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Powodzenia w nowym roku szkolnym!  
Do kolejnych wakacji pozostało już tylko 296 dni! 

WITAJ SZKOŁO!

Gmina w obiektywie
Promując naszą gminę Gminny 

Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
przeprowadził konkurs fotograficz-
ny pn. „Gmina Buczkowice w obiek-
tywie”. Jego celem było ukazanie 
piękna przyrody naszej gminy oraz 
bogactwa infrastruktury rekreacyjno-
użytkowej. Uczestnicy – osoby do-
rosłe i młodzież od 12 roku życia – 
mogli nadsyłać fotografie wykonane 
na terenie gminy, prezentujące przy-
rodę, miejsca sakralne i użytku pu-
blicznego oraz miejsca rekreacyjne. 
Zbieranie prac trwało aż 5 miesię-
cy – od marca do lipca, co dawało 

LATO 
2021 

W tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Buczkowicach również przygotowano letnie 
zajęcia – wakacyjne warsztaty i świetlicę 
popołudniową GOK. Instruktorzy współpracujący 
z ośrodkiem robili wszystko co w ich mocy, aby 
zagospodarować i urozmaicić dzieciom czas 
letnich wakacji. 

Z GOK
cd. na str. 8

DZIEDZICTWO 
KULTURY TO CZĘŚĆ 
NASZEJ HISTORII

Nie przez przypadek używam 
tego określenia. Dziedzictwo kultu-
ry to bowiem wszystko to, co ma za 
sobą wiele lat istnienia, co ma po-
stać materialną, ale również niema-
terialną, to świadectwo historii na-
szej rodziny, wsi, mniejszego środo-
wiska. To coś, co dawało początek 
obyczajowi, wyrażało stan ducha 
budowniczych, stan umysłów twór-
ców przedmiotów, narzędzi i innych 
rzeczy sprzed wieków, które są wy-
tworami ludzkiej pracy, które – ze 
względu na wartości w nich zawarte 
– godne są opieki i ochrony. 

cd. na str. 7

uczestnikom możliwość ukazania 
tych miejsc w różnych porach roku.

Na konkurs nie wpłynęła może 
olbrzymia ilość prac – 16 uczest-
ników nadesłało 32 fotografie, ale 
znalazły się wśród nich prawdzi-
we perełki. Niektóre zdjęcia za-
chwycały starannością wykonania, 
ciekawym, dopracowanym pomy-
słem, inne z kolei – świeżym po-
dejściem do tematu i nieszablono-
wym ukazaniem powszechnie zna-
nych punktów, a jeszcze inne do-
skonale wyczekanym momentem.  

cd. na str. 2

Odbudowa krzyża w Buczkowicach. 
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Budynek przy ul. Franciszka Miodoń-
skiego 2, który powstał w ramach projek-
tu pn. „Zagospodarowanie terenów przy-
ległych do potoku Żylica wraz z budową 
ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowi-
ce etap II”, został zrealizowany przy dofi-
nansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

Ten nowoczesny, funkcjonalny obiekt 
z pięknym zielonym otoczeniem spełnia 
najnowsze standardy i jest dostosowany 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. Przy budowie zastosowano wiele pro-
ekologicznych rozwiązań. W ziemię zo-
stał wbudowany zbiornik na deszczówkę, 
dzięki czemu zyskuje się wodę do podle-
wania roślin. Na dachu budynku zainsta-
lowano ogniwa fotowoltaiczne produkują-
ce prąd na potrzeby obiektu. Wykorzysty-

wana jest nowoczesna technika grzewcza 
i systemy wentylacyjne.

Oprócz biblioteki i pomieszczeń admi-
nistracyjnych znajduje się tu sala wielo-
funkcyjna, w której można obecnie podzi-
wiać wystawę dydaktyczną na temat flory 
i fauny terenów nad Żylicą. Budynek wy-
posażony jest w salę wykładową, która 
od września służyć będzie dzieciom. Pra-
cownicy biblioteki prowadzić będą spo-
tkania piątkowe pod hasłem: „Popołudnia 
EKO-załogi”, gdzie mali gracze będą mieli 
możliwość spędzenia czasu na zabawach 
ekologicznych oraz grach interaktywnych 
z wykorzystaniem nowoczesnej tablicy 
multimedialnej. 

Gminna biblioteka funkcjonuje od 14 
lutego 1926 r. Na przestrzeni lat zmienia-
ła swoje siedziby, a także wystrój. Dzisiaj 
w nowym obiekcie prezentuje się oryginal-

Znalazły się też fotografie prezentujące miejsca nieoczywi-
ste, nie od razu kojarzące się z naszymi terenami, a niesa-
mowicie piękne, malownicze i odkrywcze.                                

Wielkie brawa dla wszystkich uczestników za wytrwa-
łość, pomysłowość i poszukiwanie pięknych miejsc.

Nadesłane fotografie oceniało jury w składzie: Anita No-
wak – przewodnicząca, animatorka fotografii, członkini Cie-
szyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, wykładowczyni 

projektów i kursów fotograficznych; Dariusz Lekki – 
rodowity Buczkowianin, zawodowo związany z gra-
fiką, fotografią i reklamą, współtwórca i uczestnik 
wielu wyjazdów/plenerów fotograficznych – głów-
nie zagranicznych; Adam Hadryś – człowiek z du-
szą artysty, zajmuje się fotografią i filmem, współ-
pracuje z polskimi i zagranicznymi markami.  

Jury przyznało łącznie 9 nagród. Przy wyborze 
kierowało się pomysłowością, jakością, perspekty-
wą, kolorami i techniką wykonania zdjęć, a także 
odpowiednią kompozycją oraz uchwyceniem mo-
mentu, w którym znalazł się element przyciągają-

cy uwagę. Laureatami konkursu zostali: Andrzej 
Pobożny – I m.  za miejsca sakralne i użytku pu-
blicznego, II m. miejsca rekreacyjne i III m. przy-
roda; Nikola Czernek – I m. miejsca rekreacyjne  
i II m. przyroda; Dagmara Żabka – I m. przyro-
da; Piotr Kruczek – II m. miejsca sakralne i użyt-
ku publicznego; Renata Ramenda – III m. miej-
sca rekreacyjne oraz Izabela Szczupak – wyróż-
nienie przyroda.   

Oprócz nagród przyznanych przez jury,  
w dniach 30 lipca – 1 sierpnia na fanpage’u GOK, 
odbyło się również głosowanie internetowe na na-
grodę publiczności. Wzięły w nim udział wszystkie 
nadesłane fotografie, a każdy użytkownik FB mógł 
głosować na dowolną liczbę fotografii. Nagrodę tę 
zdobyła Wiktoria Migdał otrzymując 166 głosów.  

Z protokołem konkursu oraz fotografia-
mi można zapoznać się na stronie internetowej 
GOK www.gokbuczkowice.com oraz na fanpa-
ge’u i kanale YouTube GOK Buczkowice. 

JF

Gmina w obiektywie – dok. ze str. 1

5 maja br. Gminna 
Biblioteka Publiczna  
im. Stanisława Staszica 
w Buczkowicach zmieniła 
siedzibę – przeniosła 
się do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej. 

BIBLIOTEKA  
I EKOLOGIA

nie i nowatorsko. 
Zapewnia czytelnikom nowości książkowe, audiobooki, 

dostęp do e-booków, a także czasopism. Katalog wszystkich 
książek oraz audiobooków naszych bibliotek (ponad 56.500 
pozycji) dostępny jest na stronie internetowej. Budynek posia-
da również czytelnię internetową. Biblioteka to także spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, Dyskusyjny Klub Książki, wystawy hi-
storyczne, projekty czytelnicze i ekologiczne.                         BJ
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Sala wykładowa.

Sala biblioteczna.
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NASI SĄSIEDZI

pani Bernadeta z Rybarzowic, 
100 lat, gdy wybuchła wojna 
miała 18 lat.

Wojnę wspominam bardzo źle. 
Pamiętam, że gdy Niemcy wje-
chali do wsi, niektórzy ludzie wi-
tali ich kwiatami, bo myśleli, że to 
Amerykanie. To były inne czasy, 
ludzie nie znali języków i nie umie-
li rozpoznać narodowości. Niem-
cy dawali tym Polakom czekola-
dy. Przed okupacją pracowałam 
w rodzinnym gospodarstwie, oj-
ciec miał konie, krowy, gęsi, ko-
laskę, maszyny rolnicze. Wszyst-
ko, łącznie z ziemią zabrali nam 
Niemcy. Większość mojej rodziny 
została zesłana na przymusowe 
roboty do Niemiec. Ślub brałam 
już podczas wojny, w lutym 1942 
roku, można powiedzieć, że mia-
łam szczęście, ponieważ w póź-
niejszym czasie już nie udzielano 
ślubów. Pierwszego syna Stasz-
ka przez długi czas wychowywa-
łam sama, gdyż w niedługim cza-
sie po ślubie mój mąż również zo-
stał zesłany na przymusowe robo-
ty do Essen. Mieszkałam wtedy, 
przez dwa lata, u swoich teściów 
w Łodygowicach, gdzie było tro-
chę łatwiej, ponieważ teściu pra-
cował na kolei. Po powrocie mę-
ża syn przez długi czas traktował 
go jak obcą osobę, ponieważ go 
nie znał. Jedzenie dostawało się 
na kartki – 1,5 kg chleba, cukier, 
margarynę i mydło z Oświęcimia. 
Pod koniec wojny rodzice zostali 
zabrani z transportem więźniów 
do Oświęcimia, ale ponieważ oka-
zało się, że został już wyzwolo-
ny, wrócili z powrotem do Starego 
Bielska. Jak relacjonują świadko-
wie, więźniowie w nocy, byli wy-

woływani po jednym, po dwóch  
i rozstrzeliwani. Zostali pochowa-
ni w masowym grobie, ekshumo-
wano ich ciała już po wojnie. Mie-
li ich odbić partyzanci, ale niestety 
minęli się z transportem. Niemcy 
uciekli ze wsi w jeden dzień. Zo-
stawili praktycznie wszystko tam 
gdzie przebywali.

pani Maria z Kalnej, 89 lat, gdy 
wybuchła wojna miała 7 lat. 

W domu było nas siedmioro – 
rodzice i piątka dzieci. Najmłod-
sza siostra miała wtedy 3 miesią-
ce. W nocy przyszedł do nas nie-
znajomy mężczyzna, bił na okna  
i kazał się nam ubierać i pakować, 
bo będziemy uciekać. Wszyscy 
– tzn. cała Kalna. Mamusia za-
częła płakać, że jak to tak, mamy 
wszystko zostawić i pójść gdzieś 
w nieznane? Na to przyszedł są-
siad Wojtek Górny i powiedział, 
żeby nigdzie nie iść. Nikt ze wsi 
nie pójdzie, jak mamy zginąć, to 
tutaj – u siebie. Tata był krawcem, 
więc od razu uszył nam woreczki, 
podpisał imieniem i nazwiskiem  
i każdemu z nas zawiesił na szyi. 
Musieliśmy je nosić. 

O tym, że wybuchła wojna 
wiedzieliśmy jako jedni z pierw-
szych w Kalnej, gdyż tata miał ra-
dio. Później ukrył je w piwnicy. Jak 
Niemcy przyjechali przeszukiwać 
domy, to strasznie się baliśmy, że 
je znajdą i nas rozstrzelają. Jed-
nak Bóg nas ochronił, nic nie zna-
leźli, a tata całą wojnę z tego radia 
korzystał, żeby się dowiedzieć, co 
się dzieje w świecie. 

Nie pamiętam dokładnie, kiedy 
to było, ale na pewno kilka dni po 

wybuchu wojny: patrzymy z dzie-
ciakami na lipowskie pola, a tam 
strasznie dużo czarnych punktów, 
pobiegliśmy tam i odkryliśmy, że 
te punkty to ludzie. Ten widok był 
szokujący. Mnóstwo ludzi z Ży-
wiecczyzny, matki z dziećmi też. 
Uciekali, tak jak my mieliśmy ucie-
kać. Podpytali nas, skąd jesteśmy 
i za jakiś czas zaczęli wracać do 
swoich domów. 

Szkoły nie było, gdyż zosta-
ła zajęta przez Niemców. Strze-
lanin u nas też nie było. Naj-
straszliwsze strzały dochodzi-
ły z Łodygowic. Pamiętam płoną-
ce kule, u sąsiada przez nie spa-
lił się dom. My ukryliśmy się wtedy  
w piwnicy, tam mieliśmy przygoto-
wane posłanie. Najgorsze zło ja-
kie nas dotknęło, to bauerzy (nie-
mieccy gospodarze), którzy wy-
siedlali mieszkańców i osiedlali 
się w ich domach. Bauer mieszkał 
koło nas, zabrał nam wszystko, 
sprzedał, albo rozdał rodzinie. My 
mieszkaliśmy w jednym pokoju  
i kuchni. Najbardziej żal nam było 
kochanych pszczół i uli, z których 
wylewał się miód. Żona bauera 
bardzo mnie lubiła, nauczyła mnie 
mówić trochę po niemiecku. Od 
niej też dostawałam mleko, krom-
kę chleba z masłem do zjedzenia. 

Jedzenie musieliśmy sobie sa-
mi zorganizować – chodziliśmy 
zbieraliśmy na pańskim kłosy po 
zbożu, mama wymłóciła, zmieli-
ła na maszynce do mięsa i robiła 
nam np. placki. Mleko dostawali-
śmy na siostrę Bernadkę, bo by-
ła malutka. Ziemniaki mama przy-
nosiła, chodziła pomagać w polu 
i dostawała zapłatę. Jedliśmy też 
kociby czarne czy kwiaty z lipy. 
Była bieda ogromna. Sąsiedzi po-
magali sobie wzajemnie, ale każ-
dy bał się o swoją rodzinę.

Tata przez całą wojnę praco-
wał jako krawiec w Bielsku, bra-
cia byli w obozach pracy. Nawet 
u jednego z nich byłam z mamą. 

Byłam takim dzieckiem, że 
Niemcy mnie lubili, bo trochę 
umiałam z nimi po niemiecku roz-
mawiać. Czasami dostałam od 
nich nawet coś do jedzenia.

Nagle któregoś dnia kaza-
no zbierać się wszystkim męż-

czyznom z Kalnej i pod eskortą 
Niemców mieli udać się do Lipo-
wej. Moi bracia Stefek i Gienek,  
a także tata, też musieli iść. Szłyś- 
my z mamą ich odprowadzić i po 
drodze udało się nam „ukraść” 
Gienka, który schował się w wy-
sokich trawach, zabrałyśmy go do 
domu. Ale po jakimś czasie wszy-
scy już wrócili, bo wojna się koń-
czyła, Niemcy zaczęli zwyczajnie 
uciekać. Zaczęliśmy się cieszyć  
z nadchodzącej wolności. 

pani Maria z Godziszki, 95 lat, 
gdy wybuchła wojna miała 13 
lat.

 
W domu było nas dziewięcioro 

– rodzice, szóstka dzieci i babcia. 
Ja z rodzeństwa byłam najstar-
sza. W dniu wybuchu wojny byłam 
w lesie, na łące pod Skrzycznem, 
tam razem z kuzynką i jej koleżan-
ką suszyłyśmy siano. Koło 11 mo-
ja mama przyniosła nam jedzenie 
w worku jutowym. Kuzynka Hanu-
sia spostrzegła od razu, że coś się 
stało. Mama była bardzo smutna  
i upłakana, po policzkach spływa-
ły jej łzy jak grochy. Powiedzia-
ła nam: Wojna! Wszystkie chłopy 
idą na wojnę. Od razu dziewczyny 
pobiegły, aby dowiedzieć się co 
z ich kawalerami. Zostawiłyśmy 
wszystko na tej łące i pobiegłam 
z mamą do domu. Tata, sąsiedzi, 
zarówno młodsi jak i starsi, byli już 
spakowani na wojnę. Mieli się sta-
wić w Krakowie na godzinę 16.00. 
Wszyscy płakali, straszny był lęk 
i nie do opisania rozpacz we wsi. 

Do dziś pamiętam, że przez 
6 tygodni od wybuchu wojny by-
ła piękna pogoda, jak nigdy, nie 
spadła ani jedna kropla deszczu.  
Nigdy też nie zapomnę opowie-
ści mamy, że jak weszła 1 wrze-
śnia do lasu za most „u stróża”, 
zobaczyła młodego chłopaka, któ-
ry chodził po słotwińskiej stronie, 
szlochał i wołał: Tato, chodź do 
domu, idziesz na wojnę. 

Do szkoły normalnie chodzili-
śmy, za czasów wojny skończy-
łam siódmą klasę. 

cd. na str. 4 i 5 

Życie podczas wojny
1 września minęły 82 lata od wybuchu II wojny światowej. Oto wyjątkowe wspomnienia tamtych czasów 
widziane oczami jednych z najstarszych mieszkańców naszej gminy. Może już nieco zatarte przez czas, 
może niedokładne i nie do końca zachowujące chronologię zdarzeń, ale niezwykle ważne ze względu 
na ich osobisty i naoczny charakter. Te wspomnienia wplatają się w losy państwa i narodu. Każde takie 
świadectwo jest bezcenne – współtworzy mapę naszej narodowej pamięci.
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ŻYCIE PODCZAS WOJNY
– dok. ze str. 3

Uczyliśmy się po niemiecku. 
Mnie się bardzo podobało jak na-
uczyciele rozmawiali w języku 
niemieckim. Kierownik szkoły był 
strasznym człowiekiem, dwa ra-
zy dostałam od niego po 3 razy 
na rękę tak mocno, że aż spuchła, 
za to, że powoli szłam korytarzem  
i słuchałam jak nauczyciele roz-
mawiają – to absolutnie nie było 
dozwolone. 

Kościół był normalnie otwar-
ty, chodziliśmy na msze, różań-
ce, roraty. Modliliśmy się o pokój, 
to były takie czasy, że kościół był 
schronieniem i ostoją dla ludzi. 

My mieliśmy gospodarstwo – 
pole do obrobienia i chowaliśmy 
krowę w oborze, tak że mleko  
i masło było. Mama przędła wełnę 
i plotła także rękawiczki i skarpet-
ki na sprzedaż. Przynosił jej wełnę 
taki dziadek aż z Twardorzeczki. 
Bardzo miły, zawsze u nas posie-
dział i porozmawiał. Nawet twier-
dził, że mamy się dobrze, bo dzie-
ci dużo, a podwójnie oblekane – 
tzn. że mieliśmy ubrane koszulki 
i sukienki. Siano znosiliśmy z łąki 
w brzemionach na plecach, w der-
kach przynosiliśmy gałązki z drze-
wa i tym się paliło. Jedzenie kupo-
waliśmy też na kartki. Trzy rzeczy 
mama zawsze kazała kupować, 
aby nie brakło w domu: sól, naf-
tę i zapałki. 

Bieda była straszna, tego nie 
da się opowiedzieć. Gdy skoń-
czyłam szkołę w wieku 14 lat, mu-
siałam się stawić w pośrednictwie 
pracy. Przeznaczyli mnie od razu 
do pracy w lesie w Bystrej Gór-
nej. Aby dojść do tej Bystrej, mu-
siałam wyjść o 6 rano z domu, że-
by o 8 zacząć pracować. Drzewa 
się podrzynało piłami ciesielskimi, 
sadziło się grządki i szkółki, siało 
się świerki. Leśniczy miał czwór-
kę małych dzieci – z racji tego, że 
byłam najmłodsza, jego żona za-
wsze brała mnie do opieki nad ni-
mi, gdy tylko chciała gdzieś wyjść. 
Na szczęście dzięki kuzynowi taty 
mogłam pracować bliżej domu – 
przenieśli mnie z lasu z Bystrej do 
Szczyrku. Kopaliśmy tam drogę, 
która teraz prowadzi na Skalite. 

Tata wrócił do domu, gdy uda-
ło mu się uciec w czasie rozbro-
jenia wojska pod Warszawą, we 
wsi Brody. Dostał jednak w szyb-
kim czasie wezwanie do pracy  
w Legnicy, pracował tam jako cie-
śla. Poszli tam z Godziszki w trój-
kę: tata, Hankus „spod kościoła”  
i Sowa z „górki”. 

Kiedy wojna się kończyła, wi-

dzieliśmy jak kolumny wojska 
niemieckiego uciekają, żołnierze 
mieli w rękach granaty, aby się 
bronić przed partyzantami, którzy 
przesiadywali w lasach. Tata za-
raz po zakończeniu wojny dotarł 
do domu wraz z Hankusem. Losy 
Sowy do dzisiaj są nieznane. 

Czasów wojennych się nie da 
opowiedzieć, tego nikt nie zrozu-
mie, kto tego nie przeżył. Nie wra-
cam do nich myślami, to okrop-
ne przeżycie, jak tylko słyszę sło-
wo „wojna”, to ciarki mnie prze-
chodzą. Jedynie czego nie potra-
fię zrozumieć, to tego, że ludzie  
w obecnych czasach nie cieszą 
się wolnością, swobodą, postę-
pem cywilizacyjnym. Ciągle są 
w pogoni za czymś. Kiedyś były 
czasy ciężkie i trudne, ale ludzie 
mieli dla siebie uśmiech, umie-
li rozmawiać, cieszyć się chwi-
lą, nikomu nie brakowało czasu,  
a wszystko było zrobione. 

pani Stanisława z Buczkowic, 
90 lat, gdy wybuchła wojna 
miała 8 lat.

