, styl życia i przede 
wszystkim nieustanna praca. Robię to, co lu-
bię i co mnie najbardziej cieszy.
Tworzysz topiary. Co to właściwie jest?

Topiar to roślina, której ostateczny kształt 
nadaje człowiek. Topiary są fajnym elemen-
tem kształtowania ogrodowej przestrzeni, 
tworzenia architektury ogrodu. 
W jaki sposób tworzysz cuda z drzew  
i krzewów?

Najpierw dokładnie oglądam roślinę, jej 
budowę, rozkład pędów, gałęzi, budowę pnia 
i kiedy już wiem wszystko, mogę przystą-
pić do pracy, gdyż mam już w głowie wstęp-
ne wyobrażenie kształtu i późniejszej for-
my końcowej. Do formowania czy przycina-
nia należy zawsze zaopatrzyć się w dobry  
i przede wszystkim ostry sprzęt. Początkują-
cy powinni zacząć od ręcznych nożyc do cię-
cia żywopłotów i sekatora. Jeżeli ktoś dys-
ponuje odrobinę większym budżetem, może 
zaopatrzyć się w narzędzia akumulatorowe. 
Osobiście nie wyobrażam sobie formowania 
bez moich niezawodnych i sprawdzonych  
w boju nożyc ręcznych. Wtedy „czuję for-
mę”. Co nie zmienia faktu, że przy tej pra-
cy z czasem nie obejdzie się bez solidnego 
zestawu maszyn przeznaczonych do cięcia  
i kształtowania, szczególnie przy większych 
projektach.
Jak długo trwa formowanie rośliny? Czy 
trzeba powtarzać tę czynność?

Pierwsze formowanie nie nadaje roślinie od 
razu takiego kształtu, jaki sobie wymarzyli-
śmy, dopiero kolejne regularne cięcia z cza-
sem wyprowadzą nam bardzo ładne formy. 
Doprowadzenie projektu do finalnego kształ-
tu to dosyć długi i czasochłonny proces. Mo-
że trwać od kilku miesięcy do kilkunastu lat, 
a czynność musimy regularnie powtarzać co 

najmniej 2-3 razy w sezonie. Po kilku, kilku-
nastu latach uzyskamy naprawdę niesamowi-
te i nieraz bardzo cenne formy. Kiedy nabie-
rzemy doświadczenia, możemy również spró-
bować szczęścia w sztuce bonsai, ale to już 
inna i o wiele bardziej skomplikowana praca.
Które drzewa i krzewy są najlepsze do 
formowania? 

Dobrym przykładem będzie tuja Smaragd. 
To roślina bardzo wdzięczna i podatna na 
kształtowanie, można nadawać jej ciekawe 
formy – cokolwiek wyobraźnia podpowie. Po-
dobnemu formowaniu możemy poddać prak-
tycznie większość drzew i krzewów zarów-
no iglastych, jak i liściastych – tu ogranicza 
nas tylko wyobraźnia. Mogą to być żywotni-
ki (tuje), moje ulubione sosny, dobrze pracu-
je się z cyprysami i jałowcami, niesamowite 
są również np. buki czy graby, a także ostro-
krzewy, które wraz z latami zyskują niesa-
mowity wygląd. 
Jaka jest Twoja ulubiona roślina?

Zdecydowanie buki. Uwielbiam je! To naj-
piękniejsze drzewa, można z nich wyczaro-
wać niesamowite kształty, mają mnóstwo 
odmian... po prostu je ubóstwiam.
Jaki styl ogrodów preferujesz?

Moim zdaniem ogród powinien mieć duszę, 
mienić się kolorami, powinny w nim znajdo-
wać się drzewa i krzewy, a także kwiaty i ro-
śliny miododajne, ponieważ żywią pszczoły. 
Jeżeli miałbym faworyzować jakiś styl, to 
byłyby to ogrody angielskie i śródziemnomor-
skie, bo mają swój klimat. Teraz pracujemy 
nad – jak to nazwałem – „ogrodem północ-
nym”, czyli nad takimi przestrzeniami, które 
zwykle są w cieniu. W nich także można wy-
czarować niesamowite rzeczy.
Czym zazwyczaj zajmujesz się u klientów? 
Jakie są ich potrzeby odnośnie ogrodów?

Jeżeli chodzi o właścicieli ogrodów i ich 
upodobania, to ile ludzi, tyle pomysłów, jed-
nak wiele osób czeka na konkretne propo-
zycje i pomysły z mojej strony. I nieraz ich 
zaskakuję, proponując rozwiązania, o któ-
rych nawet nie pomyśleli. Potrzeby są róż-
ne, jedni marzą o ogrodzie naturalnym, inni 
o geometrii i wszechobecnym porządku, nie-
którzy chcą mieć ogród praktycznie bezob-
sługowy, żeby tylko rosło i ładnie wyglądało, 
inni znów chcą się angażować przez cały rok 
w rozwój swojego zielonego zakątka. Dlate-
go też niektórzy klienci zlecają całoroczną 

opiekę nad swoim ogrodem, a niektórzy, już 
po wykonaniu projektu, sami nagle odkrywa-
ją w sobie uśpionego ogrodnika i rozpoczy-
nają od podstaw swoją przygodę z przyrodą. 
Jakby dopiero inwestycja w ogród, obserwo-
wanie zachodzących w nim zmian, budziło  
w nich ogrodniczą pasję.
Jak wyglądało Twoje najtrudniejsze zlece-
nie? Jakie pojawiają się w tym zawodzie 
trudności?

Cóż, wszystkie zlecenia są trudne i odpo-
wiedzialne, ponieważ pracuje się z żywym 
materiałem i jeżeli coś nie wyjdzie, zrobi się 
coś nie tak lub rozpocznie pracę bez facho-
wej wiedzy i przygotowania, to można znisz-
czyć komuś ogród, w którym nierzadko znaj-
dują się cenne i drogie rośliny. Jeszcze go-
rzej może to się skończyć, kiedy przychodzi 
do wycinki dużych drzew, ponieważ tutaj 
brak wiedzy i niewłaściwe działanie może 
doprowadzić do czegoś znacznie gorszego 
niż tylko zniszczenia ogrodu bądź uszkodze-
nia zabudowań i innej architektury. Dlate-
go każde zlecenie jest wymagające, trudne 
i niejednokrotnie niebezpieczne (np. ogrody 
skalne i zabawa z ciężkimi głazami). Jest to 
też w wielu aspektach ryzykowna praca.
Skąd czerpiesz inspiracje? Może jakiś 
ogrodnik czy projektant krajobrazu jest 
Twoim zawodowym guru?

Inspiracje? Wszystko rodzi się w głowie,  
z pomocą przychodzi stara literatura ogrod-
nicza, a także mój ulubiony katalog roślin. 
Z zawodu jestem plastykiem–rzeźbiarzem; 
łącząc fachy artysty i ogrodnika można tro-
chę „nacudować”. Natomiast guru nie mam 
żadnego i moim zdaniem każdy powinien być 
sam sobie guru, jeżeli chodzi o ogrody. Wte-
dy najłatwiej stworzyć swój wymarzony raj 
na ziemi. Ogród powinien być niepowtarzal-
ną wizją, jak odciski palców, a nie powielo-
nym obrazkiem z Internetu. Czasem począt-
kujący ogrodnicy-hobbyści potrafią stworzyć 
bez żadnych wzorów takie projekty, że nie-
jeden zawodowiec bywa zazdrosny.
Co sprawia Ci największą przyjemność  
w ogrodnictwie? Jakie są z niego korzyści?

Wielką przyjemność daje mi kontakt z na-
turą. Ta praca jest ciężka, ale jednocze-
śnie wyciszająca. To styl życia, hobby, pa-
sja, trzeba mieć do niej powołanie, a jak po-
wszechnie wiadomo, hobby czy pasja zwykle 
uspokajają.                              cd. na str. 15
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KRÓLestWo szWeCJi 
Państwo w Europie 
Północnej, zalicza-
ne do państw skandy-
nawskich. 
Szwecja jest człon-
kiem Unii Europej-
skiej. Graniczy z Nor-
wegią, Finlandią oraz 
z Danią przez most 
nad cieśniną Öre-
sund. 
stolica: Sztokholm
Język urzędowy: 
szwedzki
Powierzchnia: 
450 295 km²
Ludność: 
10 327 789
Waluta: 
korona szwedzka
Hymn: 
Du gamla, du fria 

POZNAJ 
KRAJ 

o pozwolenie, a także posiadać licen-
cję malarską.

 l Na Twitterze istnieje oficjalny pro-
fil Szwecji – @sweden, co tydzień prowa-
dzony przez innego obywatela, którego 
wybiera się losowo.  

 l W Szwecji zostało wynalezionych 
i stworzonych mnóstwo rzeczy, poczy-
nając od dynamitu wynalezionego przez 
Alfreda Nobla i marki meblowej IKEA do 
takich rzeczy jak termometr, lodówka, 
mysz komputerowa, bezpieczne zapał-
ki, popularna gra Minecraft czy rozrusz-
nik serca.

 l Szwedzi uwielbiają łowić ryby, ale tyl-
ko po to by zrobić im zdjęcie. Nie zabija-
ją ich i szybko wypuszczają.

