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4 grudnia Sokolnia w Buczkowicach wypełniła się 
sympatycznymi młodymi widzami, którzy wraz z opieku-
nami odbywali bajkową podróż na lodową górę. Wszystko 
za sprawą zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Buczkowicach bajki mikołajkowej pt. „Bajka o królew-
nie Marysi i lodowej górze”.                           cd. na str. 8

W okresie od września do listopada Stowarzy-
szenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowi-
cach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Buczkowicach, w ramach projektu pn. „Zdro-
we i twórcze dziecko”, zorganizowało warsztaty ce-
ramiczne.                                              cd. na str.  12

Na nadchodzące Boże Naro-
dzenie życzymy zdrowia  

i błogosławieństwa od naro-
dzonego Dzięciątka Jezus. 
Poza tym dużo uśmiechu 

i radości oraz pięknych pre-
zentów pod choinką.  

W przyszłym roku zaś jak 
najmniej życiowych zakrę-
tów. Rok 2022 niech będzie 

dobry, szczęśliwy  
i szczodry!

Redakcja Gazety Gminnej

Józef Caputa 
wójt gminy Buczkowice

Jerzy Foltyniak 
przewodniczący Rady Gminy Buczkowice wraz z radnymi

BAJKA MIKOŁAJKOWA

Zdrowe i twórcze dziecko

Drodzy mieszkańcy! 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy 
złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody 
ducha. Niech ten piękny czas będzie dla Państwa spokojny 
i przepełniony radością w rodzinnym gronie, pełny ciepła i miłości, 
a nadchodzący Nowy 2022 Rok niech odkryje przed Państwem 
wiele nowych możliwości.
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MARCIN KOSTRZYŃSKI – 
gość tegorocznych Jesiennych 
Dni Książki przez wiele lat był 
myśliwym, jednak na zawsze 
odłożył broń, aby pokazać nam 
sekretne życie zwierząt. Jego 
filmy możemy oglądać w Dzień 
Dobry TVN oraz w serwisie 
YouTube na kanale „Marcin 
z lasu”. Kostrzyński nie tylko 
pokazuje piękno przyrody, ale 
też namawia, by o nią dbać. 
Oprócz tego, że jest filmowcem, 
jest również autorem książek, 
takich jak: „Gawędy o wilkach”, 
„Przyrodyjki”, „Puszcza” oraz 
„Plotki o zwierzętach”. Ten 
ambasador polskiej przyrody 
odwiedził naszą gminę, aby 
spotkać się z czytelnikami 
i opowiedzieć im o swoim życiu 
w zgodzie z naturą.

Jak się Pan czuje po porzuce-
niu broni myśliwskiej?

To trudne pytanie. Z jednej 
strony czuję rodzaj ulgi. Z drugiej 
mam szacunek do porządnych 

myśliwych, którzy rzetelnie wyko-
nują odstrzały. Żyjemy w środowi-
sku naturalnym tak bardzo prze-
kształconym przez człowieka, że 
musi istnieć pewna forma ograni-
czania populacji dzikich zwierząt 
w sytuacji niedoboru dużych dra-
pieżników.
Kiedy Pan pisze, w jakich oko-
licznościach? Co Panu pomaga 
w pisaniu, a co przeszkadza?

Piszę w spokoju, wręcz od-
osobnieniu ze słuchawkami na 
uszach, ponieważ cierpię na nie-
podzielność uwagi. Przypadłość 
ta dotyka wielu mężczyzn, a by-
wa zupełnie obca kobietom, które 
potrafią robić jednocześnie wiele 
rzeczy. Niestety ja tak nie potrafię, 
dlatego muszę dbać o ciszę wokół 
siebie, gdy mam coś napisać. 
Kto jest dla Pana autorytetem 
w świecie przyrody?

Lubię czytać książki pisane 
przez naukowców badających da-
ny gatunek. Każdy z tych specja-
listów jest autorytetem w swojej 
dziedzinie. Obecnie wiedza jest 

na tyle szeroka, że takie wąskie 
specjalizacje pozwalają dowie-
dzieć się znacznie więcej i zwe-
ryfikować naszą dotychczasową 
wiedzę. 
Czy któraś z książek jest Pana 
ulubioną i dlaczego?