Datę 1 września zawsze czło-
wiek wspomni, choć to nie warto 
wspominać, bo od razu chce się 
płakać i w środku kłuje. Urodziłam 
się w Ślemieniu i tam mieszka-
łam z całą moją rodziną, chodzi-
łam do pierwszej klasy. W 40 ro-
ku przyszli Niemcy i wysiedlili całą 
naszą rodzinę mamę, tatę, moich 
trzech braci i mnie z siostrą. Pa-
miętam jak wychodziliśmy z do-
mu, wszystko zostawiliśmy… Tata 
wziął trochę chleba na plecy, kro-
wy ryczały, pies się urwał, a my 
musieliśmy iść… Wzięli nas na ry-
nek, gdzie zgromadzili wszystkich 
ludzi, tam przyjechały po nas sa-
mochody. Przewiozły nas do Żyw-
ca, tam czekaliśmy tydzień cza-
su, aż się nazbierało więcej lu-
dzi i potem pojechaliśmy pocią-
giem do Lublina. Tam z kolei cze-
kały na nas furmanki i tam nas se-
gregowali… Moją rodzinę wzięli 
do Korytkowa, dostaliśmy pokoik 

u jednej rodziny, w którym nie by-
ło nic, spaliśmy na słomie. Musie-
liśmy chodzić po prośbie po do-
mach, żeby nam dali trochę ziem-
niaków, chleba, czy czegoś inne-
go do jedzenia. Mieszkaliśmy tam 
rok, potem udało nam się z tatą 
wyjechać. Najpierw dotarliśmy do 
Skawiny, gdzie była granica. Pa-
miętam duży żelazny most, sze-
roką rzekę i zimno, bo to był już 
listopad. Jak wysiedliśmy to ta-
ta wiedział, gdzie mamy iść, ale 
musieliśmy czekać, bo nie dało 
się przejść, most był zajęty przez 
wroga, dopiero po dwóch dniach 
się udało. Tata szedł na przodzie,  
a mnie po wodzie prowadziła ko-
bieta, która nam pomagała. Jak 
przeszliśmy rzekę to szliśmy pod 
górę, tak jakby się szło do Bieniat-
ki. Dobrze, że mój tata, choć scho-
rowany, był silny i dał radę wyjść. 
Kiedy nastała noc, prosiliśmy ludzi  
o nocleg, ale nam odmawiali; do-
piero w trzecim, albo w czwartym 
domu pozwolono nam się prze-
spać w stodole na słomie, ale do-
staliśmy koc, a zaraz o świcie go-
rącą herbatę. Następnego dnia 
znowu szliśmy przez pola i lasy, 
ale nie pamiętam dokładnie. Naj-
ważniejsze, że się udało i doszli-
śmy pod wieczór do Gilowic, do 
domu babci i cioci. Pamiętam, że 
bardzo się ucieszyły, ale że ich 
dom był zaraz przy drodze, ludzie 
tu często po drodze zostawiali na 
przechowanie buty, torbę, więc 
też obawiały się, że ktoś doniesie  
i znów nas wysiedlą… Długo tam 
nie byliśmy razem, bo w marcu ta-
ta zachorował i zmarł. Dzięki cioci, 
udało się zrobić pogrzeb, załatwi-
ła kogoś, kto zbił trumnę, ksiądz 
znalazł miejsce na cmentarzu  
i same go pochowałyśmy… Nie 
było nikogo, bo mama była dalej  
z najmłodszą siostrą Wiktorią  
w Korytkowie, tam też chłopcy 
Franek i Józek pracowali u bau-
erów, a brat Staszek trafił do obo-
zu. Mnie u cioci i babci było cięż-
ko, ale dobrze, głodu nie zazna-
łam. Nie było czasu na zaba-
wy, pomagałam w domu i w po-
lu. Babcia była wymagająca, ale 
ciepła, ciocia miała mnóstwo za-
jęć, ale znajdywała czas dla mnie, 
uczyła mnie liter, czytania, nawet 
robiła mi dyktanda i zadania ma-
tematyczne, raz uszyła mi sukien-
kę. Mieszkaliśmy blisko kościoła, 
codziennie razem się modliliśmy, 
chodziliśmy też na msze święte. 
To były bardzo ciężkie czasy, tego 
nie da się opowiedzieć. Pamiętam 
też jak spędziliśmy chyba tydzień 
czasu w ukryciu w piwnicy. Sie-

dzieliśmy i czekaliśmy na rozwój 
wydarzeń, dużo nas było, ludzi, 
dzieci, sąsiadów i innych. Nasz 
dom był już opasany dynamitem, 
wtedy przyszedł Niemiec popa-
trzył na nas i babcia rzuciła mu się 
do nóg z prośbą, by nic nam nie 
robili. Udało się, nas oszczędzili,  
a spalili tylko stodołę. 

Z mamą spotkałam się dopie-
ro po wojnie i razem zostaliśmy  
u babci… wrócić nie było już 
gdzie, nasz dom w Ślemieniu się 
spalił. Wszystko, co mieliśmy, zo-
stało zniszczone, nawet rzeczy, 
które zdążyliśmy schować przed 
wysiedleniem. Tak pamiętam za-
kończenie wojny. Ale żyć trzeba 
było dalej, my najpierw z mamą  
w Gilowicach, potem w Hałcno-
wie, później poznałam swojego 
męża Staszka Huczka i za nim 
przyszłam do Buczkowic.

pani Teresa z Rybarzowic, 93 
lata, gdy wybuchła wojna mia-
ła 11 lat.

W domu było nas czworo, ja, 
moja dwa lata starsza siostra, ma-
ma i dziadek – ojciec mamy.

O wybuchu wojny dowiedzieli-
śmy się z radia, przed wojną mia-
ła je mama, a potem oddała ja-
kiemuś mężczyźnie. Prawdzi-
wy strach i panikę wywołało nie-
mieckie wojsko, które przejecha-
ło przez Rybarzowice, kierując się 
chyba na Żywiec. Pamiętam, że 
wychodziliśmy wtedy z kościoła 
po odpuście. Ludzie w popłochu 
zaczęli się pakować, uciekać, ale 
wieczorem wszyscy wrócili, bo nie 
mieli dokąd pójść. Gdy przyszli-
śmy do domu, mama również nas 
spakowała, ale nigdzie nie poszli-
śmy.

W domu była bieda, do szko-
ły nie chodziliśmy od wybuchu 
wojny, pojawił się obowiązek pra-
cy. Moja siostra, która miała 15 
lat, pojechała na służbę na Śląsk 
do Cisownicy. Przyjechał stam-
tąd polski gospodarz, który podpi-
sał folkslistę i zbierał ludzi do pra-
cy w polu. Miał swoje gospodar-
stwo, parę pięknych koni, krowy, 
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świnie, kury. Jego plony szły na 
kontyngent – musiał je oddawać 
Niemcom. 

Do Rybarzowic również zje-
chali bauerzy, którzy pozajmowa-
li co lepsze domy na swoje go-
spodarstwa, ludziom pozabiera-
li wszystko, nawet nasze kilka kur 
zabrali. Ja poszłam na służbę do 
bauera w Rybarzowicach. Chciał 
on, aby również mama dla nie-
go pracowała, jednak odmówiła, 
ponieważ przed i w trakcie wojny 
pracowała w zakładach włókien-
niczych w Bielsku. Przyniosła mu 
zaświadczenie z pracy, a on w zło-
ści i z zemsty powiedział, że zwa-
li nam dom. Mieszkaliśmy w drew-
nianym domu. Bauer go rozebrał, 
co lepszy materiał wykorzystał na 
budowę stodoły u siebie, resztę 
chyba spalił. Dziadka zabrała do 
domu ciotka, nas przygarnęła ro-
dzina Brysiów z Boru. Mieli 3 izby, 
jedną już zajmowała przygarnięta 
przez nich kobieta – my mieszka-
łyśmy w kuchni. Miałyśmy tylko to, 
co udało nam się zabrać na sobie 
i w worku, który spakowała mama, 
resztę zabrał lub zniszczył bauer. 

U bauera pracowałam od 6 ra-
no do 6 wieczorem. Były to głów-
nie prace w polu, przy ziemnia-
kach, musiałam również dwa razy 
w tygodniu myć bauerce podłogi. 
Jedzenie dostawałam u nich, ale 
nie było dobre, marne zupy, roz-

wodnione mleko. Bauer nie trak-
tował nas zbyt dobrze. Pamiętam 
takie wydarzenie: kolega napra-
wiał wóz u bauera, bo mu kazał, 
mieli nim jechać w pole do ziem-
niaków. Ja miałam temu koledze 
pomagać. W pobliżu bawiła się 
ok. 4-5-letnia córka bauera i jak to 
dziecko, biegała i gdzieś się ude-
rzyła, zaczęła płakać. Poszła i po-
skarżyła bauerce, że to ja ją ude-
rzyłam, a bauerka uderzyła mnie 
w twarz tak mocno, że aż mi się  
w głowie zakręciło. Potem okrut-
nie mnie wyzywała, ale nie wiem 
jak, bo nie rozumiałam po nie-
miecku. Chciałam uciekać do ma-
my do zakładu, 13 kilometrów dro-
gi, ale powstrzymał mnie kolega 
Józek,  który powiedział, że mogą 
mnie aresztować i nie wiadomo co 
zrobią mi i mamie. Nie uciekłam, 
zostałam na jego prośbę. 

Później przyjechała siostra, 
która zabrała mnie do siebie do 
Cisownicy. Tam miałyśmy dobrze, 
miałyśmy swój pokój, było dobre 
jedzenie, spanie. Gospodarz Pu-
czek, który sam miał trójkę dzie-
ci, dobrze nas traktował. Miał też 
swoje maszyny więc dużo prac 
robił tymi maszynami. Praca tam 
również była ciężka, wstawało 
się o 5:30 i szło się robić w pole 
przy sianie, ziemniakach, zbiera-
niu owoców i tak aż do wieczora. 
Pracowałam tam z siostrą pół ro-

ku, potem spadłam z drabiny przy 
obieraniu owoców i się potłukłam. 
Miałam stłuczoną rękę i kolano.  
W międzyczasie mama się dowie-
działa, że szukają osoby do pra-
cy u niej w zakładzie. Przyjecha-
ła po mnie taką potłuczoną i za-
brała na leczenie. Powiedziała go-
spodarzowi, że już nie wrócę, że 
weźmie mnie do siebie do pracy, 
ale musiała od niego dostać za-
świadczenie, że nie chce mnie  
z powrotem. W pracy mama mu-
siała skłamać, że mam 14 lat, bo 
inaczej by mnie nie przyjęli, mia-
łam 13, dodała mi rok. Do końca 
wojny pracowałam już z mamą,  
a siostra pozostała w Cisownicy.

Jedzenie miałyśmy na kartki, 
mąkę, cukier, nie było masła, tyl-
ko ceres, musiało to wystarczyć. 
Przeważnie jadło się zupy i ziem-
niaki opiekane w łupinach. 

Jak Niemcy uciekali, było dzie-
siątkowanie domów, wszyscy mu-
sieli opuścić swoje domy, a we 
wsi miał zostać jeden mężczyzna 
na 10 domów, żeby ich pilnować. 
Wszystko co mieliśmy – resz-
tę ziemniaków, ubrania, pierzyny 
– nasze i Brysiów zamknęliśmy  
w piwnicy na dwie kłódki. Szły-
śmy z mamą cały dzień, dostały-
śmy się do Hałcnowa, gdzie ma-
ma miała koleżankę, która dała jej 
adres, jakby kiedyś potrzebowała 
schronienia. Pomogła nam przy-

padkowa kobieta, zaczepiła nas, 
pytając dokąd idziemy. Okazało 
się że to sąsiadka koleżanki ma-
my, wróciła się i zaprowadziła nas 
do niej, a za nami już biegli Ro-
sjanie. Obok domu koleżanki był 
sztab wojskowy Rosjan, mąż ko-
leżanki czasem z nimi gadał, cho-
ciaż nie znał języka, ale musiał im 
przytakiwać, bo się bał. Koleżan-
ka  miała dom murowany, ale bez 
łazienki, miała dwie córki, w tym 
jedną niepełnosprawną. Jak tyl-
ko przyszłyśmy, zagrzała nam wo-
dę i umyłyśmy się w zamykanej 
wnęce przeznaczonej na łazien-
kę. Dała nam chleba z masłem. 
Spędziłyśmy tam 2,5 tygodnia. 
Potem było ogłoszenie, że moż-
na wracać do domów. Przed do-
mem, który nie był w ogóle znisz-
czony, zastałyśmy zrozpaczonych 
Brysiów, okazało się, że pół piw-
nicy było rozwalone i ukradzio-
no wszystkie nasze i ich rzeczy – 
ubrania, pierzyny, ziemniaki – na-
wet zgnity ziemniak nie został. Nie 
wiemy kto to zrobił. 

Walk w samych Rybarzowi-
cach i pobliżu nie pamiętam, mo-
że byłam wtedy na Śląsku.

Podczas wojny najgorszy był 
strach – niepewność co przynie-
sie jutro. Nic się nie wiedziało na 
pewno.

wysłuchały MB-C, JF, E.J-P

Powstanie Warszawskie to niewątpliwie 
jedna z dwóch odsłon tragedii narodowej, któ-
rej państwo polskie i jego mieszkańcy doznali 
w czasie okupacji hitlerowskiej. Dzień 3 wrze-
śnia 1939 r. zapoczątkował u nas okres nie-
woli. W tym dniu bowiem do Bielska, Białej  
i m.in. Buczkowic wdarli się Niemcy, wkracza-
jąc zwartymi kolumnami wojska (to w Biel-
sku), a u nas demonstrując swoją siłę przejaz-
dem przez wieś. Trudno nawet powiedzieć, że 
Niemcy się do nas wdarli. Nikt im już nie sta-
wiał oporu. Obrońcy naszych granic z Czecho-
słowacją, skąd nadszedł atak na tym odcinku 
frontu, byli już na zatłoczonych cywilnymi ucie-
kinierami drogach, wiodących w kierunku Kra-
kowa. Wycofywali się pod kulami z niemiec-
kich samolotów, które niosły śmierć. Od tam-
tego czasu minęły już 82 lata. Niewielu chce  
o tej rocznicy pamiętać. 

Bez aktu agresji, z jakim mieliśmy do czy-
nienia we wrześniu 1939 r., nie byłoby Powsta-
nia Warszawskiego, nie byłoby zbrodni ludo-
bójstwa w hitlerowskich obozach śmierci, zlo-
kalizowanych na polskich ziemiach. Szczegól-
ną postacią ludobójstwa była niewyobrażalna 
w swej skali i okrucieństwie zbrodnia na na-
rodzie żydowskim, którego znacząca część 

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

związała swe życie z Polską. Ginęli jako oby-
watele polscy. Ten akt zagłady narodu żydow-
skiego nosi miano Holocaustu. Słowo Holo-
caust oznacza ofiarę całopalną. Ludobójstwo 
na niespotykaną skalę i Powstanie Warszaw-
skie to są dwie odsłony naszej wojennej trage-
dii. Ich dopełnieniem były Katyń, Twer i guła-
gi na nieludzkiej ziemi, których ofiary pozostają 
nadal trudne do ustalenia.

Nie ma u nas w regionie tradycji wspomina-
nia Powstania Warszawskiego. Jest tego sta-

nu wiele przyczyn, ale jedna chyba najistot-
niejsza. Pogrom Warszawy miał miejsce dale-
ko od nas. Nasz bialski region został włączony 
do Reichu. Od Warszawy dzieliło nas General-
ne Gubernatorstwo, rządzone przez prawnika 
Hansa Michaela Franka, rezydującego na kró-
lewskim Wawelu, a wcześniej reformatora nie-
mieckiego systemu prawnego, sprzyjającego 
kształtowaniu się hitlerowskiej dyktatury i pań-
stwa wodzowskiego (Führerprinzip). 

cd. na str. 6
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77. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAW-
SKIEGO – dok. ze str. 5

Ruch oporu antyhitlerowskiego był u nas, nie-
stety, słaby, bo dochodziło raz po raz do areszto-
wań ludzi, którzy usiłowali tworzyć struktury orga-
nizacji patriotycznych. To zaledwie wycinek oko-
liczności, które utrudniały zdobycie wiedzy o lo-
sach powstania wtedy, gdy ono zostało wznie-
cone, gdy dogorywało i gdy stolica zmieniała się  
w nieogarnione rumowisko, jeden z najwięk-
szych w Europie miejski cmentarz.

Tak się złożyło, że od szeregu lat mam 
zaszczyt uczestniczyć w obchodach kolej-
nych rocznic powstańczych, organizowanych 
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Bystrej. 
Nie bywam tam przypadkowo. W roku 1965,  
a więc przed 56 laty, na przełomie lipca i sierp-
nia nieopodal bystrzańskiego nieczynnego ka-
mieniołomu, w środku lasu, przy brzegu poto-
ku Bystra jako komendant harcerskiego obo-
zu szkoleniowego, patronowałem wzniesie-
niu obelisku poświęconego harcerzom z Sza-
rych Szeregów. Z tej konspiracyjnej organiza-
cji wywodziło się wielu najmłodszych uczest-
ników Powstania Warszawskiego – kurierów, 
obserwatorów, listonoszy i tych, którzy nieśli 
sanitarną pierwszą pomoc umierającym. Ten 
surowy obelisk, przypominający swym wyglą-
dem grot włóczni, stał się naszym harcerskim 
wkładem w upamiętnienie 21. rocznicy wybu-
chu tego  powstania, a jednocześnie obiek-
tem, przed którym 32 uczestników obozu zło-
żyło Przyrzeczenie Harcerskie i zostało obda-
rzonych Krzyżem Harcerskim. Na tym leśnym 
uroczysku 1 sierpnia 1965 r. po słowach przy-
rzeczenia rozległa się Harcerska Rota, nawią-
zująca do tej, którą stworzyła Maria Konopnic-
ka. Słowa tej pieśni były i są poruszające. Dziś 
nikt już w harcerstwie tej pieśni nie śpiewa: 

O matko Polsko, przyjmij nas 
w szeregi swych żołnierzy, 
Z nas każdy chce się wyzbyć skaz,
Każdy w Twą przyszłość wierzy. 
Nie zrobim wstydu chwale Twej,
Przyjąć nas w służbę chciej (...)
Po zakończeniu obozu obelisk pozostał 

na skraju niewielkiej polany. Obok niego prze-
biegała wtedy ledwie dostrzegalna ścieżyna. 
Tak mijały lata, w czasie których pamięć o je-
go istnieniu uległa zupełnemu zatarciu. Za-
sługą Towarzystwa Miłośników Bystrej jest je-

go odkrycie w leśnej gęstwinie. Ja zaś mia-
łem możliwość przypomnienia historii jego po-
wstania. Od tej chwili uczestniczę na zapro-
szenie bystrzan w kolejnych rocznicach wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Gromadzi-
liśmy się w lesie przy obelisku, uczestniczyli-
śmy w mszach polowych do czasu, aż leśniczy 
uznał, że obelisk powinien być z lasu usunięty. 
Tak to urzędnik Lasów Państwowych, umac-
niając szacunek dla Powstania Warszawskie-
go sprawił, że obelisk został przeniesiony na 
skwer nad brzeg potoku Bystra (Biała) w pobli-
że tablicy poświęconej pamięci kapitana Paw-
ła Zymsa – znakomitego żołnierza i wielkiego 
Polaka, mieszkańca Bystrej. Te niegdysiejsze 
pełne powagi i wzruszeń leśne spotkania za-
mieniły się w typowe, niemal rutynowe „skła-
dania wieńców i wiązanek kwiatów”.

Dzielę się tym bardzo osobistym wspo-
mnieniem, by dotknąć zasadniczej sprawy, ja-
ką jest metoda upowszechniania „wiedzy” o po-
wstaniu. Pominę w tym miejscu niedorzecz-
ności, półprawdy i banały, które w czasie ho-
milii wygłaszali o powstaniu kolejni celebran-
si mszy św. polowych, bo to odrębny i rozległy 
temat. Skupię się na jednym zdaniu, które wy-
powiedział prominentny przedstawiciel władz 
lokalnych na ostatniej uroczystości. Zdanie to  
(w przybliżeniu) brzmiało tak: Dziś nie ma po-
wodu, by zastanawiać się nad tym czy powsta-
nie miało sens i czy było potrzebne. Dziś wystar-
czy powiedzieć – „Pamiętamy”. To były jedyne, 
poza powitaniem uczestników uroczystości, sło-
wa przez niego wypowiedziane. Z takim przesła-
niem pozostawił uczestników tego rocznicowego 
spotkania. Czy to przesłanie winniśmy przyjąć  
z pokorą? Zdecydowanie – nie. To przesła-
nie wyłącza nasz rozum, zdaje się zwalniać od 
kształtowania indywidualnej oceny powstania, 
wykluczać naturalne dążenie do prawdy.