 l Choć może wydawać się, że Szwe-
cja jest bardzo różnorodnym krajem pod 
względem kulturowym i narodowościo-
wym, jednak ok. 90% populacji kraju sta-
nowią sami Szwedzi, największą mniej-
szością narodową są Finowie (ok. 3% po-
pulacji).

 l Każda osoba posiadająca ziemię 
w Szwecji jest jej właścicielem jedynie 
do pół metra w głąb ziemi.

 l Narodową potrawą Szwecji jest sur-
strömming - to śledź w małej puszce ki-
szony przez okrągły rok. Zapach raczej 
nie zachęca do konsumpcji, ale podobno 
warto się przemóc. 

oprac. Magdalena Krutak

szWeCJa

OGRODY Z DUSZĄ
– dok. ze str. 14
Ogrodnictwo to też odkrywa-

nie nowych miejsc, poznawa-
nie nowych ludzi i ich pomy-
słów, obserwacja zmieniające-
go się wraz z porami roku kra-
jobrazu, przyglądanie się, jak 
coś, co stworzyłeś lub cze-
mu dałeś nowe życie, rozwi-
ja się w oczach. Największą ra-
dość sprawia uśmiech i zado-
wolenie ludzi, którzy powierzy-
li mi swój ogród. To jest w tym 
wszystkim najlepsze. Korzyści  
z ogrodnictwa jest wiele, ale 
najważniejsza polega chyba na 
tym, że człowiek z każdym za-
sadzonym drzewem w jakiś spo-
sób przyczynia się do pomaga-
nia naszej coraz bardziej zabe-
tonowanej planecie.
Jakie jest Twoje największe 

marzenie związane z ogrod-
nictwem?

Żebyśmy wszyscy wokoło mie-
li piękne, zadbane ogrody, żeby 
to była pasja wielu ludzi i żeby-
śmy oprócz dbania tylko o na-
szą własność, dbali też o wspól-
ną zieloną przestrzeń. To mi się 
marzy.
Jakie są Twoje inne zaintere-
sowania?

Chodzi za mną od wczesnych 
lat astronomia. Uwielbiam ga-
pić się przez teleskop! Co do in-
nych pasji, to na swoje 40. uro-
dziny (choć do nich jeszcze bar-
dzo daleko) planuję sprawić so-
bie porządny motocykl w czar-
nym macie.
Dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia marzeń.

rozmawiała 
Joanna Zięba

Zachęcam do odwiedze-
nia tego pięknego kraju, 
warto jednak przed po-
dróżą poznać kilka cieka-
wostek dotyczących kra-
ju...

 l Szwedzi nie mają fira-
nek w oknach, w ten spo-
sób pokazują, że nie mają 
nic do ukrycia.

 l Jeżeli w Szwecji chce 
się zmienić kolor swojego 
domu, trzeba postarać się 

Pisanie kojarzy się ze szkolną 
rutyną, wypracowaniami z języ-
ka polskiego, konspektem pro-
jektu do pracy czy komunikacją 
za pomocą portali społecznościo-
wych. Choć obecnie pisanie od-
ręczne możemy zastąpić paro-
ma kliknięciami w klawiaturę, 
chciałabym dzisiaj poruszyć te-
mat tradycyjnego pisania. Czy 
naprawdę odeszło do lamusa? Ja-
kie korzyści z niego płyną? A mo-
że jedyne związane z nim skoja-
rzenie to natchnieni poeci, któ-
rymi nigdy nie zostaniemy? 
NAJTAŃSZY SPOSÓB TERAPII

Psychologowie nieraz wykorzy-
stują w prowadzonych przez sie-
bie sesjach pisanie. Może to być 
pamiętnik, zapiski na kawałku 
papieru, w formie listu lub luź-
nej kompozycji, następnie wło-
żone do jakiejś teczki czy spalo-
ne. Ten najtańszy sposób terapii 
pozwala na uwolnienie tłumio-
nych emocji, pomaga lepiej po-
znać siebie i kłębiące się w gło-
wie myśli oraz przyspieszyć go-
jenie się ran (oczywiście w prze-
nośni!). Pacjent może pomiędzy 
wizytami w ten sposób rozprawić 
się z dręczącymi go problemami. 
Może ci się wydawać, że to roz-
wiązanie nie dla ciebie; nie ko-
rzystasz z usług psychologa. Mo-
żesz mi wierzyć lub nie, ale za-
wsze znajdzie się przykre wspo-
mnienie, które nieodpowiednio 
przerobiłeś w przeszłości. Efek-
tem tego ćwiczenia są wylane 
łzy, obolały nadgarstek, ale też 
poczucie lekkości, uwolnienia się 
od traumy i oczyszczenie przy 
tym umysłu. Rzecz zdecydowa-
nie jest tego warta.
SKARBNICA WSPOMNIEŃ

Skoro już jesteśmy przy wspo-
mnieniach... Nie wychodzimy 
dziś z domu bez telefonu. Ma-
my w nim wszystko. Założę się że  
i w twojej galerii zdjęć można 
znaleźć relacje z wielu wydarzeń 
– spotkania z przyjaciółmi, po-
dróży czy festiwalu muzycznego. 
Fakt, naciśnięcie jednego przy-
cisku jest o wiele wygodniejsze  
i szybsze niż wyjmowanie notesu 

Dlaczego warto pisać?
i zapisywanie. Warto 
jednak co jakiś czas 
zapisywać wspomnie-

nia w tradycyjnej wersji. To „ko-
pia zapasowa” w przypadku usu-
nięcia dysku ze zdjęciami. Jak-
kolwiek wspaniała byłaby impreza 
urodzinowa koleżanki, fotografia 
nie odda wszystkich myśli, wra-
żeń oraz tego, co działo się wo-
kół. Sprawdzi się natomiast jako 
uzupełnienie notatki spisanej nie-
długo później. Ludzki umysł z cza-
sem wypiera niemiłe wspomnienia 
i zostawia jedynie te pozytywne. 

Z jednej strony to trochę pój-
ście na łatwiznę – zostawiamy za 
sobą przykrości i żyjemy dalej. 

Z drugiej, przeglądając po la-
tach zdjęcia i zestawiając je  
z zapiskami możemy dowiedzieć 
się o wielu szczegółach, które 
zdążyły opuścić nasz umysł. Na 
przykład, że na przyjęciu nie ba-
wiliśmy się zbyt dobrze, a robili-
śmy dobrą minę do złej gry.
ŁATWOŚĆ FORMUŁOWANIA 
MYŚLI

Jeśli zdecydujesz się podjąć 
wyzwanie i pisać dziennik, pa-
miętnik, listy czy luźne kartki  
z myślami, początkowo możesz 
się w nich nie rozczytać. I nie 
mówię, że masz brzydki charak-
ter pisma, ale ręka próbuje go-
nić umysł. W jednej chwili w gło-
wie pojawia się złota myśl, a za-
raz za nią następna i następna. 
Są one bardzo ulotne, trudno je 
dogonić. Zapisujesz myśl sprzed 
paru sekund, ale twoja wyobraź-
nia pracuje dalej. Przestajesz 
więc dbać o formę, rzucasz sło-
wa-klucze, a przy ostatnim wy-
razie czujesz, że spisałeś wszyst-
ko, co chciałeś. Po pewnym cza-
sie przeglądasz zapiski. Wtedy 
zaczyna się zabawa w „co autor 
miał na myśli”. Nie masz poję-
cia, jak jedno zdanie odnosi się 
do drugiego, a już tym bardziej, 
co siedziało ci wówczas w gło-
wie. Nie zniechęcaj się jednak – 
przechodzą przez to nawet naj-
znamienitsi pisarze (tak w jedną 
noc powstała Wielka Improwiza-
cja w „Dziadach części III” Ada-
ma Mickiewicza – autor musiał 
przepisać scenę, by stała się czy-
telna). Z czasem pisanie pomoże 
ci w klarowniejszym wyrażaniu 
swoich uczuć i opinii. Elokwen-
cja potrzebuje czasu, a wraz  
z nią twoje wypowiedzi zyskają 
na merytoryce. Łatwiej będzie 
ci przy tym przekonać do swoich 
racji (np. pracodawcę).

cd. na str. 16
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KS czyli Kuchnia Studenta

To danie, którego przygotowanie nie 
zajmie dużo czasu! Proporcje poniżej 
pozwolą stworzyć wam sycące danie 
obiadowe, ale jeśli nieco je zmniejszy-
my, możemy otrzymać lekką i smaczną 
kolację.
Składniki:
– 75 g makaronu ryżowego,
– opakowanie paluszków surimi (250 g),
– pół puszki kukurydzy,
– 1/3 puszki fasoli czerwonej,
– szklanka dowolnych kiełków (polecam 
kiełki fasoli mung i cieciorki),
– małe opakowanie jogurtu naturalne-
go,
– łyżeczka jasnego sosu sojowego,
– sól i pieprz.