W pewnym sensie ulubioną 
jest pierwsza, długo nie chciałem 
jej napisać ze względu na mój 
problem z dysortografią. 

cd. na str. 5 

Marcin z lasu Interesuje mnie bardzo złożoność świata 
przyrody, chciałbym zgłębić jej tajemnice…  
– mówi pisarz Marcin Kostrzyński.
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Spotkanie autorskie, rok 2015.
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

O rodzinie, pracy społecznej, badaniu 
lokalnej historii i głębokim sensie życia 
dla innych rozmawiamy z JÓZEFEM 
STECEM – wieloletnim społecznikiem, 
prezesem honorowym Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”.

Skąd wywodzi się Pana rodzina, czy jest 
Pan z dziada pradziada rodowitym buczko-
wianinem?

Najprościej byłoby odpowiedzieć, że moja 
rodzina wywodzi się stąd, z Buczkowic. Jed-
nak odpowiedź zależy od tego, jak daleko 
wstecz sięgamy. Gdyby patrzeć tylko na mo-
ich dziadków tak po stronie mamy, jak ojca, 
to oczywiście odpowiedź „stąd” byłaby bez-
względnie prawdziwa. Po pradziadkach z obu 
stron, czyli po „mieczu i kądzieli”, płynie we 
mnie krew polaniarza ze szczyrkowskiej Za-
palenicy, włościanki z Rybarzowic i zarębnika 
z Godziszki, nie mówiąc już o starym rodzie 
zarębników z Buczkowic. Jak więc widać, na 
tym stopniu pokrewieństwa sprawy rozgrywały 
się w najbliższej nam okolicy. Mówiąc językiem 
kierowców, wszystko kręciło się wokół komina, 
czyli w najbliższym kręgu, w kręgu Skalitego.
Czym się Pan interesował jako młody czło-
wiek?

Należę do pokolenia wojennego. Kto okres 
powojenny przeżył, wie, że sfera zaintereso-
wań młodego człowieka z natury rzeczy była 
wtedy bardzo ograniczona. Nie narzekam na 
czas dzieciństwa, był taki, jaki wtedy mógł być. 
Ale dawał odczuć rodzinne ciepło, ciszę przy 
czytaniu książek (także przy pasieniu kóz), pe-
łen był opowieści o ludziach i ich życiu w prze-
szłości, o tym, co dawało im radość i satysfak-
cję. Te czasy pozwalały nabywać umiejętności 
niezbędne dla funkcjonowania domu, do pra-
cy w polu, do budowania w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Takie zajęcia często powo-
dowały fizyczne zmęczenie, ale nabyte umie-
jętności pozostały na lata i stały się przydat-
ne w późniejszym życiu, nie czyniły człowieka 
niezdarnym, bezradnym w prostych sprawach. 
Dużo czytałem, zwłaszcza książek historycz-
nych, a także przygodowych. Byłem zafascy-
nowany przygodami buczkowickich powo-
jennych harcerzy, wśród których był mój brat. 
Później uczestniczyłem w działalności koła te-
atralnego złożonego z ludzi, którzy pracę w te-
atrze amatorskim zaczynali we wczesnych la-

tach międzywojennych, ale także z gołowąsów 
takich jak ja. Tam uczyłem się obowiązkowo-
ści, tam równo marzłem na próbach, tam prze-
żywałem sukcesy (bo klęsk do siebie nie do-
puszczaliśmy). Tańczyłem również w zespo-
le tańców ludowych, wewnątrz którego rodzi-
ły się niezapomniane przyjaźnie. Czy mnie to 
interesowało? Oczywiście, że tak. Śpiewałem, 
a jakże, w kościelnym chórze mieszanym z ta-
kimi głosami jak bas Antoni Świerczek czy An-
toni Pezda, sopranami Różą Świerczek, Ma-
rysią Huczek, ze swoim bratem i kuzynami... 
Czy mnie to interesowało? Oczywiście – tak. 
Umiejętność śpiewania w chórze oznacza 
dar współbrzmienia z całym zespołem. Ozna-
cza umiejętność wsłuchiwania się w głosy po-
zostałych, by nie zamieniać się w najgłośniej 
brzmiący cymbał.