Aby bowiem pamiętać o Powstaniu War-
szawskim, nie wystarczy włożyć koszulkę ze 
znakiem Polski Walczącej i spoufalać się z ży-
jącymi jeszcze powstańcami, poklepując ich 
po plecach. To puste, a nawet obraźliwe ge-
sty. Aby naprawdę pamiętać, trzeba poznać 
genezę powstania, towarzyszące mu politycz-
ne kalkulacje i geopolityczne warunki, w któ-
rych przebiegało. Trzeba poznać „geniusz” 
wojskowy dowódców i poczucie ich odpowie-
dzialności za powierzonych ich pieczy żołnie-

rzy i ludność cywilną okupowanej Warszawy. 
Trzeba umieć oddzielić entuzjazm ludności cy-
wilnej z pierwszych dni walk, ale także starać 
się wczuć w jej tragedię i beznadzieję może po 
30 czy więcej dniach bombardowań, pożarów 
i nieustannej obecności śmierci. Trzeba sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czy nieodwracalne 
straty w postaci ponad 180.000 ludności cywil-
nej oraz około połowy nominalnego stanu licz-
bowego członków Armii Krajowej (ok. 20.000) 
oraz katastrofalna skala zniszczeń miasta  
i wszystkich jego zasobów, to cena warta po-
niesienia. Trzeba odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy blisko 500.000 mieszkańców ewaku-
owanych z miasta po powstaniu musiało stać 
się więźniami obozów albo robotnikami-nie-
wolnikami. Nie powinniśmy pozostawiać po-
za sferą naszego zainteresowania przebiegu 
ofensywy wojsk radzieckich na odcinku war-
szawskim, by wyrobić sobie zdanie, co z tego 
przeglądu sytuacji wojskowej wynikało. Trze-
ba postarać się zdefiniować, na czym polegało 
„moralne zwycięstwo” powstania, gdy poniosło 
ono klęskę na każdym z pól wyznaczających 
granice sensownego powstańczego zrywu. 
Trzeba wreszcie odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy wzniecając powstanie i trwając w bez-
nadziejnych walkach, jego dowódcy poruszy-
li sumienie świata, jak zamierzali, czy też świat 
pozostał głuchy na ten krzyk rozpaczy i milczał 
niewzruszony w swej obojętności. Jednym sło-
wem – trzeba najpierw poznać całą prawdę  
o powstaniu, a dopiero później wypowiadać 
sakramentalne „Pamiętamy”.

Odnoszę wrażenie, że pamiętamy ostat-
nio zaledwie o dacie 1 sierpnia 1944 r., a coraz 
mniej o tym, o czym bezwzględnie pamiętać 
należy. Rzetelnej pamięci o Powstaniu War-
szawskim nie da się oddzielić od odpowiedzi 
na pytanie o sens i potrzebę jego wybuchu. 
Każda inna droga to droga na nieuprawnione 
skróty. Pamięć o historycznych wydarzeniach 
to niezwykle ważna sprawa. Ale nie powinna 
to być pamięć wybiórcza. 

Zachęcam Państwa do odwiedzenia obeli-
sku harcerskiego w Bystrej Śląskiej (nieopodal 
restauracji Pod Źródłem). Jako buczkowicza-
nie mamy w nim swoją cząstkę.

Józef Stec

Kontynuując sportowy cykl Grand Prix Ko-
ła „Żylica”, nasi wędkarze spotkali się na za-
wodach o Puchar Wójta Gminy Buczkowice, 
które odbyły się na wodach Jeziora Długiego 
w Rajsku. Nasi tegoroczni mistrzowie koła po-
twierdzili swoją wysoką formę i tak Wojciech 
Gęsicki  (senior) i Patryk Kolonko (junior) wy-
grali w swoich kategoriach. 

W międzyczasie zorganizowano również 
Mistrzostwa Spławikowe Okręgu PZW w Biel-
sku-Białej. Nasi mistrzowie mocno zaakcen-
towali swoją w nich obecność. Patryk Kolon-
ko (junior) oraz Rafał Szafran (U-25) wygra-
li w swoich kategoriach, otrzymując automa-

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE tycznie możliwość reprezentowania nasze-
go okręgu na mistrzostwach kraju. I nasz ju-
nior już swoją okazję wykorzystał. W katego-
rii junior w mistrzostwach kraju startowało 63 
zawodników. To mistrzowie poszczególnych 
okręgów (ok. 40 osób) i młodzieżowa kadra 
kraju. Zajęcie wysokiego 13. miejsca w tak wy-
bitnym gronie, na pierwszych o takim prestiżu 
zawodach, to sukces. W imieniu zarządu koła 
składam serdeczne gratulacje i życzenia dal-
szych sukcesów. Gratulacje również dla opie-
kunów młodego zawodnika.

18 lipca odbyły się kolejne zawody, tym ra-
zem o Puchar Burmistrza Miasta Szczyrk. Brało 
w nich udział 18 zawodników, a zwyciężył z dużą 
przewagą nad pozostałymi Rafał Szafran.

W lipcu rozpoczęła się również wakacyj-
na akcja dla młodych wędkarzy „Wakacje Ina-
czej”. Jak zwykle znalazło się grono zaintere-
sowanych, którzy po dwóch treningach, przy-
stąpili 24 lipca do rywalizacji w ramach zawo-
dów podsumowujących lipcową część progra-
mu. Zwyciężył w nich reprezentujący nasze 
koło Kacper Kubica, ale na kolejnych miej-
scach zameldowali się amatorzy Emilia Ca-
puta i Radosław Zarębski. Serdeczne gratu-
lacje dla wszystkich i zaproszenie do rewan-
żu w sierpniu.

Zainteresowanych bieżącą działalnością 
Koła PZW „Żylica” zapraszamy na naszą stro-
nę internetową.

Zygmunt Gluza, prezes koła
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Stulatka  
z Rybarzowic

13 lipca w Rybarzowicach od-
był się piękny i niecodzienny jubi-
leusz, swoje 100. urodziny świę-
towała Bernadeta Mędrala. Z tej 
okazji w rodzinnym domu od-
wiedzili ją przedstawiciele gminy 
Buczkowice i sołectwa Rybarzo-
wice, wicewójt Jerzy Kanik, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Dobija-Chmiel, przewodni-
czący Rady Sołeckiej w Rybarzo-
wicach Zdzisław Świerczek i soł-
tys Rybarzowic Kazimierz Sadlik. 
Przekazali oni jubilatce życze-
nia zdrowia, siły i pogody ducha 
na kolejne lata życia w otoczeniu 
życzliwości i troski najbliższych. 

W tym szczególnym dniu pa-
ni Bernadeta odebrała również 
dyplomy i listy gratulacyjne mię-
dzy innymi od prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckie-
go, biskupa bielsko-żywieckiego 
Romana Pindla oraz wójta gmi-
ny Buczkowice Józefa Caputy. Był 
tort, kwiaty, upominki oraz obo-
wiązkowy toast 200 lat dla jubilat-
ki, a także wspólne  wysłuchanie 
życzeń przekazanych pani Berna-
decie za pośrednictwem anteny 
Radia Bielsko.

Jak z uśmiechem mówi ro-
dzina pani Bernadety, jej recep-
ta na długowieczność to dużo 
pracy i dużo biedy oraz niezłom-
ny charakter, bowiem życie nigdy 
jej nie oszczędzało. Doświadczy-
ła zarówno ciężkiej pracy w go-

DZIEDZICTWO KULTURY TO CZĘŚĆ 
NASZEJ HISTORII 
– dok. ze str. 1

Pojęcie „dziedzictwo kultury” brzmi 
dość górnolotnie, ale jeśli spojrzymy przez 
pryzmat dóbr i wartości, które się w nim 
mieszczą, dostrzeżemy, że każdy z nas 
bez trudu odnajdzie w nim cząstkę wła-
snej historii, cząstkę samego siebie. Wraz 
z uświadomieniem tych faktów dojdziemy 
do wniosku, że troska o to dziedzictwo jest 
równoznaczna z troską o zachowanie pa-
mięci o tym, co towarzyszyło życiu każde-
go z nas i co pozostawiło w nim trwały ślad 
nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z te-
go sprawy.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Za-
groda” w roku bieżącym podjęło się wyko-
nania zadania publicznego gminy pod na-
zwą „Odbudowa i konserwacja ludowego 
miejsca kultu religijnego z 1878 r.”. Uzna-
liśmy, że kamienna, wyniosła Pasja jest 
takim historycznym dobrem, które nale-
ży uchronić od grożącego mu niechyb-
nie zniszczenia. Obiekt liczy sobie 143 la-
ta; nie ma więc za sobą wielu wieków ist-
nienia, ale we wsi, która w rejestrze zabyt-
ków ma tylko białą, niezapisaną kartę, każ-
dy ponadstuletni obiekt winien być otoczo-
ny szczególną troską, by go bezpowrotnie 
nie utracić. 

Pasja z roku 1878 wykonana z pia-
skowca została poddana odbudowie w tej 
jej części, która zabiegom konserwator-
skim nie mogła być poddana ze względu 
na stopień zniszczenia. Te elementy po do-
kładnej inwentaryzacji zostały zastąpione 
nowymi fragmentami. Odtworzona została 
nisza (creativa) z płaskorzeźbą Matki Bo-
skiej, a także cały blok kamienny z nazwi-
skiem fundatorów – małżeństwa Michała  
i Teresy Huczków, którzy gospodarowali na 
gruntach związanych z domem mieszkal-
nym nr 16 przy obecnej ul. Legionów. Unik-
nął degradacji tylko krzyż z wizerunkiem 

Ukrzyżowanego Chrystusa oraz podstawo-
wa część głowicy kolumny, które poddane 
zostały zabiegom konserwatorskim.

Zamierzeniem naszym było także przy-
wrócenie tej okazałej budowli należnego 
jej miejsca w środowisku. Chcieliśmy udo-
stępnić ją gościom, którzy naszą wieś od-
wiedzają i postanawiają „zaliczyć” wyzna-
czony we wsi szlak spacerowy. W daw-
nej lokalizacji i w czasach, gdy wznieśli 
ją fundatorzy, Pasja towarzyszyła wszyst-
kim, którzy przemierzali ścieżkę od granicy 
z Rybarzowicami aż do granicy ze Szczyr-
kiem. Gdy przed laty ścieżka została zli-
kwidowana, Pasja stała zupełnie osamot-
niona, zapomniana.

Od początku swego istnienia aż do lat 
70. XX w. była miejscem zbiorowych i indy-
widualnych modlitw i próśb, jak mówi tra-
dycja – wysłuchanych. Potem stała samot-
na, odgrodzona od mieszkańców zasieka-
mi drucianych ogrodzeń. Tylko pp. Szczot-
kowie, w których ogródku stała, i niektórzy 
sąsiedzi, zapalali u jej stóp znicze. 

To się zmieniło. Odbudowana Pasja, 
której smukła sylwetka wznosi się na wyso-
kość 4,40 metra, znalazła się 30 lipca 2021 
r. przy ulicy Woźnej, w miejscu dostępnym 
dla każdego przechodnia. 

Opracowaliśmy notę historyczną opo-
wiadającą o dziejach obiektu oraz o je-
go fundatorach. By pamiętać o odbudo-
wie, przygotowaliśmy folder poświęco-
ny temu obiektowi. Zamierzamy we wrze-
śniu przekazać Pasję społeczności naszej 
wsi, jako przywróconą do świetności jed-
ną z pereł naszego dziedzictwa kultury. Te-
raz być może winien nastać czas ratowa-
nia najstarszej we wsi kapliczki wzniesio-
nej w 1819 r. Ona była świadkiem 202 lat 
naszej historii.

A tak na koniec – czy nie mamy sobie 
nic do zarzucenia, gdy bez zastanowienia 
niszczymy dawne sprzęty, dawne narzę-
dzia pracy, dokumenty czy całe budynki? 
Za każdą z tych rzeczy kryją się ludzkie hi-

spodarstwie, a po wojnie w zakła-
dach filcowych, jak i okrucieństwa 
i trudów wojny. Obecnie jubilat-
ka otoczona jest miłością najbliż-

szej rodziny i z dumą chwali się 
sześciorgiem dzieci, 11 wnukami, 
16 prawnukami i 3 praprawnuka-
mi.                                               JF   

storie, może wspomnienia o zwyczajach czy ob-
rzędach. Dbałość o porządek to dobra cecha, 
ale niech mu nie towarzyszy brak szacunku dla 
przeszłości, dzięki której jesteśmy tu i teraz.

Józef Stec 
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– dok. ze str. 1

Przez 5 tygodni od 28 czerwca do 30 lip-
ca do południa odbywały się wakacyjne warsz-
taty dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat pod na-
zwą Kolorowe Warsztaty w Buczkowicach. 
Pracowano w blokach czterogodzinnych,  
z podziałem na dwie grupy. Każdy dzień był 
inny, oprócz codziennych animacji – w po-
niedziałek odbywały się warsztaty plastycz-
ne i bokserskie, we wtorek taneczne oraz te-
atralne, w środę można było wziąć udział  
w animacjach po angielsku English is fun oraz 
grze terenowej, czyli podchodach, w czwartek 
były warsztaty pierwszej pomocy prowadzone 
przez OSP Buczkowice i taneczne, a w piątek 
mieliśmy warsztaty z pracotechniki i papiero-
plastyki prowadzone przez instruktora z Mikro-
centrum Nauki Naukotechnika w Świnnej. 

Przez 5 tygodni słychać było gwar roze-
śmianych dzieci, doświadczali go każdego 
dnia prowadzący zajęcia Sylwia Kubica-Bie-
gun, Kamil Gach i Joanna Zięba oraz cała 
reszta instruktorów współpracujących z nami  
w tym roku. Ta dziecięca energia, chęć zabawy 
i poznawania nowych rzeczy powodowała, że 
czas wakacyjny spędzony w Sokolni był fanta-
stycznie spożytkowany. 

Po każdym tygodniu zajęć na naszej stro-
nie internetowej i fanpage’u GOK ukazywał 
się poster ze zdjęciami z przeprowadzonych 
warsztatów, co z pewnością było miłą atrakcją 
zarówno dla naszych podopiecznych, jak i dla 
ich rodziców. Każde dziecko, każdego dnia za-
jęć, otrzymywało wodę, ciastko lub owoc.

W programie wakacyjnych zajęć znalazły 
się również animacje z megabańkami, z chus-
tą Klanzy, megatwisterem, z wodnymi balonami, 
konkursy rzutów do celu, hula-hop i skakanki, mi-
niturnieje piłki nożnej, różnorodne konkursy ta-
neczne i sprawnościowe. Tradycyjnie, na koniec 
każdego tygodnia warsztatów, zorganizowany 
został konkurs Mam Talent, który jak zawsze cie-
szył się dużym zainteresowaniem.

Kolejną ciekawą popołudniową alternaty-
wą dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat były bez-
płatne warsztaty, które odbywały od 5 lipca do 
25 sierpnia przez 4 dni w tygodniu w ramach 
Wakacyjnej Świetlicy Popołudniowej GOK.  
W poniedziałek były warsztaty ceramiczne, we 
wtorek i czwartek taneczne, a w środę różno-
rodne animacje integracyjno-rekreacyjno-ru-
chowe, w tym również wakacyjne podchody, 
które przyniosły uczestnikom ogrom atrakcji 
w terenie. Tak więc zarówno do południa, jak  
i popołudniu działo się u nas bardzo dużo cie-
kawego. GOK tętnił życiem.

Wakacyjne zajęcia były kolorowe, a to za 
sprawą cudownych podopiecznych i ich in-
struktorów, którzy do południa i po południu 
spędzali czas w sposób atrakcyjny, kreatywny 
i pełen niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy, 
że byliście w tym roku z nami!                          

S.K-B

Fotoreportaż na str. 28

Początkowo rodzina Julii chciała potrzeb-
ną sumę – 1 350 000 złotych – pozyskać we 
własnym zakresie, zostały nawet poczynio-
ne konkretne kroki, ale okazało się, że nie 
ma czasu na zebranie całości. Pierwsze ba-
danie po przeszczepie szpiku okazało się 
niekorzystne – przetrwały komórki nowotwo-
rowe i profesor Sebastian Giebel – szef Kli-
niki Transplantacji Szpiku i Onkohematolo-
gii w Narodowym Instytucie Onkologii w Gli-
wicach, zdecydował: są wskazania do tera-
pii genowej, czyli trzeciej linii obrony, i to bez 
zwlekania. Zapadła decyzja o zbiórce pu-
blicznej. Kwota była bardzo duża i zebra-
nie jej bez fundacji było niemożliwe. O po-
moc zwrócono się do Siepomaga, fundacji 
która cieszy się największym zaufaniem. Za 
usługę pobiera ona 6% zebranej kwoty, stąd 
trzeba było zebrać o tyle więcej – 1 436 000 
zł. Fundacja utworzyła specjalne konto tylko 
dla Julii i dała system umożliwiający trans-
parentne dokonywanie wpłat przez osoby 
indywidualne, rejestrowanie wpłat firm oraz 
tworzenie skarbonek, gdzie wpłacano pie-
niądze zebrane do puszek podczas wszel-
kich zbiórek polowych. Portal został powią-
zany ze zorganizowaną na Facebooku licy-
tacją pn. Armia Julii, w której wzięło udział 
2,5 tys. osób i która przyniosła ok. 10% po-
trzebnej kwoty. Swoje podziękowania umie-
ściła tam sama Julia. 

Fundacja dała tylko narzędzie do zbiórki, 
teraz trzeba było wpłat i trzeba było popro-
sić o nie. Rozpoczęły się rozmowy, telefo-
ny, sms, mailing. Tu chcę podziękować całej 
mojej rodzinie, rodzinie mojego męża Łuka-
sza, naszym przyjaciołom, znajomym, oso-
bom współpracującym i Tobie, Czytelniku, 
bo nie tylko wsparliście finansowo to przed-
sięwzięcie, o nie! Ruszyliście dalej, do swo-

ARMIA JULII
relacja z przebiegu zbiórki

Julia Radzio z Buczkowic, która niedawno 
przeszła przeszczep szpiku kostnego, zmaga się 
ze wznową białaczki limfoblastycznej. O zbiórce 
pieniędzy na terapię, która może jej pomóc  
w powrocie do zdrowia, w miesiącu lipcu było 
bardzo głośno. Terapia genowa CAR-T jest 
nierefundowana przez NFZ w Polsce. 

ich rodzin, znajomych, miejsc pracy i tak to się 
toczyło, kwota rosła cały czas.

Osoby najbliższe podejmowały inne działa-
nia. Dzięki temu do zbiórki włączyła się mło-
dzież i rodzice z I LO „Kopernik” w Bielsku-Bia-
łej oraz środowisko studenckie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

12-osobową ekipą pojechaliśmy na zawody 
balonowe na Polach Marsowych w Chorzowie, 
tu dostaliśmy trudną i cenną lekcję. Dla nich 
nasza sprawa była obca, z całego popołudnia 
i wieczoru przywieźliśmy 1300 zł. Ale nie pod-
daliśmy się. Wtedy pojawił się z pomysł roze-
grania meczu charytatywnego, który zorgani-
zował GLKS Sokół Buczkowice. Podczas pan-
demii nie jest łatwo z organizacją festynów,  
a pozaligowy mecz piłkarski to co innego. 
Zwrócono się do KS „Beskid” Godziszka, 
czy zgodzą się zagrać, a że na Godziszczan 
można zawsze liczyć – zaangażowali się ca-
łym sercem. Drużyna z Rybarzowic już sama 
zwróciła się do organizatorów, że też chcą do-
łączyć i tak z meczu zaczął robić się turniej. 
Więc pozostało zaprosić chłopaków z Kalnej 
– choć nie mają aktualnie drużyny seniorów, 
zreaktywowali się, by wziąć udział w turnieju 
i zostawili serce na boisku. Do tego dołączy-
ły z całkowicie własnej inicjatywy straże po-
żarne: OSP Buczkowice, Godziszka i Szczyrk, 
które stworzyły super energetyczną atmosfe-
rę. Pojawili się również motocykliści. Przyje-
chał również Tomek ze swoim Masnym Bur-
gerem. A my, tzw. pomagacze, zrobiliśmy sto-
iska z pozyskanymi od Was rzeczami. Była lo-
teria fantowa, domowa spiżarnia mam i babć, 
zioła i lawenda Krysi i Władka, domowa lemo-
niada Emy, centrum słodkości własnej pro-
dukcji, chleb ze smalcem i ogórem niezawod-

nych sióstr Pustelnik, grill spo-
ko Ryśka i ekipy. Odpowiedź 
była wspaniała. Przy organiza-
cji formalnie nie uczestniczyły 
instytucje, ale na ich pracow-
ników w każdym etapie zbiór-
ki mogliśmy liczyć i tu dzięku-
ję za ogromną pomoc i serce. 

W czasie turnieju Julia 
udzielała wywiadu Kubie Ja-
roszowi z Kroniki Beskidzkiej,  
w której ukazał się piękny arty-
kuł. To też wywołało kolejną fa-
lę przelewów na konto zbiórki.
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Dzień później w niedzielę odbyły się zbiór-
ki we wszystkich kościołach gminy Buczkowi-
ce, zebrano ponad 50 tysięcy. Tu zaangażo-
wali się mocno przyjaciele Julii ze szkoły pod-
stawowej w Buczkowicach. 

Tydzień później zbiórki odbyły się w kościo-
łach gminy Wilkowice (oprócz Wilkowic). Tam 
też udało się zebrać blisko 20 tysięcy złotych. 
W ogóle duże wsparcie dostaliśmy od ekipy 
gminy Wilkowice i sołtysa Mesznej oraz ca-
łej społeczności wilkowskiej, która jest bardzo 
podobna do buczkowskiej. Myślę, że gdy ktoś  
z tamtej gminy będzie potrzebował pomocy, to 
może do nas przychodzić bez wahania. 