Pomysłowa aplikacja
moNitoR BURz

Przygotowanie:
Makaron kilka razy przelać zim-

ną wodą, a następnie zalać wrząt-
kiem i odstawić na około 3 minuty. 
Po tym czasie odcedzić. Jogurt wy-
mieszać z sosem sojowym, solą oraz 
pieprzem. Surimi przelać kilka razy 
wrzątkiem, a potem pokroić w śred-
niej grubości plasterki. Pokrojone 
surimi, kukurydzę, kiełki oraz faso-
lę wrzucić do miski. Dodać makaron 
ryżowy i zalać wszystko jogurtem. 
Dokładnie wymieszać. Wstawić na 
0,5 h do lodówki i sałatka gotowa!

poleca Maja Jakubiec

SAŁATKA Z MAKARONU RYŻOWEGO Z SURIMI

ZANOCUJ W LESIE
- dok. ze str. 13

Co należy zabrać na wyprawę? 
Przede wszystkim należy zaopatrzyć 
się w ciepły, nieprzemakalny śpiwór 
oraz namiot. Prognozy pogody nie 
zawsze się sprawdzają, dlatego le-
piej zadbaj o to, aby się nie rozcho-
rować – w końcu masz spać pod go-
łym niebem! Jeśli nie chcesz żywić 
się jedynie znalezionymi jagodami  
i grzybami, wcześniej przygotuj so-
bie coś do jedzenia. Dobrze sprawdzi 
się też gorący napój w termosie w ra-
zie konieczności rozgrzania. Domyślasz 
się też zapewne, że na otwartej prze-
strzeni nie znajdziesz gniazdka. O ile 
w ogóle chcesz zabrać ze sobą telefon 
komórkowy, naładuj wcześniej power-
bank i spakuj go do plecaka. Tak samo 
jak i worki na śmieci. 

Pozostaw po sobie porządek!
Nawet kilka godzin w lesie, z da-

la od wszelkich trosk i pośpiechu 
współczesnego świata, pozwala od-
począć psychicznie. Poświęć ten czas 
dla siebie oraz jeśli planujesz wyjazd  
w większym gronie towarzyszących 
ci osób. Pozwoli ci to docenić ota-
czający cię świat, a przy tym spoj-
rzeć na niego innym, nieco łagod-
niejszym okiem.

Izabela Biernat

DLACZEGO WARTO PISAĆ 
– dok. ze str. 15

KREATYWNE ŻYCIE
Znudzeni monotonną rzeczywistością po-

szukujemy nowych wrażeń, pasji, którym 
moglibyśmy poświęcić się w zamian za odro-
binę ciekawych doświadczeń. Wspinaczka 
wysokogórska, nurkowanie z przeróżnymi 
gatunkami ryb, a może gra w minigolfa? Dla 
każdego coś się znajdzie. Tym można by za-
kończyć wywód, ale z pomocą przychodzi pi-
sanie, a ściślej mówiąc: kreatywność. Czło-
wiek z dużą dozą wyobraźni znajdzie coś cie-
kawego we wszystkim, co go otacza. Potra-
fi czerpać z życia i korzystać z nadarzają-
cych się okazji. Choć i kreatywności da się 
nauczyć, jej największym źródłem są dzieci. 
Potrafią dostrzec bajkowe postaci w kształ-
cie chmury, dopowiedzieć sobie legendę rze-
ki czy odtworzyć wymyślone scenariusze  
w zabawie lalkami. Można zatem stwierdzić, 

że człowiek rodzi się z bujną wyobraźnią, 
jednak tylko od niego zależy czy będzie ją 
pielęgnował, czy też uśpi swoje wewnętrz-
ne dziecko. Aby zapobiec drugiej sytuacji,  
z pomocą przychodzi szeroko pojęta sztu-
ka, w tym także i pisanie. Rozwija ono pra-
wą półkulę mózgu odpowiedzialną przede 
wszystkim za wyobraźnię; jako ćwiczenie 
można spróbować dopisać własne zakoń-
czenie ulubionej książki, podywagować nad 
tym, jak wygląda życie przypadkowych prze-
chodniów lub na podstawie nagłówka w ga-
zecie stworzyć coś własnego. Tak też rodzi 
się inspiracja, a z nią warsztat pisarza.
SŁOWEM ZAKOŃCZENIA

Na koniec chciałabym podkreślić, że każdy 
z nas ma potrzebę opowiedzenia własnej hi-
storii. Może ona zostać przekazana za pomo-
cą zmyślonych postaci lub bezpośrednio na-
wiązywać do prawdziwych wydarzeń. Jedy-
nie pisząc można zapobiec zaginięciu owej 
historii wśród pozostałych. Idąc tym tokiem 

myślenia, każdy z nas jest pisarzem; bar-
dziej lub mniej jawnym. Nie jest to zatem 
geniusz czy przedstawiciel grona wybrań-
ców, którym kieruje boskie natchnienie. Ci, 
którzy decydują się szlifować duszę pisarza, 
bardzo ciężko pracują nad swoimi umiejęt-
nościami, czego efekt stanowią książki. Nie-
raz muszą dokonywać trudnych wyborów  
i poświęcać wiele godzin, które nigdy się nie 
zwrócą. Często zaczyna się to przeradzać  
w powołanie, którego nie da się zignorować. 
Wszystko jednak zaczyna się od pustej kart-
ki i długopisu.

„Pisanie to czary, woda życia, jak każdy 
akt twórczy. Woda nic nie kosztuje. Pijcie 
zatem. Pijcie i nasyćcie pragnienie.”

Stephen King, „Jak pisać. Pamiętnik rze-
mieślnika”.

Izabela Biernat

Artykuł ukazał się na www.izabelabiernat.pl

Monitor Burz to aplikacja, która jest bardzo przydatna, 
kiedy na niebie pojawią się ciemne chmury i będzie zbli-
żać się burza, albo inne zjawisko atmosferyczne. Aplika-
cja informuje o pogodzie i warto dodać, że jest bardzo 
wiarygodna, rzadko kiedy się myli.

Aplikacja jest zupełnie darmowa, nie wymaga zakłada-
nia konta, jednak prosi o zezwolenie na dostęp do loka-
lizacji, dzięki czemu prognozy pogody są dokładniejsze 
i jesteśmy w stanie obserwować pogodę w miejscach, 
w których przebywamy. Niestety, jest to tylko prognoza 
krótkoterminowa. Monitor Burz pokazuje, dokąd zmie-
rzają burze, pozwala śledzić wyładowania atmosferycz-
ne oraz ich przemieszczanie bezpośrednio na mapach. 
Ułatwieniem są strzałki pokazujące kierunek, w którym 
przemieszcza się burza. Dodatkowo mamy do dyspozycji 
zdjęcia satelitarne Polski i Europy, wykonane w świetle 
widzialnym oraz zakresie IR, czyli podczerwieni.

Nie wiesz czy zabrać ze sobą parasol, wypiąć ważne 
urządzenia z kontaktu, zamknąć okna albo zebrać pra-
nie z podwórka? Monitor Burz rozwiąże te dylematy.  
W aplikacji znajdują się też relacje Sieci Obserwatorów, 
gdzie ludzie udostępniają wiadomości o warunkach po-
godowych w swoich województwach. Natychmiastowe 
powiadomienia o niebezpiecznych zjawiskach są zale-
tą tej aplikacji. Wadą są uciążliwe reklamy, które moż-
na wyłączyć pobierając wersję Pro Monitora Burz, która 
niestety jest już płatna.

Zachęcam do pobrania aplikacji, która pozwoli być 
wam na bieżąco z prognozą krótkoterminową, a także 
niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

poleca Joanna Zięba
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URZĄD GMINY INFORMUJE

INTERPElACJE  
I ZAPYTANIA RADNYCH 
RADY GMINY 
BUCZKOWICE

W okresie kwiecień – maj 2021 r. 
do wójta gminy Buczkowice wpłynę-
ła jedna interpelacja i jedno zapytanie 
radnych. Zapytanie złożone zostało 
przez radną Jadwigę Górną i dotyczy-
ło możliwości pozyskania dofinanso-
wania na instalację ogrzewania gazo-
wego w sytuacji gdy jedynym źródłem 
ciepła w budynku jest kominek. Inter-
pelacja złożona przez radnego Jerze-
go Więcka dotyczyła praw i obowiąz-
ków mieszkańców, których grunty i po-
sesje przylegają do pasów dróg, a tak-
że obowiązków zarządców dróg. 

Dokładna treść interpelacji i zapyta-
nia oraz udzielonych przez wójta gmi-
ny odpowiedzi dostępna jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Buczkowice na stronie internetowej 
gminy (https://samorzad.gov.pl/web/
gmina-buczkowice).

Ewa Matera

Przypominamy, że od  
1 kwietnia do 30 września 2021 
roku Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021.

Obowiązkową metodą jest samospis 
internetowy za pośrednictwem strony 
spis.gov.pl, gdzie należy wypełnić for-
mularz spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednic-
twem aplikacji do samospisu należy wy-
kazać wszystkie osoby, które w dniu 
31.03.2021 r. o godzinie 24:00 miesz-
kały pod danym adresem. Wszystkie 
dodane i prawidłowo spisane osoby 
są zwolnione z obowiązku samospisu. 
Oznacza to, że osoby te nie muszą sa-
modzielnie logować się do aplikacji spi-
sowej, aby dokonać samospisu.