Pochłonęła mnie praca w Związku Harcer-
stwa Polskiego, w którym pozostaję od grudnia 
1956 r. To była fantastyczna szkoła prawdziwe-
go patriotyzmu, szkoła życia i społecznej służ-
by, której ukoronowaniem były obozy w Zagórzu 
k. Sanoka, Zlot Grunwaldzki w roku 1960 i obóz 
nad jeziorem Kiernoz Wielki, kolejne obozy szko-
lenia kadry nad Zalewem Przeczyckim k. Siewie-
rza, a także nieodległej Bystrej, gdzie pozostawi-

liśmy po sobie odsłonięty 1 sierpnia 
1965 r. ale dopiero dziś doceniany 
harcerski obelisk, poświęcony Sza-
rym Szeregom. Miałem możliwość 
kierowania reprezentacją polskich 
harcerzy na obozach w b. Związ-
ku Radzieckim w rejonie riazań-
skim, a także w Domašovie nad By-
strzycą na Morawach. To była wiel-
ka moja pasja, którą zawsze ciepło 
wspominam. 
Czy Pana zapał do działalno-
ści społecznej wynika z tradycji 
rodzinnej? Kiedy i jak doszedł 
Pan do wniosku, że warto pra-
cować dla ludzi?

Nie mam wątpliwości, że iskra 
pracy społecznej jest wzniecana 
przede wszystkim w rodzinie. Jest 
to, moim zdaniem zasada, która 
działa obiektywnie. Uspołecznio-
ny dom wydaje na świat ludzi, któ-
rzy działalność społeczną uzna-
ją za coś nierozłącznie związane-
go z ich istnieniem, z byciem czę-
ścią społeczności. Mam w pamię-

Dar współbrzmienia z całym zespołem 

ci bardzo liczne grono ludzi zaangażowanych 
w sprawy wiejskie (i nie tylko), których miałem 
zaszczyt znać, i nie znajduję wśród nich przy-
padku, który przeczyłby tej zasadzie. Uspo-
łeczniona rodzina to uspołecznieni jej człon-
kowie. 

Nie jestem w tej dziedzinie wyjątkiem. Jeśli 
angażowałem się w działalność społeczną w jej 
najczystszej postaci, a więc bezpłatną, wypełnia-
jącą czas (który ktoś inny uważał za czas wolny), 
bez liczenia godzin, skierowaną na cel służący 
innym, a w tym również i sobie, to z czystym su-
mieniem mogę powiedzieć, że zawdzięczam to 
mojej mamie i ojcu, po trosze również jedynemu 
bratu – harcerzowi. Mama była tą osobą, która 
nie znała słowa „nie”, gdy w grę wchodziła jakaś 
forma pracy społecznej. Z jej strony zawsze pa-
dały słowa zachęty i wsparcia. Mój dziadek An-
toni Gluza – Hulanek – miał za sobą chwaleb-
ną drogę w buczkowickiej straży pożarnej, gdy 
umierał w wieku 92 lat, był członkiem honoro-
wym tej organizacji. 

Praca społeczna zaczyna nabierać coraz 
większego znaczenia w miarę, jak podejmuje 
się coraz poważniejsze sprawy, gdy przycho-
dzi się wcielać w coraz to inne społeczne role. 

cd. na str. 4-5
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Podczas jubileuszu 30-lecia TSK Zagroda. 