Zostaliśmy zaproszeni też na festyn do 
Świnnej. Naszykowaliśmy się, ekipa znowu 12 
osób, bus, samochód z przyczepą pełną fan-
tów, ciasta, spiżarnia, grill, lemoniady 5 bania-
ków – i jedziemy zarabiać na Julkę. Niestety 
pogoda pod psem – nagle telefon od Mietka 
Krzaka szefa GOK Świnna: festyn odwołany 
ze względu na deszcz i burze. Konsternacja: 
co zrobić z tą ilością jedzenia w niedzielne po-
południe? Uprosiliśmy Mietka, zdjął informację 
z Facebooka o odwołaniu i ze względu na nas 
robi festyn. Przyjeżdżamy do Świnnej, nikogo, 
tylko my i deszcz, ale skoro Julka daje radę  
z takimi terapiami, to my nie damy rady sprze-
dać takich pysznych rzeczy? Porozkładaliśmy 
się w deszczu totalnym, minęło pół godziny, 
wyszło słońce, zeszli się ludzie ze Świnnej, 
dojechali ludzie z Buczkowic (po wezwaniu 
na Facebooku). Były zabawy dla dzieci, OSP,  
a i trochę hazardu przy bingo, posprzedawali-
śmy prawie wszystko i wróciliśmy z kasą!

Tu chciałam szczególnie podziękować mo-
im przyjaciołom i całej ekipie z biurowca, któ-
ry wynajmujemy od rodziców Julii, z Bystrej: 
Ani Petardzie Stomatolog, Karolinie naszej ku-
zynce z fizjo – dobremu duchowi rodziny, Izie 
kosmetyczce, Monice i Ewie księgowym oraz 
dwóm dziewczynom, z którymi na co dzień 
tworzę firmę geodezyjną, tj. Julii Cembali  
i Malwinie Antosz; bez ich młodzieńczego en-
tuzjazmu i intensywnej pracy te wszystkie rze-
czy wyglądałyby blado. 

Później były jeszcze zbiórki w innych ko-
ściołach, tj. „Na Górce” w Szczyrku, w Żywcu 
dzięki ks. Grzesiowi Gruszeckiemu, a dzięki 
ks. Mateuszowi Steczkowi w Rudzicy. Ogrom-
ną pracę odrobiła najbliższa rodzina Julii  
z Bielska-Białej, Nowego Sącza i Warszawy, 
ale to temat na osobny artykuł. 

Zostaliśmy zaproszeni na finał TKB do 
Szczyrku, ale ze względów organizacyjnych 
nie mogliśmy tam nic sprzedawać, a rzeczy 
już były przygotowane. Moja mama zorgani-
zowała miejsce w sobotę na ryneczku w Bucz-
kowicach, wsparła ją mocna ekipa przyjaciół  
i oczywiście Wy, bo kolejny raz przyszliście  
i kupiliście wszystko, nie pytając ile co kosz-
tuje.

Ostatnim akordem całego przedsięwzięcia 
był 58 Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, 
ale tam już nie zbieraliśmy pieniędzy, bo zbiór-
ka osiągnęła 100% dwa dni przed czasem. 
Tam działaliśmy na rzecz fundacji DKMS, któ-
ra dzięki zorganizowaniu przez nas Dnia Daw-
cy Szpiku też wsparła wcześniej zbiórkę. By-

liśmy przez 2 dni na Placu Jakubowym i uda-
ło się nam zarejestrować ponad 110 potencjal-
nych dawców szpiku. Z fundacji dostaliśmy 
specjalne podziękowania, bo wynik podob-
no jest super. I to znowu dzięki Wam, bo przy-
szło do nas wiele młodych i w średnim wieku 
osób z naszej gminy, gminy Wilkowice i miasta 
Szczyrk. Tam też uroczyście ze sceny wybra-
liśmy losowo właściciela nart podarowanych 
przez Kamila Stocha spośród osób wpłacają-
cych na skarbonkę fanklubu z Proszowic. Los 
sprawił, że narty trafiły do Sylwii z Buczkowic. 

Nie można też nie wspomnieć o puszkach  
i słojach, do których pieniądze wpłacane były  
w sklepach, lokalach i salonach, dawaliście 
tam reszty z zakupów, napiwki z usług przez 
cały miesiąc. 

Starałam się w jak największym skrócie opi-
sać wydarzenia ze zbiórki. Nie chcę wymieniać 
osób, którym jesteśmy wdzięczni, bo wypisy-
wałabym bardzo długo, a jeszcze ciągle kogoś 
by brakowało. Zresztą znaczna większość po-
mocy była udzielona anonimowo i wszystkim 
anonimowym osobom dziękujemy gorąco! 

Gdy piszę do Was, Julia czuje się lepiej, 
zaczyna wracać do sił, wyniki troszkę się po-
prawiły. Terapię będzie można wprowadzić za 
około miesiąc. Będzie to pobranie i zamrożenie 
limfocytów w Polsce, wysłanie materiału do la-

boratorium w USA lub Szwajcarii i modyfika-
cja genowa. Odesłany materiał zostanie poda-
ny w Gliwicach. Są jeszcze szanse, że prze-
szczep, który otrzymała Julia, pokona chorobę 
i będzie dobrze pracował, wtedy zgromadzone 
pieniądze będą zabezpieczone na jej koncie 
na Siepomaga na wszelki wypadek, bez ogra-
niczeń czasowych. Po tym czasie będzie moż-
na zadecydować o przekazaniu ich innej po-
trzebującej osobie lub osobom w ramach fun-
dacji. Żaden Wasz pieniądz nie zostanie zmar-
nowany, a myślę że jest on dobrze zainwesto-
wany. 

Paradoksalnie Julka Radzio – osoba skrom- 
na i introwertyczna, szalenie zdolna – stała się 
trochę osobą publiczną. Dzięki Waszej pięknej 
odpowiedzi na zbiórkę było to bardzo pokrze-
piające i momentami wesołe.

Trzymajcie kciuki za Julkę i jej mamę Ho-
noratę, która od 3 lat wykonuje tytaniczną pra-
cę, tatę Rafała i rodzeństwo – bliźniaki Tomka 
i Karolinę, żeby ich życie rodzinne jak najszyb-
ciej wróciło do normy i odzyskało swój smak.  

Bądźmy dumni z nas samych i naszej gmi-
ny. Inicjatywa we wszystkim była całkowicie od-
dolna i wspólna: moja i Twoja Czytelniku i za to 
Ci dziękuję!

Magdalena Wrona
zdjęcia na str. 28

Wieści ze szkoły  
w Godziszce

GRAMY PO NIEMIECKU

9 czerwca odbył się finał Wojewódzkiego 
Konkursu Artystyczno-Językowego „Spielfabrik 
– Fabryka gier” w Katowicach. Uczniowie na-
szej szkoły Michał Janica oraz Krystian Toma-
szek zdobyli wyróżnienie za najlepszą oprawę 
gry „Berlin – die Hauptstadt” (Berlin – stolica), 
a uczennice z kl. 7b Maria Wandzel i Zuzanna 
Suder zajęły II miejsce dzięki stworzonej wspól-
nie grze karcianej „Akkusativ” (tematyka zwią-
zana z gramatyką). Finaliści mieli także okazję 
przetestować ciekawe gry wymyślone przez in-
nych uczestników konkursu. Na koniec wszyscy 
wysłuchali koncertu jazzowego live przygotowa-
nego specjalnie na tę okazję. Gratulacje dla na-
szych uczniów!

NARESZCIE RAZEM I W RUCHU!
W tym roku szkolnym dzieci długo czeka-

ły, by spotkać się w klasie, a także uprawiać 
sport. W czerwcu stworzono im do tego kil-

ka okazji. Tradycyjnie Dzień Dziecka łączymy  
z Dniem Sportu, ale ponieważ pogoda po-
krzyżowała nam plany, jednego dnia były ży-
czenia i czekolady, a innego sportowe roz-
grywki. Większość uczniów wzięła udział  
w grach i zabawach na szkolnych obiektach 
sportowych. Były dwa ognie, mecz piłkarski, 
techniczny tor przeszkód na czas, gry plan-
szowe, skok w dal, konkurs rzutów do ko-
sza, do celu piłeczkami, strzałów na bramkę 
oraz skoków na skakance. A do tego projekt 
na klasowe logo kredą na asfalcie. Natomiast 
klasy czwarte i piąta udały się na wycieczkę 
ścieżką dydaktyczną nad Żylicą, by poszukać 
miejsc, urządzeń oraz obiektów do uprawia-
nia aktywności ruchowej. Wykonywały do te-
go dokumentację zdjęciową i wspólnie się ba-
wiły. Dzieciom z klas 1-3 udało się wyjść na 
małe wyprawy na lody. Był to świetnie spę-
dzony czas, w ruchu i wspólnie. 

Potem przyszedł czas na klasowe wy-
cieczki integracyjne. Nietypowo miały one 
miejsce nie we wrześniu, a w czerwcu. 
Wszystko dlatego, że po wielu miesiącach 
nauki online uczniowie najbardziej byli spra-
gnieni tego, by być ze sobą, rozmawiać, ba-
wić się, zaprzyjaźniać.                cd. na str. 10  
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WIEŚCI ZE SZKOŁY W GODZISZCE
– dok. ze str. 9

Stąd pomysł na krótkie jednodniowe wypra-
wy po okolicznych ścieżkach, wzniesieniach  
i lasach. Pogoda dopisała, humory też. Może 
chociaż trochę udało się nadrobić towarzyskie 
zaległości.

MŁODZI CZYTELNICY

Chociaż pandemia utrudniała uczniom ko-
rzystanie z księgozbioru biblioteki, to jednak 
pierwszoklasiści się nie poddali. Chętnie wypo-
życzali książeczki do domu, by szlifować swo-
je umiejętności czytania. Powrót do szkoły po-
zwolił na przeprowadzenie skromnej uroczy-
stości pasowania ich na czytelników. Wyda-
rzenie zostało wzbogacone przez dar Instytutu 
Książki, który przekazał dla każdego nowego 
użytkownika biblioteki pamiątkową książecz-
kę z literkową wycinanką. Klasa 1b postanowi-
ła przekonać wszystkich o swojej znajomości 
literatury, uczestnicząc w bajkowym quizie. Do 
tego dzieci przybyły na uroczystość przebrane 
za bohaterów książek, radośnie śpiewając pio-
senkę pt. „Witajcie w naszej bajce”. 

PROJEKT „ROZWIJANIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH”

Przez cały rok szkolny, zarówno stacjonar-
nie jak i online odbywały się zajęcia z projek-
tu unijnego pn. „Rozwijanie kompetencji kluczo-
wych”. Jego celem było podwyższenie jakości  
i atrakcyjności edukacji w naszej szkole poprzez 
realizację programów i zajęć rozwijających kom-
petencje kluczowe, przygotowujących uczniów do 
aktywnego i efektywnego uczestnictwa w przy-
szłości na rynku pracy. Objęci nim zostali wszyscy 
chętni uczniowie, którzy pomyślnie przeszli rekru-
tację, a oferta proponowanych przez nauczycie-
li zajęć była bardzo bogata i różnorodna. Zapro-
ponowano dzieciom zajęcia pozalekcyjne: infor-
matyczno-dziennikarskie pt. „Świat zaczarowany  

w kadrze”, z j. angielskiego „Krok po kroku idę do 
przodu”, „Od słowa do słowa tworzy się rozmo-
wa” i „Creative English for kids”, z edukacji przy-
rodniczo-technicznej „Badam i odkrywam” oraz 
„Akademia Małego Odkrywcy”, z edukacji wcze-
snoszkolnej „Złote kluczyki” do szkatułki po-
mysłów oraz „Pomysłowe dzieciaki”, z eduka-
cji matematyczno-przyrodniczej „Mali przyrodni-
cy poznają świat”, „Akademia Małego Odkrywcy”,  
z matematyki „Po nitce do kłębka”, „Matematyka  
w liczbach i kolorach”, „Ekstra matematyka” oraz 
„Matematyczny zawrót głowy”, z robotyki „Akade-
mia Twórczości”, z przyrody „Fascynujący świat 
przyrody” oraz „Ciekawi Świata”, z geografii „Zo-
stań olimpijczykiem”, z fizyki „Doświadczenia fi-
zyczne”, a także „Gry planszowe i logiczne meto-
dą na skuteczne uczenie się” i zajęcia pozalekcyj-
ne z doradztwa zawodowego, korekcyjno-kompen-
sacyjne, logopedyczne, z surdopedagogiem, z ty-
flopedagogiem. Poza tym odbyło się wiele warsz-
tatów szkoleniowych dla nauczycieli oraz w znacz-
nym stopniu została wzbogacona baza pomo-
cy dydaktycznych szkoły. Pojawiły się m.in. tablice  
i ekrany interaktywne, które umożliwiają prowadze-
nie zajęć w atrakcyjny dla uczniów sposób.

 
Trudno opisać wszystkie działania, projekty, 

pomysły, jakie zrealizowano z dziećmi i środki 
dydaktyczne, które pozyskano i wykorzystano 
w ramach projektu. Jako przykład niech posłu-
ży mała wyprawa ekspedycyjna klasy 1a z wy-
chowawcą po terenach naszej gminy. Ucznio-
wie z zaciekawieniem obserwowali nieznane 
sobie miejsca rodzimej Godziszki, jej naturalne 
granice z Rybarzowicami, bieg Godziszczan-
ki i miejsce jej ujścia do Żylicy. Podziw wzbu-
dziły nowe tereny rekreacyjne i piękna, rozle-
gła ścieżka dydaktyczna w Dolinie Żylicy. Na-
prawdę było co oglądać. Najwięcej entuzjazmu 
wywołała tama bobrów i ścięte przez nie drze-
wa. Sporządzone podczas wycieczki zdjęcia 
upiększyły szkolny korytarz, tworząc galerię 
zachęcającą do poznawania cudów przyrody 
w okolicy. Prawdziwe okazało się przysłowie: 

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
Z kolei uczniowie klasy 1b i 2 pod opie-

ką swoich wychowawców wyruszyli na le-
śną wyprawę badawczą. Podczas wyciecz-
ki dzieci uczyły się rozpoznawać poszczegól-
ne piętra lasu poprzez bezpośrednie obcowanie  
z przyrodą. Zaznajamiały się z nazwami i wyglą-
dem wybranych roślin i zwierząt, dla których do-
mem jest las. Poza tym miały okazję uświado-
mić sobie znaczenie lasu oraz czynników, które 
mu zagrażają, i konieczność jego ochrony. Zaję-
cia w „leśnej sali” okazały się ogromną atrakcją 
dla uczniów i skutecznym sposobem przyswaja-
nia przez nich wiedzy. Poszerzyli oni zasób ele-
mentarnych wiadomości na temat ekosystemu 
leśnego o szereg ciekawostek. Na przykład do-
wiedzieli się, czym zajmuje się dendrologia, do 
czego służą pułapki feromonowe, jak wygląda 
głuszec zwyczajny i przetacznik ożankowy. Dzię-
ki wyprawie odkryli ile tajemnic kryje las. Relacje  
i zdjęcia z różnych zajęć znajdują się na stronie 
naszej szkoły. 

Natomiast wieści o tym, co się dzieje w na-
szej placówce przygotowywali starsi ucznio-
wie, tworząc magazyn informacyjny Szkolne 
Wiadomości „Express2”. Powstawał on w ra-
mach zajęć z projektu pod nazwą „Świat za-
czarowany w kadrze”, rozwijających różno-
rodne umiejętności: literackie, dziennikar-
skie, aktorskie, graficzne, informatyczne, fil-
mowe. Uczniowie poszukiwali informacji o wy-
darzeniach w szkole, redagowali o nich teksty, 
tworzyli materiał zdjęciowy i filmowy, dokony-
wali jego selekcji, występowali przed kamerą  
w roli prezenterów, nagrywali ścieżkę dźwię-
kową, montowali szkolny telewizyjny magazyn 
informacyjny przy użyciu programów do edy-
cji wideo Sony Vegas lub Final Cut. Gotowy 
odcinek szkolnych wiadomości upubliczniany 
był na stronie YouTube oraz Facebooku szkol-
nym. Pod opieką nauczycieli uczyli się też sa-
modzielności, umiejętności pracy w zespo-
le, współtworzenia wspólnego dzieła i odpo-
wiedzialności za nie. Na zakończenie można 
stwierdzić, że działania podjęte w naszej szko-
le w ramach projektu unijnego pn. „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych” były tworzone przez 
ludzi z pasją dla wszystkich, którzy chcieli ją  
w sobie obudzić lub rozwinąć.

redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek
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W ramach tegorocznych Miniatur Teatral-
nych, które po raz kolejny musiały odbyć się  
w sieci, Gminny Ośrodek Kultury Buczkowi-
cach zorganizował bardzo ciekawy Konkurs 
Plastyczny Online na Lalkę Teatralną. Uczest-
nicy konkursu mieli wykonać własnoręcznie lal-
kę teatralną. Możliwości było wiele – mogła to 
być kukiełka, marionetka lub pacynka. Uczest-
nicy nadsyłali zdjęcia swoich cudnych prac do 
GOK mailowo do 11 czerwca. 15 czerwca za 
pośrednictwem łączy internetowych odbyło się 
posiedzenie jury, w skład którego weszli: Re-
nata Barut – plastyczka, nauczycielka histo-
rii i sztuki, Ewelina Jakubiec-Piznal – instruk-
torka teatralna Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach oraz Krzysztof Rzepecki  
– plastyk Teatru „Groteska” w Krakowie, prze-
wodniczący jury. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 145 prac 
(przedszkole – 12, kl. I-III – 54, kl. IV-VI – 49, 

Buczkowicki ośrodek kultu-
ry w okresie wakacyjnym zapro-
sił dzieci i młodzież na Wakacyj-
ne Spotkania z Grami Planszowy-
mi „Złap bakcyla”, które odbyły się  
7 lipca i 4 sierpnia w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Buczko-
wicach. 

Celem spotkań było aktywne 

KONKURSOWE LALKI TEATRALNE
kl. VII-VIII – 27, młodzież i osoby dorosłe – 3). 
Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 27 osób. 
Na pierwszych miejscach uplasowali się w kat. 
przedszkole: Rafał Gach z Rybarzowic, w kat. 
kl. I-III Milena Wojciuch z Rybarzowic, w kat. IV
-VI Julia Kachel z Leśnej, w kat. kl. VII-VIII Łu-
kasz Pilarz z Buczkowic, w kat. młodzież i oso-
by dorosłe 1. miejsca nie przyznano. 

Dzięki konkursowi uczestnicy odkryli bo-
gactwo lalkarstwa i własne umiejętności pla-
styczne. Konkursowe prace (w większości 
kukiełki i pacynki oraz nieliczne marionetki) 
przekonały nas, że dla dzieci nie ma rzeczy 
trudnych. Młodzi artyści, ale także młodzież  
i dorośli dowiedli, że lalki można wykonać na 
wiele różnych sposobów, korzystając z wszel-
kich inspiracji i możliwości twórczych, używa-
jąc dowolnych materiałów plastycznych. Dzię-
ki temu powstały cudowne, czasem zaskaku-
jące, pełne tajemnic i poezji lalki, które zdo-

były ogromną sympatię jury. Jury jednomyśl-
nie stwierdziło, że konkurs pozytywnie wpłynął 
na rozbudzenie zainteresowania teatrem, po-
znanie technik budowy lalki, pobudził inwencję 
twórczą, rozwinął wrażliwość estetyczną oraz 
wyobraźnię nie tylko plastyczną.

Jak bowiem mawiają aktorzy, znawcy sztu-
ki teatralnej, teatr lalek to najbardziej teatral-
ny z teatrów, jego możliwości wybiegają dale-
ko poza najszersze horyzonty sceny żywej. Za 
sprawą pracy aktorskiej wystarczy ożywić po-
wstałą materię i wprowadzić na scenę lalki ja-
ko trzeci element spektaklu… 

Dzięki nadesłanym i przekazanym na wła-
sność GOK lalkom będziemy działać w świe-
cie teatralnym z wykorzystaniem dzieł sztuki, 
które tworzyli nasi laureaci konkursu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych kon-
kursach GOK Buczkowice, a także do udziału 
w spektaklach, warsztatach czy włączenia się 
w działalność grup teatralnych nie tylko przy 
naszym ośrodku kultury.                             S.K-B

ZŁAP BAKCYLA RAZEM Z NAMI
zagospodarowanie czasu wolne-
go dzieci i młodzieży z terenu gmi-
ny Buczkowice, a także zdobycie 
przez nich nowych umiejętności  
i kompetencji społecznych. Spo-
tkania cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem uczestników, nie zabra-
kło na nich także absolwentów na-
szych projektów planszówkowych, 

którzy ciągle mają ochotę na wspól-
ne granie, a przy okazji świetnie tłu-
maczą reguły gry. Grupy były róż-
norodne wiekowo, nikomu to jed-
nak nie przeszkadzało, bo w grze 
i tak najważniejsze jest szczęście. 
Podczas każdych zajęć na uczest-
ników czekały atrakcyjne gry plan-
szowe, zarówno te już dobrze zna-
ne, jak i nowe, które wywoływały 
duże zainteresowanie, często idące 

w parze z wypiekami na twarzy, bo 
przecież każdy z nas umie przegry-
wać, ale też nikt przegrać nie chce:)

Wakacyjne spotkania da-
ły szansę na dobrą zabawę, ry-
walizację, współpracę, ale tak-
że na integrację, nawiązanie no-
wych przyjaźni i złapanie bakcy-
la, który – mamy nadzieję – zosta-
nie w uczestnikach na dłużej, bo-
wiem już od września zapraszamy 

na spotkania z grami 
planszowymi. Spo-
tkania odbywać się 
będą raz w miesiącu 
w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Bucz-
kowicach. Szczegóły 
w siedzibie i na stro-
nie internetowej GOK 
Buczkowice. Zapra-
szamy: złap bakcyla 
razem z nami!                   