Spisem objęci są: 
• mieszkańcy Polski – zarówno Pola-

cy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywają-

cy w czasie spisu za granicą.
Spisanie się przez Internet daje moż-

liwość wzięcia udziału w loterii i wygra-
nia atrakcyjnych nagród!

Przyjmowanie zgłoszeń do lote-
rii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lip-
ca 2021 r. 

Jeżeli nie możesz spisać się we wła-

snym zakresie, zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99  i spisz się przez telefon 
lub odwiedź Urząd Gminy Buczkowice, 
gdzie na czas trwania spisu przygotowa-
ne jest specjalne miejsce do spisania się 
przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Inter-
net ani przez infolinię, telefonicznie skon-
taktuje się z tobą rachmistrz dzwoniąc  
z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, 
aby przeprowadzić spis. Zgodnie z usta-
wą, nie możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Możesz potwierdzić tożsamość rach-
mistrza spisowego na stronie spis.gov.
pl, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 
99 99 lub do Urzędu Gminy Buczkowice 
33 4990066.

Pamiętaj, że udział w spisie to obo-
wiązek wynikający z ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności  
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału  
w spisie powszechnym grozi karą grzyw-
ny na podstawie art. 57 ustawy o statysty-
ce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są 
bezpieczne, ponieważ chroni je tajem-
nica statystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach 
przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szcze-
gólnej ochronie. 

GBS w Buczkowicach

Urząd Gminy Buczkowice informuje, że 
od 1 lipca br. – w związku ze zmianą usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach – obowiązkowy jest odbiór bioodpadów 
od mieszkańców. Zwiększona została także 
częstotliwość odbioru bioodpadów i odpadów 
zmieszanych. 

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w roz-
strzygniętym – na kolejne dwa lata – przetar-
gu. Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowa umo-
wa na odbiór odpadów i prowadzenie PSZO-
K-u, z rocznym wynagrodzeniem wykonawcy 
– czyli konsorcjum firm Sanit-Trans sp. z o.o. 
oraz Ekoład sp. z o.o. – w kwocie 1,7 mln zł; to 
wzrost o 700 tys. zł.

Pomimo intensywnej segregacji, ilość od-
padów wytwarzanych przez mieszkańców 
znacznie wzrasta, co w połączeniu z nowymi 
obowiązkami, o których wspomniano wyżej, 
bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów 
gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
gminny system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinien się samofinansować, co 
w kontekście wzrostu cen z przetargu, wzro-
stu cen składowania i utylizacji w ZGO w Biel-
sku-Białej oraz wzrostu ilości odpadów może 
przełożyć się na podwyższenie opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi na ko-
niec bieżącego roku.

Informujemy, że zgodnie z nową regula-
cją ustawową – odbieranie od właścicieli nie-
ruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych i bioodpadów w okre-
sie od kwietnia do października będzie się od-
bywało raz na dwa tygodnie, a od listopada do 
marca jeden raz w miesiącu. Bioodpady nale-
ży gromadzić w pojemnikach 120 lub 240 litro-
wych koloru brązowego, przystosowanych do 
mechanicznego odbioru. Mieszkańcy muszą 
we własnym zakresie wyposażyć nierucho-
mość w jeden pojemnik do odbioru bioodpa-
dów. 

UWAGA!
Nie będą odbierane bioodpady w workach! 

Zachęcamy jednocześnie do skutecznego kom-
postowania, co ograniczy ilość frakcji biodegra-
dowalnej i może wpłynąć na cenę opłat.

Przypominamy, że ostatnia rata opłaty za 
gospodarowanie odpadami za miesiące listo-
pad i grudzień będzie uiszczana do 15 grudnia 
każdego roku. Pozostałe terminy opłat pozo-
stają bez zmian.

wójt gminy Buczkowice 
Józef Caputa

 

TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY

W sprawie gospodarki odpadami
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PRZEDSZKOLA

Co słychać  

w przedszkolu Bajka  

w Buczkowicach

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca czekały na dzieci liczne niespo-
dzianki. Przedszkole odwiedził znany wszyst-
kim miś Puchatek, który bawił się z dziećmi  
i wręczył im słodkie małe co nieco oraz ba-
loniki wypełnione helem. Dzieci uczestniczy-
ły w zabawach integracyjnych i sportowych  
w ogrodzie oraz w przedszkolu. 

WIOSENNE EKSPERYMENTY 

Wiosenny czas zachęca do wnikliwych ob-
serwacji tego, co dzieje się w przyrodzie. Dzie-
ci uwielbiają eksperymenty, z których dowia-
dują się, skąd bierze się tęcza i jakie ma ko-
lory, jak działa wulkan. Przedszkolacy założyli 
także w salach hodowlę kwiatów i szklarnię. 
Obserwowali życie pszczół i dowiadywali się, 
jak powstaje miód.

POSZUKIWANIE WIOSNY 
Kiedy mogliśmy wrócić do przedszkola, ra-

dości było co niemiara. Na dzieci w ogrodzie 
czekała niespodzianka. Tylko najsprytniejsi 
przedszkolacy mogli ją odnaleźć, bawiąc się 
w grę plenerową „Gdzie się ukrył zajączek?”. 
Wszystko skończyło się dobrze, zajączek trafił 
do wszystkich przedszkolaków.

DZIEŃ MAMY I TATY 

W tym roku życzenia naszym mamusiom 
i tatusiom składaliśmy online. Dzieci opowie-
działy rodzicom, za co ich kochają i co najbar-

z żyCia przedszkola  

w rybarzowicach

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Końcem kwietnia przedszkolaki brały udział 

w ekologicznych zajęciach. Segregacja śmie-
ci, poszanowanie wody, to tematy zajęć pla-
stycznych, ruchowych czy badawczych. Zbiór-
ka makulatury i prace w ogrodzie zakończyły 
obchody Dnia Ziemi.

ŚWIĘTO STRAŻAKA W PRZEDSZKOLU

6 maja gościliśmy komendanta OSP w Ry-
barzowicach, Stanisława Górnego. Gość pro-

wadził pogadankę z dziećmi oraz akcję profi-
laktyki zdrowotnej, rozdając maseczki antywi-
rusowe. Dziękujemy.

TYDZIEŃ DLA BIAŁO-CZERWONEJ
Do 7 maja trwał patriotyczny tydzień. Pre-

zentacja o Polsce przygotowana przez absol-
wentów szkoły podstawowej stała się punktem 
wyjściowym do realizacji treści patriotycznych. 
W każdej grupie przeprowadzono mnóstwo 
działań tematycznych.

OLIMPIADA DZIŚ WYPADA!

Przedszkolną Olimpiadę Sportową zorga-
nizowano w każdej grupie wiekowej. W du-
chu zasad sportowej rywalizacji przedszko-
laki uczestniczyły w konkurencjach takich jak 
przejście przez tunel, rzuty do celu czy przeno-
szenie piłek. Efektem zmagań były pamiątko-
we dyplomy, medale i dobra energia.

MOJA ULUBIONA BAJKA
Konkurs miał na celu zainteresowanie dzie-

ci czytaniem bajek, rozwijanie wyobraźni, kre-
atywności oraz rodzinne spędzenie wolnego 
czasu. Organizatorem była Monika Pytlik. Au-
torzy prac zostali nagrodzeni.

Z PASJĄ O KSIĄŻKACH 

18 maja na spotkanie zaprosiliśmy Marze-
nę Więzik – bibliotekarkę Filii Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Rybarzowicach, która opowie-
działa dzieciom o swojej pracy oraz podkreśli-
ła ważną rolę książki w życiu człowieka. Teraz 
nasza kolej na rewizytę.

DLA MAMY I TATY
Uroczystość Dnia Mamy i Dnia Taty to waż-

ne wydarzenie. Zrobiliśmy wszystko, aby jubi-
laci obejrzeli występy artystyczne swoich po-
ciech. Śpiew, tańce i wiersze oraz upominki 
były wyrazem miłości dzieci do ukochanych ro-
dziców, którym życzymy zdrowia i radości.

dziej lubią z nimi robić. Pamiątka z nagrań zo-
stanie z nami nawet wtedy, kiedy będziemy już 
dużo starsi.

Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT 

Matematyka towarzyszy dzieciom w przed-
szkolu na każdym kroku. Przedszkolacy uwiel-
biają matematyczne zabawy i łamigłówki, zna-
ją się na kolorach, figurach i liczeniu. Chętnie 
programują i kodują. Najlepiej wychodzi im wy-
konywanie zabawek matematycznych wspól-
nie z rodzicami, czego dowodem był konkurs 
na zabawkę matematyczną.

ALICJA ONLINE

Dzieci wzięły udział w spektaklu interaktyw-
nym połączonym z efektami specjalnymi – grę 
świateł i bańki mydlane oglądały w okularach 
3D. Główna bohaterka Alicja bardzo się dzie-
ciom spodobała. W rolę kota wcielił się aktor, 
który przedstawił dzieciom pantomimę.

E. Jarczyk
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wieści z przedszkola  

w godziszce

DZIEŃ MATKI

Jak co  roku z okazji Dnia Matki przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola w Godziszce życzyły 
wszystkim mamusiom dużo zdrowia, szczęścia  
i zadowolenia ze swoich dzieci. Niestety z po-
wodu epidemii koronawirusa życzenia przenio-
sły się do sieci.