DAR WSPÓŁBRZMIENIA Z CAŁYM  
ZESPOŁEM – dok. ze str. 3

To, czy praca jest społecznie użyteczna, 
oceniają ludzie, którym ta praca ma służyć. 
Ich zdanie jest tu najważniejsze. To jednak nie 
oznacza, że nie pojawiały się u mnie wątpliwo-
ści co do skutków moich starań – czy nie by-
ła to czasem praca Syzyfa. Najłatwiej jest oce-
nić efekty w dziedzinie spraw gospodarczych. 
Najtrudniejszym polem społecznego działania 
jest sfera niematerialna, obejmująca m.in. sfe-
rę świadomości, oddziaływanie na postawy lu-
dzi i budzenie w nich zainteresowania temata-
mi, które zdają się być oczywiste, ale nie są za 
takie uważane.                             

W obu tych sferach – gospodarczej i niema-
terialnej – uważam pracę społeczną za wartą 
podejmowania. Jeśli jest się zaangażowanym 
w działania społeczne, trzeba zrobić wszyst-
ko, co w danym momencie zrobić można, by 
użyteczny dla ogółu cel osiągnąć. Społecznik 
nie może być koniunkturalistą, oportunistą. Nie 
może szukać usprawiedliwienia dla swych za-
niechań lub roboty „na odtrąbiono”. Musi być 
również odporny na głosy tych, którzy stoją 
z boku spraw wspólnych, ale wszystko wiedzą 
najlepiej, łącznie z tym, ile to w kasie społecz-
nika przybywa (i mówią: „Gdyby z tego nic nie 
miał, to by tego nie robił”). 
Jest Pan miłośnikiem i badaczem histo-
rii swojej małej ojczyzny, autorem i redak-
torem książek dotyczących dziejów naszej 
gminy. Skąd ta pasja?

Nie ukrywam fascynacji historią Buczko-
wic i innych miejscowości gminy. Sądzę, że 
zainteresowanie to rodzi się w miarę, jak za-
czyna się świadomie w społecznej przestrze-
ni pracować nie w pojedynkę, ale w zespole. 
Ta praca stwarza możliwości poznawania fak-
tów, które odsłaniają nieznaną współczesnym 
rzeczywistość. Głębsze zainteresowanie prze-
szłością swojej własnej miejscowości przycho-
dzi z czasem, gdy wielość zebranych informa-
cji, dokumentów, materiałów fotograficznych, 
relacji świadków wydarzeń, wieści o rzeczo-
wej spuściźnie naszych przodków zaczyna się 
układać w obraz wsi, jej mieszkańców, ich ak-
tywności lub kryzysów, które jako zbiorowość 
przechodzili. Rzecz w tym, że trzeba chcieć te 
wszystkie informacje skrupulatnie zbierać, sta-
rać się je kojarzyć i niczym puzzle układać. To 
wszystko pozwala na odkrywanie faktów, które 
czasem na pierwszy rzut oka zdumiewają, za-
chwycają lub budzą niesmak. Żeby być dum-
nym ze swych przodków lub by ich surowiej 
oceniać, potrzebna jest szersza wiedza o wa-
runkach, w których podejmowali swoje działa-
nia. Wszystko to sprowadza się do maksymy: 
„Chcesz coś wiedzieć, to chciej całym sobą”. 
A jeśli naprawdę chcesz coś wiedzieć, to się 
ucz, poszukuj nie zwlekając. Najpierw jednak 
trzeba chcieć.
Jak wyglądają Pana poszukiwania, jak do-
ciera Pan do historycznych dokumentów, 
fotografii? 

Czasami jakąś ważną informację pozyskuje 
się zupełnie przypadkiem – na zasadzie „śle-
pej kurze ziarnko”. Czasami jest to jedno zda-
nie, jedno nazwisko, które pada w luźnej roz-

mowie, jakieś opisane zdawkowo wydarzenie. 
Ono nabiera znaczenia w zderzeniu z innymi 
informacjami, innymi dokumentami, do których 
docieram już z intencją sprawdzenia, jak to zo-
stało zapisane czy zapamiętane przez innego 
człowieka. Innym razem zbieram informacje 
pod kątem ściśle określonym. Przykładem mo-
że tu być publikacja „Cześć i pamięć” zawiera-
jąca biogramy ofiar II wojny światowej. To były 
dziesiątki wywiadów z żyjącymi jeszcze człon-
kami rodzin tych ofiar, sięganie do ocalałych 
pamiątek, a także wizyty poza Buczkowicami, 
Kalną, Meszną czy Wilkowicami. Podobnie by-
ło z opracowaniami „Buczkowiczanie w Kotli-
nie Kłodzkiej po II wojnie światowej” czy „Lu-
dzie lewicy w antyhitlerowskim ruchu oporu”. 