E.J-P

Laureaci konkursu. 
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ANIA TRZYKROTNIE NA PODIUM!!!
W dniach 11-12 czerwca na 50-metrowej pływalni MO-

SiR w Oświęcimiu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Małopolskiego. Do zawodów zgłosiło się 47 klu-
bów z województw: małopolskiego, śląskiego, dolnoślą-
skiego, podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego. An-
na Kurysia, zawodniczka UKP Unia Oświęcim oraz kadry 
województwa małopolskiego, zdobyła na tych zawodach 
3 medale. Na dystansie 200 m klasykiem (żabką) zajęła  
3 miejsce, na 100 m klasykiem także była trzecia, nato-
miast w konkurencji 200 m stylem dowolnym (kraulem) wy-
walczyła srebrny medal, ustanawiając życiówkę 2:19,97. 

Aneta Kurysia 

PIOTR WRONA – mieszkaniec 
naszej gminy Talentem Roku 2020 

31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk"  
w Bystrej odbył się finał konkursu II Gala Sportu Gminy 
Wilkowice, podczas której wyróżniono najwybitniejsze 
osoby i wydarzenia świata sportu w gminie Wilkowice. 
Tytuły Drużyny Roku i Talentu Roku przypadły w udzia-
le GLKS Wilkowice, co było pokłosiem największego 
sukcesu w historii wilkowickiego klubu – brązowego 
medalu Mistrzostw Polski w Futsalu U-13. Piotr Wro-
na z Buczkowic, który od 2014 roku gra w tym zespole  
osiągając coraz większe sukcesy. Gratulujemy nagrody 
życząc kolejnych!                                                    MB-C
Fot. UG Wilkowice.

„...można odejść na zawsze, by stale być blisko” 

12 sierpnia minęła pierwsza rocznica śmierci 
księdza proboszcza kanonika Władysława Urbań-
czyka. W sobotę 14 sierpnia mieszkańcy Rybarzo-
wic licznie przybyli na mszę świętą do parafii św. Se-
bastiana w Skomielnej Białej, która została odpra-
wiona w intencji zmarłego. Po mszy wszyscy zgro-
madzeni udali się na cmentarz, gdzie po modlitwie 
prowadzonej przez obecnego proboszcza Rybarzo-
wic – księdza Romana Ciemierę, księdza Tomasza 
Hahna i księdza Wiesława Karkoszkę złożyli kwiaty  
i znicze na grobie księdza Władysława. 

15 sierpnia o godzinie 11:00 w kościele pw. Matki 
Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach odbyła się uro-
czysta msza święta w intencji zmarłego proboszcza, 
w której uczestniczyli byli wikariusze parafii, rodzi-
na i przyjaciele księdza Władysława. Tłumnie przy-
byli także parafianie. Po mszy nastąpiło przejście  
w procesji pocztów sztandarowych, księży, grup 
działających na terenie wsi oraz parafii, parafian  
i przybyłych gości do ogrodu przykościelnego, gdzie 
w podniosłej atmosferze została odsłonięta i poświę-
cona tablica pamiątkowa, na której widnieje postać 
uśmiechniętego księdza Władysława oraz rozbudo-
wany przez niego kościół. 

W ROCZNICĘ ODEJŚCIA KS. URBAŃCZYKA

Pomnik ten powstał  
z inicjatywy mieszkań-
ców i księży obecnie pra-
cujących w parafii w Ry-
barzowicach, by pamięć 
o wspaniałym człowieku-
kapłanie, który przez 19 
lat pełnił tu posługę pro-
boszcza, nigdy nie zagi-
nęła.

Niech ten pomnik bę-
dzie symbolem naszej 
wdzięczności księdzu 
proboszczowi za jego oj-
cowskie oddanie, zaan-
gażowanie i służbę na 
rzecz powierzonej mu 
rybarzowickiej owczarni.

A.P. Bartosik

Coś  
dla ducha

Umiłowane dzieci Boże. Ty-
mi słowami Sługa Boży Ste-
fan kardynał Wyszyński, wkrót-
ce błogosławiony, rozpoczy-
nał wszystkie listy i przemó-
wienia kierowane do wiernych.  
W ten sposób już na początku 
tego, co chciał powiedzieć, pod-
kreślał godność słuchaczy, wy-
pływającą z faktu przynależ-
ności człowieka do Boga, nie  
z tytułu prawa, ale miłości Stwór-
cy do stworzenia.

Dziś krótkie rozważanie tej 
radosnej prawdy, zaczerpnięte 
z cytowanej już wcześniej pozy-
cji „Mój dialog z Chrystusem Eu-
charystycznym”, autorstwa ks. 
prymasa.

Może niekiedy myślisz o so-
bie: „niechciane dziecko”. Mo-
że nie chcieli cię ludzie, ale Oj-
ciec cię chciał. On zapragnął ob-
darzyć cię istnieniem i życiem  
w określonym czasie, ale już 
przed wiekami postanowił, abyś 
istniał, abyś miał życie, abyś był 
ukształtowany w postaci czło-
wieka. Bóg ciebie chciał, bo 
chciał objawić swą miłość i prze-
kazać tobie całą swoją miłość. 
Wśród kłopotów, trudów i drobia-
zgów życia, wśród licznych obo-
wiązków zawodowych może już  
o tym zapomniałeś, a może ni-
gdy o tym nie pomyślałeś. Chcę 
więc ci to dzisiaj przypomnieć  
i przekonać cię tak mocno, byś 
nigdy o tym nie zapomniał, gdy 
pójdziesz na ulice, gdy powrócisz 
do swoich spraw i kłopotów, do 
zadań doczesnych twojego życia  
i twej wędrówki do Ojca.

W oczekiwaniu na beatyfika-
cję autora niniejszych rozważań

Siostry Sercanki

PODZIĘKOWANIA
GOK w Buczkowicach dziękuje 
strażakom z OSP w Buczkowicach 
za przeprowadzenie bloków 
zajęciowych z udzielania pierwszej 
pomocy dla dzieci i młodzieży 
uczestniczącej w Kolorowych 
warsztatach w Buczkowicach. 
Dziękujemy również za pomoc 
przy organizacji kina plenerowego 
w Buczkowicach i wakacyjnych 
podchodów. 

Zdjęcie ze strony skomielna.info. 



13

pismo młodzieżowe 4/2021

wspólna pasjaRÓŻNI LUDZIE
w numerze:

l NIE BÓJ SIĘ PORAŻEK

l POMYSŁ NA PASJĘ

l POMYSŁOWA 
APLIKACJA 

l MUSISZ TO OBEJRZEĆ

l KUCHNIA STUDENTA

ROZWIJAJ SIę –  
INWESTUJ W PASJE

Każdy lubi otaczać się ludźmi z pozytyw-
nym nastawieniem do życia, którzy potra-
fią cieszyć się z małych rzeczy. Ale cza-
sem sam masz ciężki dzień, jesteś zdoło-
wany, zestresowany i nie wiesz, jak po-
prawić sobie humor. W tym numerze opi-
szemy kilka sposobów, dzięki którym czło-

wiek może 
się poczuć 
szczęśliw-
szy. 

cd. na  
str. 15

Bezczynność i nuda – chyba każdy z nas zaznał kiedyś takiego sta-
nu i chciał się go szybko pozbyć. Wiele osób ma problem ze znale-
zieniem swojej drogi w życiu, dlatego zamiast siedzieć i zastana-
wiać się, co robić – inwestujmy w pasje. Próbujmy nowych rzeczy, 
rozwijajmy się, działajmy.

W każdym numerze opisujemy nowe, czasem nietypowe pomy-
sły pasjonujących zajęć. Twoja droga może rozgałęziać się na mnó-
stwo krętych ścieżek, możesz zajmować się kilkoma rzeczami, tyl-
ko nie łap wszystkich srok za ogon w jednym momencie, bo obcią-
żenie może się okazać za duże. 

Spotkanie z przyjaciółmi, porada od przyjacie-
la, album wypełniony zdjęciami ze wspólnych 
wakacji z grupą przyjaciółek. Hasło „przyjaciel” 
pada z naszych ust na lewo i prawo, i tym sa-
mym stopniowo traci na wartości. Często tym 
mianem określamy świeżo poznanych znajo-
mych lub kolegów z klasy, pracy, z którymi ogra-
niczamy się jedynie do koniecznych interakcji.

Gdzie zatem znajduje się granica rozdzielają-
ca zwykłą koleżankę od serdecznej przyjaciółki 
i ile czasu potrzebuje ten proces? Nie ma oczy-
wiście sztywnych ram, które wyznaczałyby licz-
bę spotkań do odbycia poza szkolnymi mura-
mi czy rozmów na tematy niezawodowe. Moż-
na jednak zestawić kilka cech, które ułatwią 
nam rozróżnienie, czy mamy już do czynienia  
z czymś więcej niż stopą koleżeńską.

Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, gdy ktoś 
wypowiada przy mnie słowo „przyjaciel”, to że 
ma na myśli dobrego słuchacza. Kogoś, kogo 
możesz obdarzyć prawdziwym zaufaniem i nie 
bać się, że twoje sekrety ujrzą światło dzienne. 
Nieważne, jak bardzo byłby zapracowany, przy-
jaciel zawsze znajdzie chwilę, aby wysłuchać 
twoich problemów. Warto również pamiętać, że 
w jego intencjach nie leży ocenianie cię, więc 
otwarcie się przed nim powinno przyjść ci lżej.

Skoro już o zwierzaniu się mowa, należy po-
ruszyć również kwestię udzielania rad. Utarty 
schemat na temat przyjaciela mówi, że powi-
nien on mieć mnóstwo gotowych rozwiązań na-
szych problemów i wyjmować je jak asy z ręka-
wa. Fakt, czasami zdarzają się takie przypadki, 
jednak często zapomina się przy nich o najważ-
niejszym, a mianowicie – swobodzie wyboru. Ta 
relacja nie ma na celu podcięcia skrzydeł żad-
nej ze stron, dlatego nikt nie może decydować 

Przyjaciel na wagę złota

za ciebie. Przyjaciel nie może zatem narzu-
cić ci niczego, ani tym bardziej rozwiązywać 
problemów za ciebie. Zawsze możesz nato-
miast liczyć na jego wsparcie.

cd. na str. 15

Oryginalne pomysły  
na poprawę humoru

Chcesz spróbować swoich sił w spo-
rcie? Nie czekaj, każdy moment jest do-
bry, żeby zadbać o kondycję. Uwielbiasz 
gotować czy piec ciasta? Eksperymentuj 
w kuchni. Lubisz działać na rzecz społe-
czeństwa? Masz do wyboru wiele kół wo-
lontariatu. Interesujesz się czymś zupeł-
nie innym? Nie czekaj, idź w to, bo warto 
spełniać marzenia. 

Pomimo pandemii, możesz się rozwi-
jać i próbować czegoś nowego – teraz 
nawet łatwiej, bo wiele rzeczy prze-
niosło się do sieci i szkolenia są w for-
mie zdalnej. Chcesz podkładać głosy  
i zajmować się dubbingiem? W Interne-
cie znajdziesz warsztaty, które pomo-
gą ci zobaczyć, z czym to się je. Oczy-
wiście to tylko przykład, ale jak dobrze 
poszukasz, to znajdziesz dokładnie to, 
co zainteresuje właśnie ciebie. Szeroką 
gamę zajęć dodatkowych oferuje także 
nasz Gminny Ośrodek Kultury w Bucz-
kowicach, zapoznaj się z ofertą, być 
może coś ci wpadnie w oko.

Masz jedno życie, więc wykorzystaj 
je w stu procentach i cały czas się roz-
wijaj. Inwestycja w pasje jest zawsze 
dobra, bo inwestujesz w siebie i odkry-
wasz przy tym talenty, które mogą cię 
zaskoczyć. Sport, sztuka, fotografia, 
dziennikarstwo, podróże, szkolenia itd. 
– jest tego tyle, że nie jestem w stanie 
wymienić wszystkiego. Dlatego kombi-
nuj, próbuj, nie zrażaj się i działaj. 

Na koniec dwa cytaty. Z May Ange-
lou: „Moją misją w życiu jest nie tyl-
ko przetrwanie, ale także rozwój; i zro-
bić to z pasją, współczuciem, humorem  
i stylem”. I słowa anonimowego autora: 
„Ludzie z wielką pasją mogą sprawić, że 
niemożliwe stanie się możliwe”.

Joanna Zięba
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NIE BÓJ SIę PORAŻEK

Opowiedz, jak doszło do po-
wstania Grupy Filmowej UpCo-
ming. 

Zaczęło się od tego, że kiedy 
przyszedłem do szkoły średniej, 
zauważyłem, że jest dużo ludzi, 
którzy chcieliby coś tworzyć, 
ale nie dysponują sprzętem, nie 
mają pomysłu albo ludzi wokół, 
którzy by ich w tym wspierali. 
Stąd pojawiła się inicjatywa, że-
by zrzeszać takie osoby. Naszym 
głównym założeniem jest stwo-
rzenie w Bielsku-Białej i okoli-
cach community twórców – ludzi 
różnych zainteresowań: filmo-
wych, fotograficznych, graficz-
nych. Chcemy ich łączyć i stwo-
rzyć środowisko, gdzie mogą się 
spotykać, współpracować i roz-
mawiać. 

Ile osób działa obecnie w Up- 
Coming i jaka jest ich rola?

W głównym składzie mamy czte-
ry zaangażowane osoby. To ja, mój 
najlepszy kolega – Michał, który 
jest odpowiedzialny za tworzenie 
treści i organizowanie wszystkich 
wydarzeń, Ola – graficzka i Bar-
tek, który jest fotografem. Każ-
dy z nas zajmuje się troszkę czym 
innym, ale staramy się wiele ro-
bić razem i dzięki temu spinać to  
w całość. Aktualnie szukamy wie-
lu ludzi, którzy mogliby z nami 
współpracować.

W jaki sposób pozyskujecie 
środki na działalność?

Najczęściej działamy non-pro-
fit, przynajmniej do tej pory. 
Opieramy się na dobrych chę-
ciach i własnym sprzęcie. Chce-
my to jednak nieco zmienić, 
bo przy organizacji warsztatów 
czy filmu fabularnego wchodzą  
w grę trochę większe koszty. 

Jesteście w trakcie przygo-
towań debiutanckiej produkcji 
pt. „Czerwone kruki”. Jak dłu-
go trwają przygotowania takie-
go projektu?

Temat przewija się już od oko-
ło 1,5 roku, ale pandemia tro-
chę nas spowolniła. Musieliśmy 
odczekać i zaplanować wszyst-
ko zgodnie z restrykcjami, więc 
w te wakacje udało nam się do-
piero zorganizować pierwsze 
zdjęcia. Jednak okres przygoto-
wań innych produkcji, przy któ-

Dominik Nikiel to pomysłodawca i założyciel grupy filmowej 
UpComing. Jest tegorocznym maturzystą, mieszka w Godziszce. 
Od dziecka interesuje się filmem i zajmuje się kręceniem filmów, 
a w przyszłości chce zostać operatorem filmowym.

rych pracowaliśmy, zwykle był 
krótszy. Wszystko zależy od skali 
projektu. Naszą świąteczną pro-
dukcję o Bielsku podczas pande-
mii zrobiliśmy w około 2 tygo-
dnie. Po prostu umówiliśmy się, 
padł pomysł i ruszyliśmy od razu 
na miasto kręcić. Potem montaż 
i tak w 2 tygodnie powstał film.

Zdradź, czego możemy się 
spodziewać po tej produkcji? 
Jakie są kolejne pomysły?

Mamy nadzieję, że „Czerwone 
kruki” trochę otworzą nam drzwi 
i że więcej osób usłyszy o naszej 
inicjatywie. Planujemy też re-
alizację kolejnych artystycznych 
projektów, bo głównie na tym 
nam zależy. Oprócz tego liczy-
my, że uda nam się zorganizować  
w Bielsku jakiś lokal, który bę-
dzie naszym fizycznym miejscem 
spotkań, rozmów, tworzenia. To 
pomogłoby nam zarejestrować 
się już formalnie jako stowa-
rzyszenie. Co więcej, we wrze-
śniu planujemy otwarte warszta-
ty medialne dla wszystkich zain-
teresowanych z Bielska i okolic. 
Więc plan jest szeroki.

A jakie są największe trudno-
ści w Waszej działalności?

Jeśli mam być szczery, to trud-
ności jest mnóstwo – począwszy 
od tego, że nieraz spotykamy się 
z odrzuceniem naszej inicjaty-
wy. Może odrzucenie nie jest naj-
lepszym słowem, ale chodzi o to, 
że odbijamy się często od drzwi. 
Chcemy coś zorganizować, po-
zyskać fundusze albo chociaż 
wsparcie, ale słyszymy: „Fajnie, 
że działacie, ale my wam nieste-
ty nie pomożemy”. Już właściwie 
przyzwyczailiśmy się do takiej re-
akcji. Problemem są też pandemia 
i lockdowny. Nie mogliśmy legal-
nie organizować żadnych planów 
zdjęciowych. Wszelkie formalno-
ści są też dla nas męczące, szcze-
gólnie te związane z rejestracją 
stowarzyszenia i pozyskaniem lo-
kalu. Do tego dochodzi jeszcze 
odbiór społeczny tego, co robimy. 
Wielu ludzi jest bardzo sceptycz-
nie nastawionych do takich dzia-
łań. Jest taki stereotyp, że mło-
dzież chce na coś pieniądze, ale 
się na niczym nie zna. Albo kolej-
ny – że mamy zapał, ale on niedłu-

go zgaśnie. My chcemy pokazać, 
że młodzi potrafią i to w młodych 
jest siła.

Wiążesz swoje dalsze życie  
z filmowaniem?

Tak jest. Już teraz działam  
w branży dość intensywnie reali-
zując różne komercyjne ale też  
i artystyczne projekty. Chciał-
bym w najbliższej przyszłości 
pracować głównie jako opera-
tor filmowy, a oprócz tego reali-
zować swoje niezależne filmy na 
większą skalę. W tym celu wy-
bieram się również do Szkoły Fil-
mowej w Łodzi.

Czy są jakieś konkretne pra-
ce, które musisz zebrać do 
portfolio?

Do szkoły filmowej jest po-
trzebna teczka prac. Nie ma co 
do niej konkretnych wymagań 
tematycznych, natomiast muszą 
to być prace filmowe, fotogra-
ficzne i ewentualnie plastyczne.

Jak stawiałeś swoje pierwsze 
kroki w kręceniu filmów?

To jest ciekawa historia. Zaczę-
ło się właściwie, kiedy miałem  
8 lat. Mój tata pożyczył mi wte-
dy starą, rodzinną kamerę na ka-
sety. I pamiętam, że zapropono-
wałem zakład – jeśli w 2 godzi-
ny nakręcę film, który spodo-
ba się tacie, to będę mógł tę ka-
merę zatrzymać i nią kręcić. Ja-
ko zapalony miłośnik „Gwiezd-
nych wojen” i kolekcjoner figu-
rek, wziąłem je, ułożyłem sce-
nografię i nagrywałem. A żeby 
było ciekawiej, postacie mówi-
ły po niemiecku. I tak najprost-

szą metodą – trzymając kame-
rę w jednej ręce, mówiłem coś 
i poruszałem postaciami. Potem 
skleiłem to w Windows Movie 
Makerze. Tacie spodobał się film 
i mogłem zachować kamerę. To 
był właśnie mój pierwszy film.  
Z każdym kolejnym uczyłem się, 
że mogę np. przyczepić kame-
rę do zabawkowego samolotu al-
bo obniżyć ją i za każdym razem 
jest inna perspektywa. Zaczę-
ło mnie fascynować to, ile jest 
możliwości – jedną scenę można 
nagrać na zupełnie różne sposo-
by. Po jakimś czasie, gdy zaczą-
łem poważniej się tym intereso-
wać, mój wujek, który jest foto-
grafem, sprezentował mi na uro-
dziny nowszą kamerę – tym ra-
zem cyfrową. Długo na niej pra-
cowałem. Starałem się tworzyć 
filmy, kiedy tylko mogłem: na 
projekty szkolne, zadania domo-
we, konkursy. Zacząłem zauwa-
żać, że za pomocą filmu można 
się porozumiewać.

Czyli fotograficzna pasja też 
zaczęła się od tej pierwszej ka-
mery? Czy może ktoś pomógł Ci 
ją rozwijać?