Katarzyna Krysta

KONKURS MATEMATYCZNY

9 czerwca dwie najstarsze grupy przedszko-
laków brały udział w turnieju matematycznym 
„Dodaję i odejmuję”. Dzieci rozwiązywały zada-

Z życia szkoły w Kalnej

BĄDŹ AKTYWNY, TRZYMAJ FORMĘ!

Od 24 kwietnia do 31 maja w Szkole Pod-
stawowej w Kalnej realizowany był projekt pn. 
„Bądź aktywny, trzymaj formę”, którego celem  
było zaktywizowanie  uczniów w czasie pan-
demii i edukacji zdalnej. Uczniowie mieli moż-
liwość poprawić zdrowie fizyczne i psychicz-
ne poprzez aktywność na świeżym powie-
trzu. Innym celem było również przeciwdzia-
łanie otyłości i wadom postawy oraz popula-
ryzacja biegania i spacerów jako najprostszej 
formy aktywności. Zadaniem uczniów było po-
konanie jednego z dwóch dystansów: 60 km 
dla uczniów klas 4-6 lub 108 km dla uczniów 
klas 7-8, wykonując dowolną aktywność opar-
tą na bieganiu lub spacerowaniu. W projek-
cie udział wzięło 31 uczniów. Wśród klas 4-6 
pierwsze miejsce zdobyła osoba, która poko-
nała dystans 224,9 km. Natomiast w katego-
rii uczniów starszych, rekordzista przebył odle-
głość 289,1 km. Ogłoszenie wyników z rozda-
niem nagród odbyło się na apelu z okazji za-
kończenia roku szkolnego.

K. Cynkier 

PODZIEL SIĘ DOBREM
W maju w naszej szkole zorganizowaliśmy 

akcję pn. „Podziel się dobrem”. Inicjatywa miała 
na celu przede wszystkim wsparcie rzeczowe 
Domu Matki i Dziecka Caritas w Bielsku-Białej.  
W ramach tej akcji odbyły się lekcje religii doty-

Z życia Szkoły 

Podstawowej  

w Buczkowicach 

KONKURS FOX 2021

 
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli 

udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka An-
gielskiego FOX. Konkurs organizowany jest 
przez Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe 
„Kaganek” w Bielsku-Białej, pod patronatem 
naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 

Tegoroczny termin wydarzenia, ze wzglę-
du na obostrzenia sanitarne, był nieco póź-
niejszy niż zwykle – 20 kwietnia. W konkursie 
wzięło udział 21 uczniów z klas III-VIII. Ucznio-
wie otrzymali testy w trzech kategoriach wie-
kowych: Kittens dla klas III-IV, Bunnies dla klas 
V-VI oraz Ducks dla klas VII-VIII. Zadania doty-
czyły znajomości języka, a także przeczytanej 
lektury w języku angielskim.

Czwórka naszych uczniów świetnie poradziła 
sobie z zadaniami. Byli to: Gabriela Kluz z klasy 
3a, Sonia Kluz z klasy 6a i Antoni Staniec z klasy 
8b – wszyscy otrzymali wynik bardzo dobry. Na-
tomiast wynik dobry otrzymała Amelia Kwiecień 
z klasy 5. Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów na polu językowym i nie tylko!

Barbara Jakóbiec-Bożek

PROFILAKTYKA 
Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać 
niż leczyć”

W maju uczniowie naszej szkoły po raz ko-
lejny uczestniczyli w Powiatowym Konkursie 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, którego celem 

IZBA PAMIĘCI REGIONALNEJ

Przedszkolaki podjęły temat regionalizmu. 
Starszaki zwiedziły Izbę Pamięci Regionalnej, 
która mieści się w Domu Ludowym. Dziękuje-
my RZPiT Rybarzowice za podtrzymywanie 
tradycji i kultury naszej małej ojczyzny.

DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTEM RADOŚCI
1 czerwca odbyły się gry, zabawy i konkur-

sy. Przedszkolaki zabrały do domu baloniki  
– zwierzaki i słodkie niespodzianki.

KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
Przez cały rok realizowaliśmy projekt edu-

kacyjny WSSE w Bielsku-Białej pn. „Klub Zdro-
wego Przedszkolaka”. Działania wzbogaci-
ły wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia i higieny 
oraz promocji zdrowego stylu życia.

Życząc bezpiecznego wakacyjnego odpo-
czynku,  ponawiamy zaproszenie do odwie-
dzania strony internetowej placówki.

Jadwiga Kozłowska

nia arytmetyczne. Poprzez zabawę dzieci utrwa-
lały podstawowe pojęcia matematyczne, figury 
geometryczne oraz doskonaliły umiejętności do-
dawania i odejmowania w zakresie 10.

Monika Zuziak

DZIEŃ DZIECKA

2 czerwca odbył się radosny Dzień Dziec-
ka z misiem Pysiem, który przygotował wiele 
atrakcji i mnóstwo zabaw muzyczno-rytmicz-
nych. To był dzień pełen niespodzianek i nie-
zapomnianych wrażeń.

Dorota Sytniewska

czące chrześcijańskich tradycji dobroczynno-
ści i funkcjonowania Caritasu oraz zbiórka da-
rów, w którą zaangażowali się zarówno ucznio-
wie, rodzice, jak i nauczyciele. Wiemy, że do-
bro wraca, więc chętnie się nim dzielimy. 

M. Burzyńska 

cd. na str. 20
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jest promowanie wiedzy dotyczącej profilakty-
ki i zdrowego stylu życia. Zagadnienia takie jak 
promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, 
profilaktyka uzależnień, zdrowe odżywianie, 
proekologiczny i prozdrowotny styl życia oraz 
aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach 
nabierają szczególnego znaczenia.

W tym roku szkolny konkurs adresowany 
był do uczniów klas V-VIII. Pierwszy etap kon-
kursu przeprowadzony został 10 maja, w for-
mie testu z wiedzy teoretycznej, w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy V-VI i VII-VIII. 

Uczniowie, którzy przystąpili do konkur-
su wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakre-
su profilaktyki oraz zagadnień dotyczących za-
grożeń cywilizacyjnych, uzależnień, zdrowe-
go odżywiania, aktywności fizycznej i pierw-
szej pomocy. Do etapu powiatowego zakwa-
lifikowały się: Klaudia Kokoszyńska, Aleksan-
dra Knapek, Maria Pruś i Zofia Śliwa. Uczenni-
com gratulujemy przejścia do kolejnego etapu 
i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach 
konkursowych.

Szkolne Akcje Profilaktyczne
Profilaktyka w naszej szkole jest bardzo waż-

ną dziedziną, której poświęca się wiele cza-
su podczas zajęć rozwijających kompeten-
cje emocjonalno-społeczne, profilaktyczno-wy-
chowawczych, edukacyjnych i usprawniają-
cych. Co miesiąc pedagodzy szkolni, zgod-
nie z harmonogramem Szkolnych Akcji Pro-
filaktycznych, za pośrednictwem e-dziennika  
i podczas zajęć, przekazują uczniom, rodzicom  
i nauczycielom przygotowane informacje z za-
kresu działań prewencyjnych i wspierających. 

W kwietniu pedagodzy realizowali akcję 
profilaktyczną pt. „Trzymaj formę” dotyczącą 
zdrowego stylu życia, promowali aktywność  
i zdrowie, zarówno w obszarze fizycznym jak 
i psychicznym. Przypomnieli jak radzić sobie 
z trudnymi emocjami oraz zaprosili do pozy-
tywnej działalności. Razem z wychowawcami 
świetlicy zorganizowali szkolny e-konkurs pn. 
„#zdroVe LOve – Miss/Mister Bomba witami-
nowa to ja”. Uczniowie wykazali się kreatywno-
ścią, wykonali piękne prace konkursowe: swo-
je zdjęcia w towarzystwie owocowo-warzyw-
nym i uzyskali tytuł Miss lub Mistera w kate-
gorii zdrowie.

W maju zorganizowali Szkolny Miesiąc 
Urody i wsparcie psychologiczno-pedago-
giczne w zakresie dbania o urodę zewnętrzną 
i wewnętrzną, czyli piękno ciała i ducha oraz 
spokój i harmonię emocjonalną. 

W ramach akcji, pedagodzy zaprosili spo-
łeczność szkolną do E-laboratorium Urody  
i zaproponowali uczniom aktywne działanie, 
które polegało na stworzeniu receptury kremu 
wywołującego radość i uśmiech na twarzy dru-
giego człowieka. 

Czerwiec poświęcili akcji pn. „#dobrzeZo-
rientowani: Bezpieczne wakacje”. Pedagodzy, 
oprócz przygotowanych prezentacji multime-
dialnych dotyczących bezpieczeństwa w cza-
sie wakacji oraz materiałów informacyjnych, 
ogłosili konkurs na plakat „Moje bezpieczne 
wakacje”, którego celem jest promowanie za-

sad właściwego postępowania w czasie wol-
nym.