W fotograficzną pasję trochę 
mnie wkręcił wujek. Bo ja wła-
śnie zacząłem od filmu. Często 
jest tak, że ludzie w tej bran-
ży zaczynają od zdjęć i potem 
idą w film. U mnie to najpierw 
był film, a potem wujek trochę 
mnie nakręcił na zdjęcia. Zwró-
cił uwagę, żebym nauczył się ro-
bić lepsze zdjęcia, aby być też 
lepszym filmowcem. Bo fotogra-
fia też wpływa na film.

Czy jest jakiś projekt, któ-
ry najbardziej zapadł Ci w pa-
mięć? A może taki, który kosz-
tował najwięcej wysiłku?

Myślę, że był to film promocyj-
ny klas wojskowych, który zro-
biłem z moim przyjacielem Se-
bastianem. Bardzo cieszył mnie 
wtedy cały proces tworzenia, bo 
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PRZYJACIEL NA WAGĘ ZŁOTA
– dok. ze str. 13

Jeśli masz wrażenie, że ktoś w twoim otoczeniu wy-
wiera na ciebie presję i nie akceptuje niektórych two-
ich wad (lub, co gorsza, całego ciebie!), powinieneś 
dwa razy zastanowić się, czy nie pomyliłeś się co do 
tej osoby. Nikt nie powinien zmieniać cię na siłę – tym 
bardziej, jeśli czujesz się dobrze sam ze sobą. Jasne, 
dobry przyjaciel będzie pomagał w pokonywaniu two-
ich słabości na różne sposoby, w mniejszym lub więk-
szym stopniu. Musisz jednak wyrazić zgodę na te dzia-
łania i wyraźnie zaznaczyć granice, których nie wolno 
przekroczyć.

Przyjaciel jest z tobą na dobre i złe. To świetnie, je-
śli przeżyliście ze sobą wiele wspaniałych chwil, ma-
cie mnóstwo wspólnych zdjęć i co weekend wychodzi-
cie na miasto. Jeszcze lepiej, gdy w gorszych chwilach 
masz się komu wypłakać. Jeśli czujesz, że w tych trud-
nych momentach ktoś znika z twojego życia – wiedz, 
że prawdopodobnie nie znajdujesz się w zdrowej re-
lacji. Jest wiele wytłumaczeń dla takiego zachowania  
– być może ktoś nie radzi sobie z własnymi problemami  
i potrzebuje na jakiś czas skupić się na sobie. To jest 
jak najbardziej w porządku. Czerwona lampka po-
winna zapalić się, gdy czujesz się wręcz lekceważony 
przez drugą osobę. Pamiętaj, że podstawą udanej rela-
cji jest nie tylko brać, ale również i dawać.

I jeszcze jedna kwestia: przyjaciel nie zawsze może 
być przy tobie fizycznie. Może na przykład być dale-
ko i nie uda mu się zarezerwować pierwszego pociągu  
w twoją stronę, gdy tylko znajdziesz się w opałach. 
Jeśli pomimo tego czujesz, że nie jesteś sam, że ktoś 
przejmuje się twoimi problemami i martwi się o cie-
bie – wtedy masz do czynienia z przyjaźnią. O wiele 
łatwiej nieść przecież ciężki kamień we dwójkę niż  
w pojedynkę.                                             Izabela Biernat

ORYGINALNE POMYSŁY NA POPRAWĘ 
HUMORU – dok. ze str. 13 

Pomaganie innym, sport, spotkania ze 
znajomymi – to proste i znane sposoby, 
które dają nam odpoczynek od proble-
mów i chwilę radości, ale w jaki spo-
sób podnieść poczucie własnej wartości 
i zmotywować się do uśmiechu każdego 
dnia bez powodu?

POZYTYWNE KARTECZKI
Na początek weźmy kolorowe, samo-

przylepne karteczki i długopis. Wystar-
czy napisać na nich motywujące sło-
wa i przykleić w widocznych miejscach. 
„Uśmiechnij się!”, „To będzie udany 
dzień!”, „Dam radę!” itp. pojawią się na 
lustrze w łazience, na laptopie, na tele-
fonie, na lodówce. Ważne, żeby pojawi-
ły się w kilku miejscach, z których czę-
sto korzystamy. Kiedy na nie spojrzymy, 
od razu się uśmiechniemy.

MOCNE STRONY
Kolejny sposób to wypisanie swoich 

mocnych stron. Jeżeli macie z tym pro-
blem, bo wiadomo, że łatwiej wymie-
nić te złe, to spróbujcie podpytać bli-
skich: jakie mocne strony was wyróżnia-
ją? (mogą to być cechy charakteru, jak  
i wyglądu). Czasem odpowiedzi mogą 
was zaskoczyć. To ćwiczenie naładuje 
każdego pozytywną energią.

SŁOIK WDZIęCZNOŚCI 
Trzeci przykład nazywany jest słoikiem 

wdzięczności. Będziemy potrzebować du-
żego, pustego słoika, do którego będzie-
my codziennie wrzucać karteczki z odpo-

wiedzią na pytanie: za co jesteśmy dzi-
siaj wdzięczni? Na początku to będą pro-
ste sprawy: kawa z rana, dobra książka, 
spacer z psem, potem na karteczkach za-
czną pojawiać się poważne sytuacje: roz-
mowa z przyjacielem, sukces itp. Po kilku 
dniach zaczniecie dostrzegać, że każdego 
dnia macie powody do radości i jesteście 
wdzięczni za przeróżne sytuacje.

LIST DO…
Czwarty sposób na poprawę humoru 

to list do samej/samego siebie lub do 
przyjaciela, w którym opiszemy jakieś 
radosne wspomnienie ze swojego ży-
cia. Najważniejsze, żeby opis był pe-
łen pozytywnych emocji, dzięki któ-
rym uśmiech sam pojawi się na twarzy.

TANIEC
Ostatni sposób, który spowoduje, że 

nasze życie nabierze barw, to taniec. 
Nie musicie być wybitnymi tancerza-
mi, żeby bawić się przy ulubionych 
piosenkach. Taniec to doskonały spo-
sób na jesienną chandrę, toruje nam 
bowiem drogę do poczucia szczęścia.

To tylko kilka pomysłów na popra-
wę humoru, jednak mam nadzieję, 
że każdy z was znajdzie coś dla siebie  
i będzie uśmiechał się każdego dnia. 
Na koniec przytoczę słowa Nicolasa Se-
bastiena Rocha Chamforta: „Najbar-
dziej straconym dla człowieka jest 
dzień, w którym się nie śmiał”.

Joanna Zięba 

to on był dla mnie najważniej-
szy. Efekt końcowy nie jest tak 
fajny jak to, że wezmę udział  
w całym procesie twórczym. 
Właśnie wtedy na 4 dni zosta-
łem uczniem takiej szkoły. Pa-
trzyłem, jak wszystko tam funk-
cjonuje, jakie wartości ci ludzie 
wyznają. Powstał z tego film, 
który jest dostępny na YouTubie  
i spotkał się z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem. Mam też wra-
żenie, że to, co w nim pokazali-
śmy, jest bardzo szczere.

Jakie w takim razie jest Twoje 
największe filmowe marzenie?

Moje największe filmowe ma-
rzenie to na pewno nakręce-
nie własnego filmu fabularne-
go. Jeszcze nie wiem, czy chcę 
to zrobić tylko jako operator, 
czy też jako reżyser, ale chciał-
bym mieć w swoim portfolio coś 
takiego stricte mojego i na du-
żą skalę. Byłby to duży krok na-
przód i możliwość przekazania 
ludziom czegoś wartościowego. 
Jest też taki projekt, który jest 
trochę marzeniem, ale przez to, 
że kończę jego realizację, sta-
nie się niedługo faktem. To film 

dokumentalny o moim zmarłym 
dziadku, który był dyrygentem. 
Kręcę to, jak staram się go po-
znać, kiedy on już nie żyje. Roz-
mawiam z ludźmi, którzy mie-
li z nim styczność, szukam róż-
nych pamiątek, zdjęć, nagrań.  
I wszystko to dokumentuję.

Masz jakiś autorytet filmowy?
Tak. Moim ulubionym reżyse-

rem jest Andriej Tarkowski – ra-
dziecki twórca, który w swoim 
życiu stworzył 7 filmów i każdy 
z nich jest arcydziełem samym 
w sobie. Najbardziej mnie w nim 
fascynuje to, że zawsze mówił, 
że film i życie to nie są odręb-
ne rzeczy. Że poniekąd twoje ży-
cie musi przenikać się z filmem, 
a film z twoim życiem. On też 
mocno podkreślał, że film jest 
uniwersalnym środkiem, bez ba-
rier i ograniczeń. 

Powiedz jeszcze, czy i jak da 
się połączyć rzeczy takie jak 
szkoła, matura i pasja?

Nie zawsze jest łatwo, co mogę 
potwierdzić na swoim przykładzie. 
Czasami wolałem nagrać teledysk, 
zorganizować zdjęcia do filmu, al-
bo montować niż np. pouczyć się 

do sprawdzianu. Tak się składa, że  
w tej kwestii bardzo nie lubiłem 
kompromisów. Gdy szkoła narzuca-
ła mi co mam robić w ciągu dnia, 
to było to dla mnie po prostu nie 
do przyjęcia. Myślę natomiast, że 
jest sposób na wyrobienie sobie od-
powiedniego podejścia. Najważ-
niejsze to wiedzieć, jakie się ma 
priorytety. Ja sobie powiedziałem  
w pierwszej klasie liceum, że film 
jest tym, co kocham i co chcę robić 
w życiu i jeżeli przez te 3 lata nie 
będę się w tym kierunku rozwijał 
najprężniej jak tylko mogę to tak 
naprawdę sam na tym stracę. Bę-
dę szczęśliwym posiadaczem matu-
ry bez żadnych filmowych doświad-
czeń, które są wymagane chociażby 
już na samym egzaminie do Szkoły 
Filmowej. Film traktowałem w li-
ceum już bardziej jako pracę niż ja-
ko tylko hobby. To, że dla mnie film 
był ważniejszy, to niestety nie zna-
czyło, że dla nauczycieli też, przez 
co często miałem pod górkę. Na 
szczęście napotkałem na swojej 
drodze też nauczycieli, którzy do-
ceniali moje zainteresowania i mnie 
wspierali w tym co robię. Za to je-
stem im bardzo wdzięczny! Podsu-

mowując, jeśli masz wizję swoje-
go życia, która wykracza ponad to, 
co ludzie wokół ciebie widzą, to idź 
swoją ścieżką. Szkoła tak jak i ma-
tura jest tylko okresem przejścio-
wym w drodze do celu, a nie celem 
samym w sobie.

Co doradziłbyś osobom z pasją 
podobną do Twojej, które chcą 
się w tym kierunku rozwijać?

Jeśli ktoś ma pasję i widzi sens 
w tym, co robi, to powinien bez 
względu na wszystko iść na-
przód. Nieważne, czy ludzie bę-
dą mówić: „Tak, rób to!” czy ra-
czej: „Zajmij się czymś innym”, 
powinno się po prostu uparcie  
w to iść. I moim zdaniem najlep-
sza rzecz, której twórca może 
się nauczyć w ciągu swojej ka-
riery, to nauczyć się przegrywać 
– jakkolwiek to brzmi. Przestać 
się bać porażek. Bo kiedy prze-
stajesz się bać porażki, otwie-
rasz się na ogromnie wiele moż-
liwości. Ważne jest, aby trakto-
wać to wszystko po prostu jako 
doświadczenie, iść cały czas na-
przód i cieszyć się z tego.

rozmawiała Maja Jakubiec
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KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
 – 200 g masła,
 – 200 g czekolady  
(najlepiej jedna gorzka, druga mleczna),
 – 3 jaja,
 – 200-250 g cukru,
 – 140 g mąki,
 – garść malin.
Przygotowanie:

Masło roztopić w garnku na małym 
ogniu. Następnie dodać czekolady poła-
mane na kawałki i także roztopić. Zdjąć 
z ognia i odłożyć do ostudzenia. W mi-

Musisz to obejrzeć
LUCA

sce zmiksować jajka i cukier. Dodać 
do nich roztopioną czekoladę i na-
dal miksować na gładką masę. Na-
stępnie wsypać mąkę i dokładnie 
zmiksować. Ciasto przełożyć do wy-
smarowanej masłem blaszki – kek-
sówki. Na górze ułożyć maliny lekko 
wciskając je w ciasto. Piec w pie-
karniku nagrzanym do 1800C przez 
około 30-35 minut.

poleca Maja Jakubiec

BROWNIE Z MALINAMI

Wielu osobom nie muszę mówić o aplikacji Mi-
crosoft Teams, ponieważ w ciągu ostatniego ro-
ku posługiwali się właśnie tą aplikacją do zdalne-
go nauczania. Jednak zachęcam, żeby ci, którzy 
korzystali z aplikacji w przeglądarce, zdecydowa-
li się ją pobrać – wtedy wszystko będzie się szyb-
ciej ładować i dzięki temu nie stracicie żadnego 
slajdu prezentacji, która bardzo często ścinała się  

Lato już za nami, ale niektórzy wciąż próbują łapać let-
nie dni, jeśli wy też nie chcecie rezygnować z wakacyjne-
go klimatu i utrzymać go trochę dłużej, mam coś idealne-
go specjalnie dla was.

„Luca” to najnowszy film wytwórni Pixar Animation 
Studios, który swoją światową premierę miał 18 czerw-
ca tego roku. Głównym reżyserem jest Włoch Enrico Ca-
sarosa. 

Fabuła filmu bardzo powiązana jest ze słoneczną Ita-
lią, nic więc dziwnego, że przy jego produkcji zatrud-
niono bardzo wielu ludzi z tego kraju. Sam film jest wło-
ski wręcz do przesytu – od typowego wyglądu miastecz-
ka, po zachowanie bohaterów, aż po wstawki językowe.

Film opowiada o chłopcu imieniem Lu-
ca, który jest… potworem morskim! Wraz 
ze swoim przyjacielem Albertem opuszcza-
ją podwodny świat, by udać się do ludz-
kiego miasteczka, Porto Rosso, gdzie ma-
ją spełnić swoje marzenie – zdobyć skuter 
Vespa i na nim zwiedzić cały świat. Nie-
stety nie będzie to tak proste, jak boha-
terom się wydaje… Jeśli jesteście ciekawi 
dalszych ich losów, serdecznie zapraszam 
do zapoznania się z filmem. 

Dodatkowym walorem, dla którego war-
to go obejrzeć jest jego niesamowity kli-
mat, dziecinny, ale jednocześnie przyja-
zny, i estetyczny styl animacji, od postaci 
aż po morskie fale. Wiele dodaje też mu-
zyka, która idealnie odwzorowuje włoskie 
klimaty. 

Pozycja obowiązkowa dla wszystkich mi-
łośników wakacji!

poleca Magdalena Krutak

Pomysłowa aplikacja
Microsoft Teams

pokoje, które po zakończeniu spotkania 
znikają i nie można do nich wracać.

Aplikacja jest przejrzysta i prosta w ob-
słudze, jednak na spotkaniach trzeba uwa-
żać na włączony mikrofon oraz kamerkę. 
Idealnie nadaje się do spotkań, na których 
kamerka nie jest wymagana dla wszystkich 
naraz, ponieważ nie damy rady mieć du-
żej grupy na całym ekranie, trzeba klikać 
pomiędzy osobami, żeby je zobaczyć. Cie-
kawostką jest to, że zwykły uczestnik spo-
tkania może wyrzucić innych uczestników, 
oprócz organizatora. 

Microsoft Teams możemy używać także 
z innymi aplikacjami z pakietu Microsoft 
365, jak np. tablica Microsoft Whitebo-
ard, po której mogą pisać wszyscy uczest-
nicy spotkania.

poleca Joanna Zięba

w przeglądarce.
Dzięki aplikacji Microsoft Teams duża gru-

pa może pozostawać w kontakcie na odległość, 
tak częstym w ostatnim czasie, wymagającym 
przejścia pracy czy nauki w tryb zdalny. Może-
my jej używać na telefonie, tablecie, kompute-
rze lub w korzystać z niej sieciowo. Aplikacja to 
centrum pracy zespołowej, w którym znajdzie-
my wszystko, czego potrzebujemy: czaty, spo-
tkania, wideokonferencje, zadania itd. Wzmian-
ki oraz kanał aktywności pomagają być na bie-
żąco z pracą, a także z zadaniami. Wszystkie 
notatki, pliki, czy zadania są dostępne u góry 
każdego zespołu. Warto zwrócić uwagę na prze-
syłane zadania domowe w zakładce Zadania.  
W aplikacji mamy również kalendarz, który 
umożliwia nam kontrolę nad zaplanowanymi 
wydarzeniami: kolokwium lub sprawdzian itp. 
Istnieje możliwość ustawienia zdjęcia profilo-
wego. Na telefonie zakładki mamy na dole ekra-
nu, a na laptopie po lewej stronie. W każdym 
zespole można tworzyć podgrupy lub otwierać 

W tym numerze zachęcamy do sporto-
wej pasji, która może wydawać się dzie-
cinną zabawą, ale niesie ze sobą mnóstwo 
korzyści.

Skakanie na skakance niektórym oso-
bom może wydawać się trudne, zwłasz-
cza jeśli mieli z tym problem już w dzie-
ciństwie. Jednak jeśli kiedyś już zdobyli-
śmy tę umiejętność, to treningi na skakan-
ce obecnie będą jak bułka z masłem. Je-
żeli skakanie na skakance nie było twoją 

dziecięcą pasją, to nic straconego, ponieważ jeże-
li lubisz aktywności sportowe, to bardzo szybko na-
uczysz się przeskakiwać przez skakankę. 

Skakanie na skakance ma wpływ na zdrowie, kon-
dycję oraz figurę. To rodzaj treningu cardio, któ-
ry możemy wykonywać w każdej chwili i przeróż-
nych miejscach. Powtarzalność ćwiczeń jest bar-
dzo ważna, żeby po kilku tygodniach zauważyć 
efekty. Jak ma wyglądać postawa podczas skaka-
nia? Wyprostowana, skaczemy na palcach, a ugię-
te łokcie trzymamy blisko tułowia, odchylając dło-
nie na boki. 

Koszt solidnej sportowej skakanki to ok. 20-40 
zł, a więc ta pasja nie obciąży naszych portfeli,  
a przyniesie same korzyści. Podczas uprawiania 

tego sportu należy pamiętać o wcześniejszej roz-
grzewce oraz o prawidłowym oddechu, dzięki cze-
mu unikniemy zadyszki.

Skakanka to idealna sprawa dla osób, które  
w krótkim czasie chcą poprawić swoją kondycję, 
wymodelować sylwetkę i poprawić samopoczucie, 
a także funkcjonowanie całego organizmu. Popra-
wia krążenie, koordynację ruchową i elastyczność 
stawów, a także działa na psychikę – mamy dobre 
samopoczucie i dostrzegamy efekty zdrowotne. 
Skakanie na skakance przez kilka minut dziennie 
wzmacnia nogi, pośladki i łydki. Spala więcej tłusz-
czu oraz kalorii niż typowe cardio. Poprawia na-
strój i funkcje mózgu.

poleca Joanna Zięba

Nowy pomysł na pasję
Skakanka



17

URZĄD GMINY INFORMUJE

Po raz kolejny gmina Buczkowice zajęła wysokie 124 miej-
sce w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Tery-
torialnego w Polsce za 2020 r. W badaniu wzięły udział 1533 
gminy, a Buczkowice uplasowały się na drugim miejscu w po-
wiecie bielskim (na 10 gmin) i 11. w województwie śląskim (na 
167  gmin). Ocenie poddano m.in.: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do docho-
dów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodze-
nia, udział środków europejskich w wydatkach ogółem. 

Tak znaczące miejsce w rankingu gmina zawdzięcza wy-
sokim nakładom inwestycyjnym i wysokiemu udziałowi środ-
ków europejskich w wydatkach ogółem oraz niskiemu obciąże-
niu wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia. Cieszy 
fakt, że racjonalna i oszczędna gospodarka finansami gminny-
mi – zwłaszcza w tak trudnym czasie covidowym – przynosi 
efekty w sferze widocznych inwestycji.

A. Artemska

W okresie sprawozdawczym odbyły 
się trzy sesje Rady Gminy Buczkowice 
oraz sześć posiedzeń jej komisji.

Od kwietnia do czerwca Rada Gmi-
ny Buczkowice podjęła 20 uchwał, któ-
rymi między innymi zmieniono Wielolet-
nią Prognozę Finansową oraz budżet 
gminy na rok 2021, a także:

• przystąpiono do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego sołectw 
Buczkowice, Godziszka i Kalna w za-
kresie niektórych wskaźników kształto-
wania zabudowy,

• postanowiono o przekazaniu 20 
tys. zł na dofinansowanie zakupu sa-
mochodu z drabiną mechaniczną o wy-
sokości ratowniczej min. 40 m dla Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Bia-
łej,

• uchwalono zaciągnięcie umarzal-
nych pożyczek długoterminowych na 
finansowanie wydatków majątkowych 
pn.: „Program Ograniczania Niskiej 
Emisji w Gminie Buczkowice na lata 
2021-2023” oraz „Budowa stacjonarne-
go punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w gminie Buczkowice”,

• udzielono wójtowi gminy wotum 
zaufania (po rozpatrzeniu raportu o sta-
nie gminy za rok 2020),

• rozpatrzono i zatwierdzono spra-
wozdanie finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy 
Buczkowice za rok 2020 oraz udzielono 
wójtowi gminy absolutorium,

• określono średnią cenę jednost-
ki paliwa w gminie na rok szkolny 
2021/2022.