W szkole nadal działa Szkolna OptyMisja – 
forma wsparcia w wyrażaniu emocji. Ucznio-
wie angażują się w różnego rodzaju aktywno-
ści, poszukują pozytywnych wyzwań i odkry-
wają swój potencjał. Wykonują ćwiczenia roz-
wijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 
Wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwi-
jają samodzielność i kreatywność oraz uczą 
się przezwyciężać niepowodzenia i rozwiązy-
wać problemy. Dzieci i młodzież chętnie włą-
czają się w proponowane działania dzięki cze-
mu poszerzają swoją wiedzę oraz rozwijają 
kompetencje emocjonalno-społeczne i wrażli-
wość na drugiego człowieka. 

Anna Sapeta, Renata Balcerowska

KREATYWNOŚĆ 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Buczkowicach kre-
atywnie i twórczo się rozwijają. Cały czas za-
równo stacjonarnie jak i zdalnie nasze dzie-
ci są bardzo aktywne artystycznie. Podczas 
zajęć plastyki, techniki oraz na porannym 
„Śniadaniu mistrzów” poznawały tajniki róż-
nych technik plastycznych, obróbki materiało-
wej jak również terapeutyczne i kreatywne for-
my aktywności artystycznej. Uczniowie szkoły  
i szkolnego oddziału przedszkolnego chętnie 
reprezentowali szkołę w konkursach plastycz-
nych. Do czerwca br. w różnego rodzaju kon-
kursach zdobyliśmy 58 nagród! 

A oto tylko niektóre konkursy i nasi laureaci:
• w konkursie pn. „Zdrowa planeta – zdro-

wy człowiek” Martyna Bojczuk z kl. 7c zajęła 
1 miejsce;

• w Powiatowym Konkursie „Śladami biel-
skich kreskówek” Nagroda Specjalna przypa-
dła w udziale Zofii Baron z kl. 6b, a II miejsce 
– Wiktorii Zielińskiej z kl. 7a. 

Powodzeniem naszych uczniów zakoń-
czył się powiatowy konkurs pn. „Tradycyjna pal-
ma wielkanocna.” I miejsca zajęli Sonia Pokusa  
z kl. 1a, Zuzanna Ozimina z kl. 4a, Tobiasz Stec  
z kl. 4a oraz Kacper Huczek z kl. 7c i Julia Sul-
kowska z kl. 7c. II miejsce zdobyli Zuzanna Pło-
szaj z kl. 2b i Julia Kozieł z kl. 6b, a III miejsce 
przypadło Jakubowi Wronie z kl. 4a, Weronice 
Kruczek z kl. 4a, Wiktorii Migdał z kl. 7d oraz Bar-
barze Sanetrze z kl. 1a i Roksanie Stec z kl. 0b. 

Laureatami XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu „Mieszkam w Beskidach” zostali: 

– I miejsce: Weronika Goliszewska z kl. 1b 
(rysunek), Maria Skrok z kl. 8b (fotografia), Ali-

cja Czulak z kl. 8a (prezentacja multimedial-
na), Arleta Golba z kl. 5 (formy przestrzenne), 
Julita Rozner z kl. 8b (formy przestrzenne), To-
masz Siuda z kl. 8a (poezja); 

– II miejsce: Emilia Kozieł z kl. 2a (rysu-
nek), Aleksander Żabka z kl. 3b (formy prze-
strzenne), Oskar Żabka z kl. 2b (formy prze-
strzenne) i Oliwia Głowacka z kl. 8a (poezja);

• III miejsce: Katarzyna Tarnawa z kl. 4b (ry-
sunek);  

• Nagrodę Dyrektora otrzymali Filip Marty-
niak z kl. 7c (malarstwo) i Julia Kozieł z kl. 6b  
(formy przestrzenne). 

Mamy również laureatów konkursu po-
wiatowego Akcja Segregacja. I miejsce zaję-
li Wiktoria Migdał z kl 7d i Oskar Żabka z kl. 
2b, II miejsce zdobyła Emilia Kozieł z kl 2a  
i Aleksander Żabka z kl. 3b oraz Piotr Kruczek 
z kl. 8b.

Jesteśmy dumni z naszych wspaniałych ar-
tystów. Wszystkim bardzo gratulujemy. 

opiekun pracowni
Wioletta Lolo

SUKCESY RECYTATORÓW 
W tym roku szkolnym z powodu pandemii 

XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słoń-
ce, słońce i życie” przeprowadzono w formu-
le online, co oznacza, że uczestnicy przygoto-
wane utwory nagrywali we własnym zakresie. 

W konkursie tym corocznie udział biorą 
uczniowie szkół z terenu powiatu bielskiego. 
Impreza służy popularyzacji piękna i kultury ję-
zyka polskiego oraz daje możliwość prezenta-
cji talentów recytatorskich szerszej publiczno-
ści, a młodzieży dostarcza nowych doświad-
czeń i wrażeń artystycznych.

W marcu odbył się finał eliminacji powia-
towych, zorganizowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej. Szkołę Podstawową 
im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach repre-
zentowali laureaci eliminacji szkolnych: Karoli-
na Nikiel i Paulina Kuś (klasy I-III), Aleksandra 
Knapek (klasy IV-VI), Martyna Bojczuk i Mate-
usz Kuczyński (klasy VII-VIII). Komisja konkur-
sowa doceniła naszych recytatorów i postano-
wiła przyznać im następujące nagrody i wyróż-
nienia:

• w kat. klas I-III:
I miejsce – Karolina Nikiel (opiekun: Magdale-
na Bojczuk);
wyróżnienie – Paulina Kuś (opiekun: Renata 
Tobiasiewicz)

• w kat. klas IV-VI:
III miejsce – Aleksandra Knapek (opiekunowie: 
Dorota Klimczyńska i Karolina Pilarz-Knapek)

• klasy VII-VIII:
III miejsce – Martyna Bojczuk (opiekun: Karoli-
na Pilarz-Knapek). 

Decyzją jury do etapu rejonowego konkur-
su zakwalifikowała się najmłodsza uczennica 
naszej szkoły – Karolina Nikiel. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i lau-
reatom konkursu oraz życzymy dalszych suk-
cesów. 

M. Dobrowolska, A. Staniec

Z ŻYCIA SZKOŁY (...) – dok. ze str. 19

Praca Zuzanny 
Kwaśny.

Praca Wiktorii Zieliń-
skiej.
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Wieści ze szkoły  

w Godziszce

TEATR MIEJSCE MAGICZNE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
odbył się Konkurs Plastyczny „Teatr Miejsce 
Magiczne”. Został on zorganizowany przez To-
warzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-
skich oddz. Bielsko-Biała, pod patronatem Te-
atru Lalek Banialuka. Celem konkursu było po-
pularyzowanie teatru i ukazanie go jako nie-
zwykłego miejsca, pobudzającego wyobraźnię 
i przynoszącego widzom radość. Laureatami 
zostali uczniowie naszej szkoły. Pierwsze miej-
sce w kategorii ulubiona postać sceniczna za-
jął Wojciech Konieczny z kl. 4a, który wykonał 
ilustrację do przedstawienia pn. „Baśń o ryce-
rzu bez konia”. Drugie miejsce w tej samej ka-
tegorii zdobyła Karolina Byszkiewicz, również 
z klasy 4a. Małym artystom gratulujemy.

PROJEKT „PINOKIO”

W związku z obchodzonym niedawno Mię-
dzynarodowym Dniem Teatru klasy czwarte 
wzięły udział w projekcie pn. „Pinokio”. Dzie-
ci najpierw dogłębnie poznały historię drew-
nianego pajacyka i wzięły sobie do serca prze-
strogi płynące z jego złych zachowań. Potem, 
podczas wirtualnej wizyty w teatrze, poznały 
różne rodzaje lalek teatralnych. W końcu przy-
szedł czas na samodzielne wykonanie posta-
ci z baśni Carlo Collodiego i występ z własną 
lalką na scenie. Uczniowie przygotowali niesa-
mowite pacynki, kukiełki i marionetki. Niektórzy 
wykonali dodatkowe dekoracje, całą scenogra-
fię przedstawienia, zadbali o efekty dźwięko-
we. Wykazali się przy tym ogromną pomysło-
wością. Przygotowane scenki były barwne, za-
bawne i pouczające. Galerię postaci i filmiki  
z występów można zobaczyć na stronie inter-
netowej szkoły. Uczniowie klas czwartych do-
wiedli, że wyobraźnia dziecka nie zna granic,  

a ciekawe przedstawienie można zobaczyć 
także online.

PRZEMOC OCZAMI DZIECKA
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  

w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Pla-
stycznym pod hasłem „Przemoc oczami dziec-
ka”. Był on przeznaczony dla klas IV-VIII. Chęt-
nych do zwizualizowania swoich przemyśleń 
na ten trudny, ale ważny temat, poszukiwa-
ła pani pedagog. Uczestnicy konkursu two-
rzyli plakaty wraz z hasłem promującym prze-
ciwdziałanie agresji. Powstałe prace w kre-
atywny sposób pokazują kontrast między ser-
decznością i przyjaźnią a przemocą i złością. 
Uczą także wrażliwości na drugiego człowie-
ka, zwłaszcza słabszego. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni upominkami.