Podczas posiedzeń komisji radni 
opiniowali projekty uchwał przygotowa-
ne przez wójta gminy oraz zajmowali 
się bieżącymi sprawami gminy i zagad-
nieniami wynikającymi z planów pracy. 

Wójt gminy Buczkowice w II kwarta-

le 2021 roku między innymi:
• przygotował i przedłożył do roz-

patrzenia 20 projektów uchwał Rady 
Gminy Buczkowice – wszystkie uchwa-
ły zostały podjęte,

• wydał 19 zarządzeń,
• zawarł 17 umów – w tym 16 z fir-

mami i 1 z osobą fizyczną,
• rozstrzygnął 3 konkursy na zlece-

nie realizacji zadań publicznych gminy 
Buczkowice podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego z za-
kresu: 

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego – przyzna-
jąc 2 dotacje na łączną kwotę 40.000 zł 
(wpłynęły 3 oferty),

– turystyki i krajoznawstwa – przy-
znając 1 dotację na kwotę 8.000 zł 
(wpłynęła 1 oferta), 

– przeciwdziałania patologiom i uza-
leżnieniom społecznym – przyznając 11 
dotacji na łączną kwotę 38.800 zł (wpły-
nęło 12 ofert),

• zatwierdził dwa przetargi na reali-
zację zadań pn.:

– „Odbiór odpadów komunalnych  
z terenu gminy Buczkowice i dostarcze-
nie ich do instalacji komunalnej w ZGO 
S.A. oraz zorganizowanie i prowadze-
nie punktu selektywnego zbierania od-
padów komunalnych”,

– „Remont drogi gminnej ul. Rado-
snej w Rybarzowicach, ul. Karpackiej  
i Słowików w Godziszce, ul. Ogrodni-
czej w Kalnej oraz parkingu przy cmen-
tarzu komunalnym w Godziszce”.

Szczegółowe informacje dotyczące 
pracy Rady Gminy i wójta udostępnia-
ne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Buczkowice na stronie 
internetowej gminy (https://samorzad.
gov.pl/web/gmina-buczkowice). 

Agata Artemska, Ewa Matera

STYPENDIA  
DLA UCZNIÓW

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Buczko-
wicach informuje o możliwości skorzystania przez 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Buczkowi-
ce z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (sty-
pendium) w nowym roku szkolnym 2021/22. Zgodnie  
z art. 90 b ust. 2 i 3 ustawy z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) po-
moc materialna przysługuje: 

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i nie-
publicznych szkół artystycznych o uprawnieniach pu-
blicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kole-
giów pracowników służb społecznych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do otrzymania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym nie może być większa niż 
kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie. 

Formularze wniosków można otrzymać w gminnych 
szkołach, w CUW Buczkowice przy ul. Szkolnej 2 na 
terenie gminy Buczkowice. Wniosek o przyznanie sty-
pendium szkolnego składa się do 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dy-
daktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierw-
szym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego 
roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecz-
nych – do 15 października danego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
można uzyskać w gminnych szkołach, w siedzibie 
CUW przy ul. Szkolnej 2, pod nr tel. 33 8 177 127 wew. 
25 lub na stronie internetowej CUW – cuw-buczkowice.
bip.gov.pl (zakładka Stypendia). Podstawą do uzyska-
nia refundacji poniesionych wydatków na cele eduka-
cyjne są przedstawione faktury lub rachunki. 

Agnieszka Gasek
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Druga w powiecie bielskim

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY I WÓJTA 
GMINY BUCZKOWICE W II KWARTALE
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W związku z licznymi aktami 
wandalizmu, jakie mają miejsce 
w przestrzeni publicznej naszej 
gminy, takimi jak rozbite szyby 
na trzech przystankach autobu-
sowych, zniszczone tablice, kra-
dzież ławki przy ścieżce rowero-
wej, zniszczone urządzenia dla 
dzieci na placu zabaw za Do-
mem Ludowym w Rybarzowi-
cach, notoryczne zaśmiecanie 
placu zabaw w Godziszce oraz 
ścieżki rowerowej – zwracamy 
się  do mieszkańców, a w szcze-
gólności rodziców, aby reagowa-
li na niepoprawne zachowanie 
dzieci i młodzieży. Na zdjęciach 
prezentujemy tylko kilka przy-
padków dewastacji mienia pu-
blicznego. 

Wszystkim użytkownikom 
ścieżki przypominamy o wyrzu-
caniu śmieci do kosza! Pamię-
tajmy, że wszyscy płacimy za 
sprzątanie w miejscach publicz-
nych i że nasze środki publiczne 
wydajemy na naprawę zniszczo-
nych urządzeń, zamiast na two-
rzenie czegoś nowego. Chroń-
my, to co razem stworzyliśmy, 
dbajmy o czystość naszej gminy. 

A. Artemska 

Z 75% ankiet bezpieczeństwa, 
przeprowadzonych wśród miesz-
kańców Rybarzowic i Buczkowic, 
wynika, że dużym problemem jest 
tu gromadzenie się lokalnej mło-
dzieży – w Rybarzowicach w rejo-
nie placu zabaw za Domem Ludo-
wym, a w Buczkowicach – w rejo-
nie placu zabaw dla małych dzie-
ci na tzw. „plaży” przy ścieżce pie-
szo-rowerowej na wysokości Za-
kładów Mięsnych „Hańderek”. Mło-
dzież niszczy mienie publiczne, za-
kłóca ład i porządek, niewłaściwie 
się zachowuje, w Buczkowicach 
nawet utrudnia dzieciom korzysta-
nie z urządzeń na placu zabaw. 
Problem ten zgłaszali wójt gminy 
i sołtysi Rybarzowic i Buczkowic, 
wynika on również z zawiadomień 

o przestępstwie bądź wykrocze-
niu, składanych przez Urząd Gmi-
ny w Buczkowicach, jak również  
z własnych obserwacji. Problem 
występuje w szczególności w okre-
sie wakacyjnym, w godzinach po-
południowo-wieczornych. 

Dzielnicowi gminy Buczkowice  
objęli te miejsca szczególnym nad-
zorem i przez najbliższe miesiące 
będą tam realizować plan prioryte-
towy, w wyniku którego będą wy-
ciągać konsekwencje prawne od 
wandali w przypadku ujawnienia 
niszczenia mienia oraz reagować 
na przestępstwa i wykroczenia 
szczególnie uciążliwe dla społe-
czeństwa popełniane m.in. w tych 
miejscach. 

mł.asp. Marcin Babiarczyk

STOP AKTOM 
WANDALIZMU

Wandale i chuligani
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Wszyscy wiemy, że śniadanie to najważ-
niejszy posiłek w ciągu dnia. Szczególnie dla 
dzieci, które wciąż się rozwijają i przez to po-
trzebują zbilansowanego oraz zróżnicowane-
go jadłospisu, śniadanie powinno być nie tylko 
sycące, ale i zdrowe. Niestety, często jakość 
śniadań spożywanych przez nasze pociechy 
pozostawia wiele do życzenia. Jak pogodzić 
pragnienie rodziców, aby posiłek ten obfito-
wał przede wszystkim w zdrowe i wartościo-
we produkty, z upodobaniem dzieci do produk-
tów słodkich i niekoniecznie bogatych w cenne 
witaminy oraz minerały? Spróbujmy odpowie-
dzieć na to pytanie i przedstawić kilka intere-
sujących propozycji zdrowych śniadań dla na-
szych pociech.

Zachęcający wygląd to podstawa
Pamiętajmy o tym, że dzieci w szczegól-

ności „jedzą oczami” i nieapetyczny wygląd 
potrafi skutecznie zniechęcić maluchy do na-
wet najpyszniejszego posiłku. Zdrowa owsian-
ka, pomimo wielu walorów odżywczych, to  
– z uwagi na jej specyficzny wygląd – nieko-
niecznie najlepszy wybór na śniadanie dla 
przedszkolaka czy dziecka w wieku wcze-
snoszkolnym. Zadbajmy zatem o to, aby 
śniadanie naszej pociechy już na pierwszy 
rzut oka zachęcało dziecko do jego zjedze-
nia. Świetnie sprawdzą się w tym celu koloro-
we warzywa i owoce. Można z nich tworzyć 
kunsztowne kompozycje na talerzach czy też 
kanapkach. Równie zachęcająco będą z pew-
nością wyglądały jajka zapiekane w szynce 
czy też omlety albo naleśniki z owocami.

Wybierzmy pełnoziarniste produkty
Z pewnością w czołówce najpopularniej-

szych propozycji śniadaniowych dla malu-
chów niezmiennie od lat znajdują się kanap-
ki. Dają one wiele możliwości przygotowania 
zdrowego śniadania w zależności od upodo-
bań dziecka. Pamiętajmy jednak o tym, aby 

zawsze wybierać pieczywo z pełnego ziarna, 
które dostarcza wielu cennych mikro- i ma-
kroelementów, a oprócz tego niezbędnego  
w diecie błonnika. Również podczas wybo-
ru mąki do naleśników czy placuszków śnia-
daniowych starajmy się zastąpić białą, najbar-
dziej oczyszczoną mąkę, jej pełnoziarnistymi 
bądź orkiszowymi odmianami. W ten sposób 
łatwo przemycimy do diety nawet największe-
go niejadka zdrowe i odżywcze produkty.

A co do kanapek? 
Monotonia to największy wróg zdrowe-

go odżywiania. Zbyt częste jedzenie kanapek  
z masłem i wędliną potrafi zniechęcić każde-
go malucha. Doskonałą alternatywą dla tra-
dycyjnych dodatków do kanapek są niezwy-
kle popularne w ostatnim czasie pasty kanap-
kowe. Takie pasty łatwo przygotujemy wraz  
z dzieckiem. Efektowna pomarańczowa pa-
sta z marchewki i kaszy jaglanej, zielona pasta  
z gotowanego brokuła czy też pasta z czerwo-
nej soczewicy świetnie sprawdzą się na dzie-
cięcym talerzu i z pewnością posmakują naj-
młodszym.

Czego lepiej unikać?
Jedną z najchętniej wybieranych opcji śnia-

daniowych są słodkie płatki śniadaniowe, które 
niestety cechują się znikomymi walorami od-

żywczymi. Możemy w nich znaleźć spore ilości 
niezdrowego białego cukru oraz syropu gluko-
zowo-fruktozowego, które sprzyjają przybiera-
niu na wadze oraz napadom głodu między po-
siłkami. Zdecydowanie warto zastąpić słodkie 
płatki pełnoziarnistymi płatkami owsianymi czy 
też żytnimi z dodatkiem świeżych bądź suszo-
nych owoców. Kolejnym niewskazanym pro-
duktem spożywczym jest niezwykle popularna 
nutella, która wbrew pozorom zawiera śladowe 
ilości mleka i orzechów. Zamiast tego w tym 
czekoladowym kremie znajdują się duże ilości 
cukru oraz rafinowanego tłuszczu palmowego. 

Lunchboxy na drugie śniadanie
Dla naszych pociech równie ważne jest zje-

dzenie zdrowego i pożywnego drugiego śnia-
dania. Niestety, szkolne sklepiki oferują nie-
wiele produktów, które są warte polecenia. 
Świetnym pomysłem jest przygotowanie zdro-
wego lunchboxa i zapakowanie go do plecaka 
naszego dziecka. Możemy do niego zapako-
wać świeże warzywa i owoce – jabłka, banany, 
gruszki, marchewki – które dziecko może ła-
two spożyć na krótkiej szkolnej przerwie. Kla-
syczne kanapki to oczywiście kolejna propozy-
cja nie do zastąpienia w uczniowskim lunch-
boksie. Dla bardziej wymagających świetną 
propozycją będą domowe tortille pełnoziarni-
ste czy też placuszki warzywne na zimno. Za-
miast kalorycznych słodyczy zapakujmy dziec-
ku orzechy oraz bakalie, zaś zamiast słodzo-
nych napojów – wodę mineralną. 

Jak widać, śniadanie dla naszej pociechy 
może być nie tylko zdrowe, ale i pyszne. Za-
dbajmy o to, aby na talerzach naszych dzie-
ci nie zagościła nuda, a z pewnością jedzenie 
zdrowych śniadań wejdzie im w krew. 

opracowała mgr inż. Joanna Carbol 
dietetyk kliniczny Bonne Sante 

Bielsko-Biała i Buczkowice

Zdrowe śniadania dla dzieci

W okresie wakacyjnym ośrodek kultury  
w Buczkowicach zaprosił mieszkańców na po-
kazy filmowe w ramach Letniego Kina Plenero-
wego GOK. Ta forma atrakcji spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, z czego bardzo się cie-
szymy. Przy Sokolni na leżaczkach, kocykach 
czy karimatach można było obejrzeć komedie 

rodzinne oraz filmy krótkometrażowe Studia Fil-
mów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Jak to by-
wa w kinie, nie zabrakło oczywiście popcornu 
czy innych smacznych przekąsek. Były rów-
nież niespodzianki: piłki plażowe, maskotki, sło-
dycze. Kolejny pokaz już za rok! Do zobacze-
nia.                                                                    MB-C

Kino plenerowe 
GOK

Urząd Gminy Buczkowice ponownie 
przypomina o możliwości skorzystania 
ze szczepienia przeciwko COVID-19,  
w szczególności zachęca się do za-
szczepienia osoby w wieku 60+. 

Szczepienia są wykonywane w filii 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rybarzo-
wicach. Numer telefonu do rejestracji na 
szczepienia w Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Buczkowicach to: 734 719 612 – 
czynny w godzinach pracy ośrodka. 

Jerzy Kanik
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Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach ogłasza NABÓR 
NA ZAJĘCIA organizowane 
w roku szkolnym 2021/2022.  

WAŻNE! 
• Osoby dotychczas uczestniczące w za-

jęciach również muszą się zapisać! Liczy się 
kolejność zgłoszeń!                

• Ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną grupy zajęciowe będą mniejsze.     

• Uczestnik nie będzie mógł brać udziału  

w zajęciach, jeśli przed pierwszymi zajęcia-
mi nie dostarczy deklaracji uczestnictwa do 
siedziby GOK.

Więcej informacji w GOK w Buczkowi-
cach oraz na stronie internetowej: www.gok-
buczkowice.com i fanpage’u GOK.

Rekrutacja zaczyna się 2 września!
Zajęcia ruszają od 20 września!

UWAGA! 
Zapisy na dane zajęcia tylko pod wska-

zanym w tabeli numerem telefonu!

GOK ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

NAZWA  ZAJĘĆ     WIEK UCZESTNIKÓW  INSTRUKTOR     DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ   ZAPISY
Zajęcia muzyczno-ruchowe    od 2,5 do 3 lat   Studio Movement     wtorek, godz. 17:00    33 8177 120
Zajęcia twórczości plastyczno-ceramicznej  gr. I  od 3 do 5 lat   Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   poniedziałek, godz. 16:00 

Zajęcia twórczości plastyczno-ceramicznej gr. II  od 3 do 5 lat   Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   poniedziałek, godz. 17:30 

Zajęcia tańca nowoczesnego 4-6 gr. I    od 4 do 6 lat   Studio Movement      wtorek, godz. 16:00  

Zajęcia tańca nowoczesnego 4-6 gr. II   od 4 do 6 lat   Maja Kozioł     środa, godz. 17:15 

Akademia rozwoju gr. I    od 6 lat    Sylwia Kubica-Biegun     poniedziałek, godz. 16:00 

Akademia rozwoju gr. II    od 6 lat    Joanna Fabia     środa, godz. 16:00 

Zajęcia szachowe     od 6 lat    Renata Polok     wtorek, godz. 14:30 

Dancehall Happy Feet    od 7 do 10 lat   Maja Kozioł     środa, godz. 16:00 

Zajęcia tańca nowoczesnego Hubba Bubba  od 7 do 11 lat    Anna Jakubowska     czwartek, godz. 16:45 

Zajęcia tańca współczesnego Teatr Tańca Anomalia Junior od 7 do 11 lat   Anna Jakubowska     czwartek, godz. 15:30 

Kickboxing     od 7 do 14 lat   Rafał Waligóra     czwartek, godz. 16:00 

Zajęcia plastyczne Ecodeco    od 7 lat    Dorota Frączkiewicz     poniedziałek, godz. 16:30 

Warsztaty ceramiczne gr. I    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   wtorek, godz. 15:30 (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 505 076 200
Warsztaty ceramiczne gr. II    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   wtorek, godz. 17:30 (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Warsztaty ceramiczne gr. III    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   środa, godz. 15:30, (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Warsztaty ceramiczne gr. IV    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   środa, godz. 17:30, (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Breakdance gr. początkująca    od 7,5 do 12 lat   Dominik Sztefko     czwartek, godz. 18:15   513 787 693
Dancehall Mini Marshmallow    od 8 do 11 lat   Mateusz Nowak     wtorek, godz. 16.00 

Zajęcia modelarskie     od 9 lat    Tomasz Bień     czwartek,  godz. 16:20 

Zajęcia teatralne – ZwT    od  10 lat    Ewelina Jakubiec-Piznal    poniedziałek, godz. 16:00 

Breakdance Break Boys gr. zaawansowana  od 12 lat    Dominik Sztefko     czwartek, godz. 19:15 

Zajęcia tańca współczesnego Teatr Tańca Anomalia  od 12 lat    Anna Jakubowska     czwartek, godz. 18:00 

Dancehall Marshmallow    od 12 lat    Mateusz Nowak     wtorek, godz. 17.30 

Zajęcia teatralne Teatr i My    osoby dorosłe/seniorzy  Ewelina Jakubiec-Piznal    poniedziałek, godz. 18:15 

Warsztaty baletowe (cztery grupy)   od 3 do 16 lat   Studio Movement     piątek,  godz. 16:00 – Babby Ballet    507 226 384
                godz. 17.00 – Ballet/jazz   

                godz. 18:15 – Jazz/gymnatic dance  

                godz. 19:30 –  Modern gymnastic dance 

                pierwsze zajęcia 03.09.  

Język Angielski     dzieci i młodzież od kl. I SP i dorośli Paulina Wawrzuta     wtorek, czwartek,  pierwsze zajęcia 14.09.  784 512 654
Joga      młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Agnieszka Stec     wtorek, godz. 19:00, pierwsze zajęcia 05.10. 505 054 164
Piloxing Zajęcia Fitness    młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Karina Radecka     wtorek, czwartek, godz. 20:15,   502 372 800
                pierwsze zajęcia 02.09.   

Fit Folk      młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Marcelina Hernik     wtorek, godz. 18:30,  pierwsze zajęcia 05.10. 512 393 582
Latino Lady Dance     młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Marcelina Hernik     wtorek, godz. 19:45,  pierwsze zajęcia 05.10. 
Gimnastyka rehabilitacyjna (trzy grupy)   osoby dorosłe   Elżbieta Thiel     środa, pierwsze zajęcia 22.09.   608 182 999
                godz. 10:00 – gr. I, godz. 11:15 – gr. II, 

                godz. 19:00 – gr. III  
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INFORMATOR GOK/PROJEKTY

Gminny Ośrodek Kultury w Buczko-
wicach z radością informuje o nowym 
realizowanym na terenie gminy Bucz-
kowice młodzieżowym projekcie pn.  
W OBIEKTYWIE skierowanym do mło-
dzieży w wieku 13-19 lat ze wszystkich 
czterech sołectw gminy Buczkowice. 
Wiodącym tematem projektu będzie fo-
tografia. 

Celem projektu jest rozwijanie i na-
bycie przez młodzież umiejętności spo-
łecznych i emocjonalnych, takich jak 
współpraca, komunikacja, organiza-
cja oraz poznanie swojego środowiska  
i uświadomienie sobie swoich mocnych 
i słabych stron. W projekcie chodzi  
o wzbogacenie młodzieży w różnorod-
ne umiejętności niezbędne w ich obec-
nym i dalszym życiu, a także naukę  
i rozwijanie w nich pasji fotograficznej. 

Więc jeśli wiążesz swoją przyszłość 
z fotografią, bądź grafiką, chcesz na-
uczyć się pstrykać oryginalne fotki, po-
znać nowych ludzi, dobrze się bawić, 
chcesz zdziałać coś dla swojej spo-
łeczności lokalnej i przy okazji zdobyć 
nowe umiejętności – nie wahaj się, tyl-
ko przyłącz się do grupy realizującej 
projekt. Na uczestników projektu cze-
kają warsztaty fotograficzne z zakresu 
fotografii krajobrazu, przedmiotu, archi-
tektury, a także fotografii reportażowej 
osób i sytuacji, nie zabraknie również 
plenerów fotograficznych i warsztatów 
z zakresu grafiki i obróbki zdjęć. 

Te wszystkie działania finalnie ma-
ją doprowadzić młodzież do stworzenia 

Gminny Ośrodek Kultury w Bucz-
kowicach zaprasza 11 września br. 
(sobota) wszystkich miłośników jed-
nośladów na XXI Rajd Rowerowy.

PRZEJAZD: 10.00-13.30
START: dowolny punkt kontrolny
META: Sokolnia w Buczkowicach 
czynna: od godz. 12.00 do 14.00

Dodatkowo na 5 punktach kontrolnych 
będą do wykonania ciekawe zadania.

• Szczegółowe informacje i lista 
punktów kontrolnych w regulaminie 
rajdu dostępnym na stronie interneto-
wej www.gokbuczkowice.com i fanpa-
ge’u GOK. 

• Karta uczestnika rajdu dostępna 

jest w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach oraz na każ-
dym z punktów kontrolnych w dniu raj-
du.

• Na mecie rajdu czekają na uczes-
tników atrakcje!

• W przypadku niesprzyjających 
warunków pogodowych rajd zostanie 
przeniesiony na 18.09.

Red.

W OBIEKTYWIE

swojej własnej wystawy fotograficznej, 
a także wydania kalendarza ze zdję-
ciami uczestników. W projekcie nie za-
braknie również wielu działań integra-
cyjnych. Projektowe spotkania odby-
wać się będą w Buczkowicach, dla 
uczestników spoza zostanie zorgani-
zowany transport.

Projekt i jego działania startują 
już we wrześniu będziemy o nim na 
bieżąco informować na łamach Ga-
zety Gminnej i Pisma Młodzieżowe-
go. Przyłącz się już dziś. Szczegóły 
dotyczące projektu w siedzibie GOK 
Buczkowice.                                 E.J-P 

Projekt „W OBIEKTYWIE” jest realizowany 
w ramach Programu Równać Szanse 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanego przez Fundację Civis 
Polonus.

ZAPRASZAMY NA ROWEROWY WOJAŻ!

NAZWA  ZAJĘĆ     WIEK UCZESTNIKÓW  INSTRUKTOR     DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ   ZAPISY
Zajęcia muzyczno-ruchowe    od 2,5 do 3 lat   Studio Movement     wtorek, godz. 17:00    33 8177 120
Zajęcia twórczości plastyczno-ceramicznej  gr. I  od 3 do 5 lat   Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   poniedziałek, godz. 16:00 

Zajęcia twórczości plastyczno-ceramicznej gr. II  od 3 do 5 lat   Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   poniedziałek, godz. 17:30 

Zajęcia tańca nowoczesnego 4-6 gr. I    od 4 do 6 lat   Studio Movement      wtorek, godz. 16:00  

Zajęcia tańca nowoczesnego 4-6 gr. II   od 4 do 6 lat   Maja Kozioł     środa, godz. 17:15 

Akademia rozwoju gr. I    od 6 lat    Sylwia Kubica-Biegun     poniedziałek, godz. 16:00 

Akademia rozwoju gr. II    od 6 lat    Joanna Fabia     środa, godz. 16:00 

Zajęcia szachowe     od 6 lat    Renata Polok     wtorek, godz. 14:30 

Dancehall Happy Feet    od 7 do 10 lat   Maja Kozioł     środa, godz. 16:00 

Zajęcia tańca nowoczesnego Hubba Bubba  od 7 do 11 lat    Anna Jakubowska     czwartek, godz. 16:45 

Zajęcia tańca współczesnego Teatr Tańca Anomalia Junior od 7 do 11 lat   Anna Jakubowska     czwartek, godz. 15:30 

Kickboxing     od 7 do 14 lat   Rafał Waligóra     czwartek, godz. 16:00 

Zajęcia plastyczne Ecodeco    od 7 lat    Dorota Frączkiewicz     poniedziałek, godz. 16:30 

Warsztaty ceramiczne gr. I    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   wtorek, godz. 15:30 (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 505 076 200
Warsztaty ceramiczne gr. II    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   wtorek, godz. 17:30 (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Warsztaty ceramiczne gr. III    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   środa, godz. 15:30, (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Warsztaty ceramiczne gr. IV    od 7 lat do osób dorosłych  Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz   środa, godz. 17:30, (dwa semestry: IX-XI; XII-V) 

Breakdance gr. początkująca    od 7,5 do 12 lat   Dominik Sztefko     czwartek, godz. 18:15   513 787 693
Dancehall Mini Marshmallow    od 8 do 11 lat   Mateusz Nowak     wtorek, godz. 16.00 

Zajęcia modelarskie     od 9 lat    Tomasz Bień     czwartek,  godz. 16:20 

Zajęcia teatralne – ZwT    od  10 lat    Ewelina Jakubiec-Piznal    poniedziałek, godz. 16:00 

Breakdance Break Boys gr. zaawansowana  od 12 lat    Dominik Sztefko     czwartek, godz. 19:15 

Zajęcia tańca współczesnego Teatr Tańca Anomalia  od 12 lat    Anna Jakubowska     czwartek, godz. 18:00 

Dancehall Marshmallow    od 12 lat    Mateusz Nowak     wtorek, godz. 17.30 

Zajęcia teatralne Teatr i My    osoby dorosłe/seniorzy  Ewelina Jakubiec-Piznal    poniedziałek, godz. 18:15 

Warsztaty baletowe (cztery grupy)   od 3 do 16 lat   Studio Movement     piątek,  godz. 16:00 – Babby Ballet    507 226 384
                godz. 17.00 – Ballet/jazz   

                godz. 18:15 – Jazz/gymnatic dance  

                godz. 19:30 –  Modern gymnastic dance 

                pierwsze zajęcia 03.09.  

Język Angielski     dzieci i młodzież od kl. I SP i dorośli Paulina Wawrzuta     wtorek, czwartek,  pierwsze zajęcia 14.09.  784 512 654
Joga      młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Agnieszka Stec     wtorek, godz. 19:00, pierwsze zajęcia 05.10. 505 054 164
Piloxing Zajęcia Fitness    młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Karina Radecka     wtorek, czwartek, godz. 20:15,   502 372 800
                pierwsze zajęcia 02.09.   

Fit Folk      młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Marcelina Hernik     wtorek, godz. 18:30,  pierwsze zajęcia 05.10. 512 393 582
Latino Lady Dance     młodzież od 16 lat i osoby dorosłe Marcelina Hernik     wtorek, godz. 19:45,  pierwsze zajęcia 05.10. 
Gimnastyka rehabilitacyjna (trzy grupy)   osoby dorosłe   Elżbieta Thiel     środa, pierwsze zajęcia 22.09.   608 182 999
                godz. 10:00 – gr. I, godz. 11:15 – gr. II, 

                godz. 19:00 – gr. III  
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Gminny Ośrodek Kultury w Bu- 
czkowicach oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna im. S. Staszica  
w Buczkowicach wraz z filiami za-
praszają do udziału w wojewódz-
kich konkursach, organizowanych 
w ramach przedsięwzięcia XXI 
Jesienne Dni Książki Edycja On-
line, ekologicznym konkursie pla-
stycznym na EKO BOHATERA LI-
TERACKIEGO pn. „Zielono mi” 
oraz literackim „Chcecie bajki… 
oto bajka”. 

Celem przedsięwzięcia Je-
sienne Dni Książki jest edukacja 
kulturalna i popularyzacja czytel-
nictwa oraz zwiększenie zainte-
resowania książką szczególnie 
wśród mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego i małopolskiego,  
a także poszerzanie wiedzy  
i wrażliwości ekologicznej.

Plik zawierający pracę kon-
kursową (bajka – plik w formacie 
Word; ilustracja –  zdjęcie/skan 
pracy) powinien być opisany imie-
niem, nazwiskiem i miejscowością 
zamieszkania autora oraz powin-
na być do niej dołączona karta 
zgłoszenia, a w przypadku placó-
wek dodatkowo wykaz zgłoszeń 
konkursowych. 

Prace należy przesłać na ad-
res: gokbuczkowice@gokbuczko-
wice.com. 

Informacje o wynikach konkur-
su zostaną zamieszczone na stro-
nie internetowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Buczkowicach www.
gokbuczkowice.com oraz fanpa-
ge’u GOK podczas XXI Jesiennych 
Dni Książki Online 23 października 
2021 r. Nagrody zostaną przeka-
zane laureatom, po wcześniejszej 
konsultacji telefonicznej.

Dodatkowe informacje o kon-
kursach pod numerem tel. (33) 
8177 120.

KONKURS LITERACKI CHCE-
CIE BAJKI… OTO BAJKA

Tematyka konkursowych bajek 
jest dowolna, oceniane będą baj-
ki, baśnie, legendy, opowiadania 
fantastyczne. Uczestnikami kon-
kursu mogą być dzieci i młodzież 
szkolna oraz dorośli. Bajka może 
mieć tylko jednego autora. Prace 
konkursowe powinny być napisa-
ne komputerowo (marginesy: 2,5 

cm, czcionka: Calibri rozmiar 12, 
odstępy między wierszami – inter-
linia: 1,5). Prace napisane ręcz-
nie muszą być czytelne i przej-
rzyste. Bajki mogą liczyć maksy-
malnie do 4 stron a4. Liczba ba-
jek dostarczonych przez uczestni-
ka: każdy uczestnik może nade-
słać tylko jedną bajkę. Prace kon-
kursowe będą oceniane w 4 kate-
goriach: – klasy I-III, – klasy IV-VI, 
– klasy VII-VIII, – młodzież i osoby 
dorosłe. Prace należy składać do 
1 października br.

EKOLOGICZNY KONKURS 
PLASTYCZNY NA EKO BOHA-
TERA LITERACKIEGO PN. ZIE-
LONO MI

Temat konkursu: Ilustracja 
EKO BOHATERA LITERACKIE-
GO czyli ekologicznego bohatera 
bajek, baśni, legend, opowiadań 
itp. lub ilustracja dowolnego boha-
tera literackiego wykonana z su-
rowców wtórnych. Uczestnikami 
konkursu mogą być dzieci i mło-

dzież szkolna. Uczestnicy przygo-
towują tylko jedną pracę plastycz-
ną wykonaną dowolnymi techni-
kami plastycznymi (rysunek, ma-
lunek, wyklejanka, kolaż, grafi-
ka i inne formy płaskie lub wypu-
kłe). Prace powinny mieć postać 
jednostronnej pracy. Narzędzia: 
pisaki, kredki, pastele, farby, tusz 
czarny i kolorowy, komputer, su-
rowce wtórne itp. Prace nie mo-
gą być oprawione (bez passe-par-
tout). Praca może mieć tylko jed-
nego autora. Prace będą ocenia-
ne w pięciu kategoriach: – przed-
szkola, – klasy I-III, – klasy IV-VI, 
– klasy VII-VIII, – młodzież i oso-
by dorosłe. Prace należy składać 
do 8 października br. W celu po-
twierdzenia autentyczności zdję-
cia/skanu do ilustracji należy za-
mocować wizytówkę z napisem 
#JDK2021.

Pełne teksty regulaminów obu 
konkursów wraz z kartami zgło-
szeń udziału w konkursie do-
stępne są na stronach interneto-
wych Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach www.gokbucz-
kowice.com i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Buczkowicach www.
biblioteka-buczkowice.pl oraz na 
fanpage’u GOK i GBP.

JF

MIESZKAŃCY 
DLA ŻYLICY 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica, Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w Buczko-
wicach, Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Żylica”, Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie – Od-
dział w Bielsku-Białej oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Buczkowi-
cach zapraszają wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w akcji 
pn. MIESZKAŃCY DLA ŻYLICY
 – jesiennego sprzątania rzeki Ży-
licy oraz obszaru przylegającego 
do jej koryta, które odbędzie się  
2 października br.

Zbiórka o godzinie 11:00 przy 
siedzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej im. S. Staszica i Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Buczko-
wicach (osoby niepełnoletnie pod 
opieką rodziców). Razem może-
my wiele zdziałać! Niech Żylica 
stanie się bardziej niebieska.                                

MW

KONKURSY ORGANIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
XXI JESIENNE DNI KSIĄŻKI – EDYCJA ONLINE

1. Uroczysty 
w szkole lub 
jasnogórski
2. Dział języka 
zajmujący się 
poprawną pisownią
3. Między 
przedszkolem  
a podstawówką lub 
wcześniejszy termin 
egzaminu

KRZYŻOWKA

4. Egzamin dojrzałości
5. Tam spożywa się posiłki w szkole
6. Książki omawiane na lekcjach języka 
polskiego
7. Służy do pisania po tablicy
8. Najwyższy tytuł naukowy w Polsce
9. Pierwszy miesiąc roku szkolnego

10. Dawniej używane jako kalkulator
11. Dwumiesięczna przerwa od nauki
12. Maszyna, w której można kupić 
jedzenie lub napoje
13. Szkolny mebel
14. Socjalne lub naukowe

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

 BIBLIOTEKA W BUCZKOWICACH POLECA

KSIĄŻKI
Marta Byczkowska-Nowak
Którędy na wolność? Historia pierwszej 
dziewczyny, która uciekła z Auschwitz   

Powieść oparta jest na prawdziwej histo-
rii dziewczyny pochodzącej z Będowa pod 
Łodzią, która została wywieziona do jednego  
z najgorszych obozów zagłady: KL Auschwitz-
Birkenau. Przez wszystkie lata funkcjonowania 
obozu, tylko 50 kobiet podjęło próbę uciecz-
ki z tego miejsca. Pierwszą więźniarką, która 
się na to ośmieliła, była Janina Nowak, numer 
obozowy 7615. Jej ucieczka była powodem do 
utworzenia pierwszej kompanii karnej dla ko-
biet (tzw. Budy). Książka opowiada nie tylko 
o samej ucieczce Janiny i jej życiu za drutem 
kolczastym. Jest to również historia o przyjaźni 
w piekle i wiary w drugiego człowieka.

Irena Małysa
W cieniu Babiej Góry

Zdegradowana policjantka Barbara Baś-
ka-Zajda wraca z Krakowa do rodzinnej Za-
woi. Jej przyjaciółka Iza niedługo bierze ślub, 
więc korzystając z okazji, razem z dwiema in-
nymi koleżankami wybierają się na Babią Gó-
rę. Babskiemu wypadowi towarzyszy świet-
na zabawa, alkohol i wspomnienia. Co mogło-
by się złego wydarzyć? Rano Baśka znajdu-
je martwą Izę.

Tłem wydarzeń zawartych w książce jest 
katastrofa lotnicza pod Babią Górą z 1969 ro-
ku. Przeszłość przeplata się z teraźniejszo-
ścią. Czy wydarzenia sprzed lat mają wpływ 
na to, co się dzieje obecnie? Co śmierć przyja-
ciółki policjantki ma wspólnego z katastrofą lot-
niczą pod Diablakiem?

Annet Schaap, Lampka
Emilia przezywana Lampką nie ma łatwe-

go życia. Mieszka obok starej latarni i jest cór-
ką jednonogiego latarnika, który nie wywiązu-
je się ze swoich obowiązków. Dziewczynka co-
dziennie wieczorem wspina się po 61 scho-
dach i zapala światło, które stanowi nawigację 
dla pływających po morzu statków. 

Pewnego dnia Lampka zapomina kupić za-
pałek, a morze ogarnia wielki sztorm. Tej nocy 
dzieje się coś strasznego, co na zawsze zmie-
ni życie rodziny.

AUDIOBOOKI
Weronika Wierzchowska
Po nowe życie
czyta: Gabriela Jaskuła

Rok 1945. Rzeczywistość powojenna jest 
trudna. Ludność cywilna ucierpiała z każdej 
strony i nie miało znaczenia jakiej, kto jest na-
rodowości. 

Głównymi bohaterkami są trzy platerów-
ki, czyli żołnierki 1. Samodzielnego Batalio-
nu Kobiecego im. Emilii Plater: podporucznik 
Anna Hartman, kapral Janka Barska i szere-
gowa Stasia Wróbel. Dziewczyny wędrują do 
Zalipia Dolnego, w którym mają zamieszkać. 

Ponieważ trwa akcja przesiedleńcza, żołnier-
ki po drodze zatrzymują się w Bolesławcu. Po-
magają przesiedleńcom z Kresów odnaleźć 
się w nowej sytuacji, bronią ich przed bandyta-
mi, którzy wykorzystują okazję i grabią, co się 
da. Próbują pomóc również przybyłym Pola-
kom i pozostałym na tych terenach Niemcom 
zaprzyjaźnić się. Czy im się to uda? Czy same 
platerówki dotrą na miejsce przeznaczenia?

Vincent V. Severskil 
Zamęt 
czytają: Grzegorz Damięcki, Krzysztof Gosz-
tyła, Marta Żmuda-Trzebiatowska

W Pakistanie dochodzi do zamachu terro-
rystycznego, w wyniku którego talibowie upro-
wadzają czworo ludzi. Jest wśród nich polski 
biznesmen Henryk Olewski. Porwany skrywa 
pewną polityczną tajemnicę, więc polskie służ-
by specjalne robią wszystko, żeby odzyskać 
rodaka. 

Do akcji ratunkowej wkracza specjalna ko-
mórka Agencji Wywiadu znana jako „Sekcja”, 
pod kierunkiem ekscentrycznego pułkownika 
Romana Leskiego, który starannie skompleto-
wał członków załogi. W jej skład wchodzą: Mo-
nika – absolwentka ASP, Dima – były nielegał, 
Ela i Witek. Czy „Sekcji” uda się uwolnić i roz-
wikłać zagadkę porwania biznesmena? 

Andrzej Marek Grabowski
Ambroży Pierożek – przyjaciel smoków
czyta: Michał Drumowski

Pewnego dnia, w porze śniadania pojawił 
się dziwny chłopiec. Ubrany w kraciastą ma-
rynarkę, wiśniowe spodnie z kantem, z me-
lonikiem na głowie jak gdyby nigdy nic maje-
statycznie wjechał na podwórko przedszko-
la… na psie. Pan Serdello (bo tak nazywał się 
zwierzak) był ogromnych rozmiarów. Wszyst-
kim opadły szczęki, nawet pani Gieni, która 
właśnie nalewała zupę mleczną. 

Czego chce ten chłopiec, który przedstawił 
się jako Ambroży Pierożek?                         MW

Darmowy dostęp 
do e-booków

Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Staszica w Buczkowicach 
od początku sierpnia br. umożliwia swo-
im czytelnikom darmowy dostęp do  
e-booków (tzw. e-książek) w serwisach: 

• Legimi – oferującym bogaty wybór 
beletrystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytu-
łów), w tym na bieżąco uzupełniane no-
wości wydawnicze,

• Ebookpoint BIBLIO – zawierającym 
bogaty wybór literatury pięknej oraz publi-
kacje grupy wydawniczej Helion, a także 
audiobooki oraz kursy online,

• IBUK Libra – wśród e-książek (5259 
tytułów) znajdują się publikacje z zakresu 
literatury pięknej, literatury faktu, literatu-
ry dla dzieci i młodzieży, a także poradniki  
i słowniki. Znaczna część elektronicznego 
księgozbioru przeznaczona jest dla stu-
dentów i pracowników naukowych (pra-
wo, medycyna, nauki społeczne, ekono-
miczne, humanistyczne, techniczne). 

Czytelnicy, którzy uzyskali dostęp do 
IBUK Libra w zeszłym roku, zachowu-
ją go nadal i nie muszą pobierać nowe-
go kodu, ponieważ został przedłużony 
o kolejny rok.

Dostęp uzyskano w ramach zadania 
pn. „Książki online dla każdego”. Zadanie 
finansowane w ramach II edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Śląskiego na rok 2021.

Aby skorzystać z darmowego do-
stępu do e-booków, wystarczy być czy-
telnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Buczkowicach i zgłosić się do biblio-

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne „Zagroda” ponownie 
zaprasza zainteresowanych hi-
storią Buczkowic i innych wsi 
tworzących gminę Buczkowi-
ce do nabycia książki „Metryka 
Józefińska – osiemnastowiecz-
ny kataster Buczkowic”. Ukazu-
je ona gospodarcze i społecz-
ne oblicze wsi, kiedy jej rolni-
czy charakter określał warun-
ki życia mieszkańców, również 
skalę i rodzaje obciążeń pańsz-
czyźnianych. Opisane w książ-
ce fakty stwarzały przesłan-
ki dla rozwoju wsi w wieku XIX  
i XX. 

Jeśli chcą Państwo poznać 
historię swoich rodów, sięgnij-
cie po tę pozycję. Książka jest 
dostępna w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Gminnej Bibliotece 
Publicznej, w sklepie z prasą na 
przystanku autobusowym w kie-
runku Szczyrku oraz w kiosku 
przy ulicy Miodońskiego. 

Kiedy będzie to możliwe, 
zaprosimy Państwa na dys-
kusję o jej zawartości i o spra-
wach, które znalazły się pod 
koniec XVIII wieku w centrum 
zainteresowania mieszkańców 
wsi. Będzie to możliwe dzięki 
dotarciu do nowych, nieopraco-

METRYKA JÓZEfIŃSKA już jest dostępna

wanych dotąd dokumentów 
historycznych. 

        Zarząd TSK „Zagroda”

tekarza po 
odpowied-
ni kod.             

MW
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Na zdjęciach: 
1. Piknik w świnnej.
2.-5. Turniej w Buczkowicach.

ARMIA JULII

Na zdjęciach: 
1. Warsztaty języ-
ka angielskiego w ra-
mach Kolorowych 
warsztatów. 
2. Podchody. 
3. Animacje z chus-
tą Klanzy w ramach 
Wakacyjnej Popołu-
dniowej świetlicy.
4. Warsztaty pla-
styczne w ramach 
Kolorowych warsz-
tatów.
5. Zajęcia boksu 
w ramach Koloro-
wych warsztatów.
6. Pokaz sprzętu bo-
jowego podczas wa-
kacyjnych podcho-
dów. 
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