ŚWIĘTO LICZBY PI
Co roku 14 marca obchodzimy święto tej fa-

scynującej liczby. Datę wybrano nie przypad-
kowo, ale z powodu skojarzenia z pierwszy-
mi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby. 
Tym razem jej tajemnice uczniowie poznawa-
li online. Najpierw wszyscy obejrzeli prezentację  
o „Podziwu godnej liczbie Pi”, jak ją nazwała  
w swoim wierszu Wisława Szymborska. Pojawi-
ły się w niej różne ciekawostki, np. że jest nazy-
wana ludolfiną lub stałą Archimedesa. Następnie 
należało wykonać niezbyt trudny, dla tych, co lu-
bią matematykę, test wiedzy. Na koniec ucznio-
wie otrzymali zróżnicowane pod względem trud-
ności zadania. Klasy IV-V udały się do wirtualne-
go escape roomu, gdzie czekały na nich zagad-
ki związane z liczbą pi. Natomiast klasy VI-VIII 
bawiły się w malowanie liczbami, gdyż rozwiązy-
wały nonogramy. To trudne łamigłówki i tylko nie-
którzy sobie z nimi poradzili. Dla wszystkich by-
ła to okazja do oswojenia matematycznych pojęć 
przez zabawę.

BĄDŹ EKO – CZYLI DZIEŃ ZIEMI 
Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co ro-

ku 22 kwietnia, organizując różne tematyczne 
wydarzenia. Klasy I-III brały udział w zajęciach 
bibliotecznych, podczas których uwrażliwio-
no je na zachodzące w przyrodzie negatywne  
i niebezpieczne zmiany. Dzieci czytały też róż-
ne książki popularnonaukowe: przyrodnicze, 
podróżnicze oraz z zakresu ekologii. Następ-
nie wykonały piękne prace plastyczne zachę-
cające do dbania o naszą planetę. Klasy IV-
VIII oglądały interaktywną prezentację. Zawie-
rała ona różne ciekawostki ekologiczne, a tak-
że bajkę pn. „Ekologiczny dom”. Została w niej 
pokazana w zabawny sposób rodzina Bruda-
sińskich, która bezmyślnie eksploatowała do-
bra takie jak woda czy energia. Natomiast rodzi-
na Ekomalińskich dbała o własne środowisko. 
Był też wirtualny escape room, w którym ucznio-
wie odebrali list od Ziemi z prośbą o pomoc  
w znalezieniu rzeczy ukrytej w walizce z szy-
frem, niezbędnej do uratowania planety przed ty-
mi, którzy o nią nie dbają. Odbył się też konkurs 
„Coś z niczego”, na który należało wykonać eko-
logiczną zabawkę lub przedmiot codziennego 
użytku z recyklingu. W ten sposób poprzez za-
bawę uczymy się szacunku do Ziemi.

KSIĄŻKA STOSUJ – CODZIENNIE!
23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich. Data ta została wy-
brana jako symboliczna dla literatury światowej, 
bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes  
i William Szekspir. Pomysł organizacji święta zro-
dził się w Katalonii, gdzie najpierw obdarowywa-
no się różami, a potem książkami. Z tej okazji bli-
żej przyjrzeliśmy się temu, jak powstaje książka 
i jak ogromną wartość w życiu ma zaprzyjaźnie-
nie się z nią od najmłodszych lat. Podczas święta 
książki uczniowie oglądali filmiki promujące czy-
tanie. Potem rozwiązywali quizy dotyczące naj-
piękniejszych bajek dzieciństwa. Klasy młod-
sze wykonywały wiosenną zakładkę do książki,  
a starsze wzięły udział w konkursie fotograficz-
nym „Ubierz się w książkę”. Polegał on na zrobie-
niu sobie zdjęcia z wybraną książką, ale tak, by 
zasłaniała ona część ciała. W ten sposób osoba  
i książka miały stanowić jedno, zgrać się kompo-
zycyjnie i kolorystycznie. Z najbardziej kreatyw-
nych zdjęć nie tylko powstała galeria prac, ale 
także zostanie wydany kalendarz na nowy rok. 
Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć na stro-
nie 28. Wszystkie te wydarzenia miały zachęcić 
uczniów do tego, by stosować książkę w swoim 
życiu codziennie.

NIEBIESKI KWIECIEŃ
W ramach tej akcji nasi uczniowie dołą-

czyli się do obchodów Światowego Miesią-
ca Świadomości Autyzmu. Jego celem jest 
zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat 
problemów osób z tym zaburzeniem i ich ro-
dzin. Na znak solidarności z osobami z auty-
zmem dzieci robiły sobie zdjęcia ubrane w ko-
lor niebieski i przesyłały je do pani pedagog. 
Klasy I-III mogły wykonać pracę plastyczną, 
która rozpoczynała się od niebieskiej krop-
ki umieszczonej na środku kartki. Dalej mia-
ły pokazać na swój dziecięcy sposób, że 
każdy jest inny, inaczej postrzega świat, ale 
wszyscy jesteśmy równie ważni i wyjątko-
wi. Natomiast uczniowie klas IV-VIII rozwią-
zywali test, który miał poszerzać ich wiedzę  
o osobach z autyzmem. Uwrażliwiał ich też 
na to, że są pośród nas ludzie, którzy źle zno-
szą zmiany, niespodzianki, nowe sytuacje, ma-
ją trudności w nawiązywaniu kontaktów. Warto 
pamiętać nie tylko okazjonalnie o tym, że oso-
by z autyzmem żyją pośród nas.

ŚWIĘTO TWÓRCZOŚCI JANA BRZECHWY
Twórczość patrona naszej szkoły jest wciąż 

niewyczerpanym źródłem pomysłów. Tym ra-
zem do wierszy Jana Brzechwy sięgnęli pierw-
szoklasiści. Pocieszali się nimi w chwilach 
szkolnej rozłąki, oglądając podczas nauczania 
online rozmaite interpretacje sceniczne, mu-
zyczne czy filmowe jego utworów. Wreszcie po 
powrocie do nauki stacjonarnej sami błysnęli 
na scenie w swojej klasie. Fantastycznie po-
przebierani, zaopatrzeni w rekwizyty, a także 
prezentacje multimedialne dali popis swoich 
recytatorskich umiejętności. Chętnie przeniosą 
inne dzieci do barwnego świata Brzechwy, kie-
dy tylko sytuacja na to pozwoli. 

redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek 



SZKOŁY/KRZYŻÓWKA/AKCJA SEGREGACJA/PODZIĘKOWANIA

22

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca uczniowie naszej 

szkoły obchodzili Dzień Dziec-
ka. Tym razem, po okresie nauki 
zdalnej, święto to było poświęco-
ne głównie reintegracji poszcze-
gólnych klas.

Dzieci po długiej rozłące, na-
reszcie mogły się zobaczyć i zin-
tegrować poprzez różne aktyw-
ności oraz atrakcje organizowane 
przez klasy i ich wychowawców.

Najmłodsi uczniowie brali udział 
w zajęciach ruchowych, próbowa-
li swoich sił w tańcu, a także udali 
się na pobliskie place zabaw w Ry-
barzowicach, gdzie były organizo-
wane zabawy ruchowe nad brze-
giem Żylicy.

W klasach starszych ucznio-
wie mieli okazję obejrzeć swoje ulu-
bione filmy, zagrać w gry planszo-
we na hali sportowej oraz udać się 

na boisko przy ul. Topolowej w Ry-
barzowicach, aby wspólnie usiąść 
przy ognisku, porozmawiać i zagrać 
w piłkę.

Rada Rodziców również za-
dbała o dzieci i młodzież, przy-
gotowując dla nich upominek  
w postaci słodyczy. Uczniowie nie 
ukrywali zadowolenia i jednogło-
śnie stwierdzili, że taka forma spę-
dzania czasu z rówieśnikami jest 
dla nich najlepsza.

Liliana Kanik

1. Na dwóch kołach, 
napędzany siłą ludzkich 
mięśni.
2. Beskidy, Tatry lub Alpy.
3. Kajakowa wycieczka 
wzdłuż rzeki; np. Dunajcem.
4. Rozkładamy go na łące, 
kiedy chcemy zrobić piknik.
5. Luksusowy statek żaglowy.
6. Zbierane na plaży.
7. Lekki wiatr wiejący nad 
morzem.
8. Największe jezioro  
w Polsce.
9. Sterują ruchem ciała ryby 
lub są częścią stroju nurka.
10. Wieczorna w wannie lub 
latem w morzu.

z życia szkoły w rybarzowicach

KRZYŻÓWKA
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Pierwsza osoba, która prześle 
prawidłowe hasło krzyżówki 
na maila gokbuczkowice@
gokbuczkowice.com otrzyma 
nagrodę rzeczową. 
                 opracowała Maja Jakubiec

TSK „Zagroda” uprzejmie informuje, że zapowia-
dana kolejna książka będzie już dostępna od 24. 
czerwca. Można ją nabyć w bibliotece przy ul. Mio-
dońskiego, GOK przy ul. Wyzwolenia 554, sklepie  
z kosmetykami i prasą w pawilonie na przystanku au-
tobusowym w kierunku Szczyrku oraz kiosku przy ul. 
Miodońskiego. Książkę  można również nabyć bezpo-
średnio u autora, tel. 727 667 539. 

Zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę, która od-
powiada na wiele wątpliwości i pytań odnoszących się 
do procesów osadnictwa, rozwoju wsi i sytuacji eko-
nomicznej jej mieszkańców. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że książka ta jest jedną z bardzo nielicznych 
pozycji ukazujących rzeczywiste oblicze osiemnasto-
wiecznej wsi w powiecie bielskim. Tę książkę warto 
mieć w swojej bibliotece.                   Zarząd TSK „Zagroda”

„Metryka Józefińska” już dostępna
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KSIĄŻKI
Marcin z Lasu Kostrzyński „Puszcza” 
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2020

W jaki sposób niedźwiedzie przygotowu-
ją się do zimowego snu? Czy znasz najwięk-
szych mieszkańców puszczy? Jak wygląda ry-
kowisko? Potrafisz nazwać głos żurawi? Jeże-
li nie, to odpowiedź na te pytania znajdziesz 
w tej ilustrowanej książce dla małych i dużych 
miłośników przyrody. Marcin z Lasu jako prze-
wodnik oprowadza czytelnika i w ciekawy spo-
sób opowiada o prawach, którymi rządzi się 
las. Snuje opowieści na temat życia mieszka-
jących tam zwierząt oraz wyjaśnia, jakie zmia-
ny zachodzą w tytułowej puszczy we wszyst-
kich czterech porach roku. 

Paweł Sylwester Więzik
„Dreszcze Beskidów”
Wydawnictwo KBP, 2021

„Dreszcze Beskidów” to debiut prozatorski 
szczyrkowianina Pawła Sylwestra Więzika. XV 
wiek, Szczyrk – senna, górska osada położo-
na w Beskidach. Ziemie zamieszkują cyster-
si – pierwszy zakon ogólnoeuropejski. Na co 
dzień – oprócz reguły benedyktyńskiej Ora et 
labora – towarzyszą braciom gusła i pradawne 
obrzędy. Jednak pewnego dnia spokój osady 
zostaje zakłócony. Podczas polowania zosta-
je zaatakowany młody zakonnik. Nikt nie przy-
puszcza, że to początek lawiny wydarzeń, któ-
re na zawsze zmienią mieszkańców Szczyrku. 

Beata Kozidrak „Beata: gorąca krew” 
Wydawnictwo Agora, 2021

Beata Kozidrak – polska piosenkarka, au-
torka tekstów, kompozytorka, współzałoży-
cielka oraz wokalistka zespołu Bajm. Posia-
da czterooktawową skalę głosu. Osiąga rejestr 
gwizdkowy. Taką znamy ją wszyscy. Jaka jest 
naprawdę? Artystka w ramach prezentu uro-
dzinowego oddaje fanom swoją autobiografię. 
„Beata: gorąca krew” to opowieść o dziewczy-
nie z lubelskiej starówki, która dzięki determi-
nacji i wsparciu najbliższych z dnia na dzień 
zostaje gwiazdą. To nie tylko książka o kobie-
cie w męskim świecie rocka, ale również histo-
ria matki i żony, która była pod nieustanną ob-
serwacją paparazzich i plotkarskich mediów, 
pod ciągłą presją sukcesu.

AUDIOBOOKI
Magdalena Witkiewicz „Banda z Burej.  
Tajemnica piwnicy w bibliotece” 
czyta: Józek Pawłowski

Świat jedenastoletniego Wiktora zostaje 
wywrócony do góry nogami. Wraz z rodzicami 
i młodszą siostrą przeprowadza się z wielkie-
go, zatłoczonego miasta do małego miastecz-
ka. Chłopiec nie jest zadowolony, bo co można 
robić w takiej dziurze... Jednak pewnego dnia 
wszystko się zmienia. Wiktor dołącza do Bura 
Team – znajomych z klasy z którymi często po 
lekcjach chodzi do miejscowej biblioteki. Wiel-
ką zagadkę dla bandy stanowi jej piwnica.

E-booki  
w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. 
S. Staszica w Buczkowicach zapra-
sza do korzystania z platformy IBUK 
LIBRA, na której znajdują się publi-
kacje książkowe w wersji elektronicz-
nej – tzw. e-książki. Każdy czytelnik 
może odebrać kod dostępu w biblio-
tece i uzyskać bezpłatny dostęp do 
2.246 tytułów. Pakiet zawiera książ-
ki naukowe z zakresu  prawa, nauk 
społecznych, ekonomicznych, huma-
nistycznych, technicznych, publikacje 
dla dzieci i młodzieży oraz sporo lite-
ratury faktu, literatury pięknej i kobie-
cej. 

M.W.

Podziękowania
GOK w Buczkowicach serdecznie dziękuje 
lokalnym firmom za wsparcie naszych konkursów 
online z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. 
Podziękowania otrzymują m.in.: Salon Lawenda 
Artstudio Wioletta Koszała, Buczkowice; Nial 
Drop Karol Koszała, Kalna; Salon fryzjerski Uroda 
Małgorzata Gołąbek, Buczkowice; Salon piękności 
Makeup_4_You Barbara Bednarz, Kalna; Salon 
fryzjerski Magdalena Sanetra, Buczkowice; 
Salon kosmetyczny Lejdis Krystyna Huczek, 
Szczyrk; Włosomania Fryzjerstwo Sabina Kubala, 
Buczkowice; Kwiaciarnia Azalia Ewa  
i Mateusz Romaniak, Buczkowice; Sklep 
odzieżowy Lianna1 Hasmik Hovhannisyan, 
Buczkowice; Cukiernia-Piekarnia Kastelik, 
Buczkowice. 

GOK w Buczkowicach serdecznie dziękuje za 
wsparcie konkursu plastycznego online na Lalkę 
Teatralną, w ramach Miniatur Teatralnych,  
w postaci przekazanych książek – Teatrowi Lalek 
Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

GOK w Buczkowicach serdecznie dziękuje 
za wsparcie ekologicznych konkursów online 
promujących prawidłową segregację odpadów 
AKCJA SEGREGACJA – firmie PROSPERPLAST  
w Rybarzowicach.

Dorota Pasek „Dziewczyna od trawnika”
czyta: Joanna Domańska

Marysia jest architektem krajobrazu, miesz-
ka u brata na wsi i zajmuje się ogrodem Re-
zydencji Różowej. Adam to biznesmen, je-
go życie prywatne prawie nie istnieje. Pewne-
go dnia jednak dochodzi do niego, że nie mo-
że cały czas żyć w ten sposób. Kupuje dom 
na wsi z ogromnym ogrodem. Bohaterowie po 
raz pierwszy poznają się na tarasie rezydencji  
w wiosenny poranek. Marysia w umazanych 
ziemią rękawiczkach, Adam w samych bokser-
kach. Każde z nich od razu wyrabia sobie zda-
nie na temat drugiego, które nie jest najlepsze. 

„Dziewczyna od trawnika” to historia o tym, 
że miłość może zapukać do naszych drzwi, 
wtedy kiedy się jej nie spodziewamy, a pierw-
sze wrażenie często bywa mylące. 

Wojciech Wójcik „Himalaistka” 
czyta: Adrian Chimiak

Zima, trwa narodowa wyprawa na wierz-
chołek K2. Wejście na szczyt jest bardzo trud-
ne. Trzeba pokonać ból, zimno, zmęczenie  
i trzeba ciągle walczyć z mrozem i siłami na-
tury. Nagła zmiana pogody oznacza, że hima-
laistów czeka odwrót spod samego szczytu. 
Dwóch wspinaczy, na przekór wszystkim, po-
dejmuje się próby zdobycia wierzchołka K2. 
Jednym z nich jest Łukasz Lewicki – bardzo za-
wzięty i zdeterminowany. Nie wszystko układa 
się zgodnie z planem i alpinista spada na dno 
lodowej szczeliny, gdzie znajduje ciało młodej 
himalaistki Iwetty Miller. W głowę kobiety wbity 
jest czekan.                                      M.W.

ZASZCZEP SIĘ PRZECIW COVID-19
Urząd Gminy Buczkowice ponownie przypomina o możliwości skorzystania ze 

szczepienia przeciwko COVID-19. W szczególności zachęca się do zaszczepienia 
osoby w wieku 60+. 

Szczepienia są wykonywane w filii Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rybarzowi-
cach. Numer telefonu do rejestracji na szczepienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Buczkowicach to: 734 719 612 – czynny w godzinach pracy ośrodka.        J. Kanik
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Ubierz się w książkę

stali: 

Laureatami Konkursu Fotograficznego, 
zorganizowanego w szkole w Godziszce, zo-

 
– w kat. klasy 4-6:

I miejsce Anna Łętek,  
II miejsce Alicja Ga-
dzina, III miejsce An-
na Wandzel, wyróżnie-
nia: Jeremiasz  Jaku-
biec, Kamil Łętek i Emi-
lia Wandzel;

– w kat. klasy 7-8:
I miejsce Weronika Ny-
kiel, II miejsce Agniesz-
ka Wandzel, wyróżnie-
nie Krystian Tomaszek. 

Gratulujemy zwycięz-
com!                       Red.