Gdy w grę wchodzi opisywanie działalno-
ści konkretnych ludzi, niezwykle ważne jest 
zaufanie pomiędzy osobą zbierającą materia-
ły, a ich posiadaczami. Mnie w akcji gromadze-
nia materiałów niezwykle pomagało to, że nie 
byłem osobą znikąd, że coś tam we wsi stara-
łem się społecznie robić. Często na ważny do-
kument natykałem się przez czysty przypadek. 
Tak było np. z pocztówką z roku 1910, obrazu-
jącą wygląd kopca grunwaldzkiego zwieńczo-
nego okazałym krzyżem, czy dokument z roku 
1796, na którym widnieje najstarszy znany od-
cisk pieczęci Buczkowic. Mogę powiedzieć, że 
każda metoda gromadzenia materiałów histo-
rycznych jest dopuszczalna, jeśli poparta jest 
lojalnością wobec użyczających te materiały 
i rzetelnością w ich wykorzystaniu. 

Czasami zdarzy się całkiem szczególny 
sposób uzyskania materiałów. Z takim przy-
padkiem miałem do czynienia, gdy niespo-
dziewanie otrzymałem przesyłkę z Kanady od 
swego przyjaciela, który przesłał mi dokumen-
tację fotograficzną Metryki Józefińskiej Bucz-
kowic. Techniczne opracowanie metryki i anali-
zy na jej podstawie dokonane, znalazły pocze-
sne miejsce pośród moich prac. 
Ostatnio wydał Pan bardzo ważny dla hi-
storii Buczkowic dokument wraz z opraco-
waniem. Proszę opowiedzieć, jak wygląda-
ły przygotowania do publikacji Metryki Jó-
zefińskiej Buczkowic?

Najważniejsze w pierwszym etapie przygo-
towań było poznanie powodów, dla których ta 
i szereg metryk innych wsi została na polece-
nie cesarza Józefa II Habsburga opracowana. 
To wymagało zgłębienia założeń reform cesar-
stwa Austro-Węgierskiego rozpoczętych przez 
Marię Teresę i kontynuowanych przez jej sy-
nów Józefa, a później Franciszka. Gdy to mia-

łem za sobą, mogłem dokonać wstępnego wy-
boru materiałów przechowywanych w Archi-
wum Państwowym Ukrainy we Lwowie. Potem 
nastąpił czas technicznej obróbki wyselekcjo-
nowanych części Metryki tak, by można było 
je ludziom pokazać w formie papierowej oraz 
pogrupowanej tematycznie. To zajęło mnóstwo 
godzin pracy z komputerem. Okazało się, że 
karty sfotografowane we Lwowie były większe 
od stosowanego obecnie formatu a4. Pomniej-
szanie obrazów nie wchodziło w rachubę, bo-
wiem arkusze stawały się mało czytelne. Zde-
cydowałem więc, by podstawowa – tabelarycz-
na część Metryki była wykonana tylko dla ce-
lów ekspozycyjnych, czyli do wglądu. 

Wiele czasu poświęciłem na przygotowanie 
materiałów, które służyć miały przeprowadzeniu 
analizy tego, co było w Metryce rozproszone. 
Co znajdziemy w tej publikacji? Dlaczego 
warto mieć ją w swojej bibliotece? 

Moja książka ukazuje rzeczywisty obraz 
sytuacji gospodarczej i społecznej Buczkowic 
w XVIII wieku, który powstał w oparciu o wnio-
ski wynikające z przeprowadzonych analiz. To 
obraz stosunkowo mizernej wsi, w której go-
spodarują zarębnicy zobowiązani do świad-
czenia pańszczyzny na rzecz dzierżawcy fol-
warku rybarzowickiego szumnie nazywanego 
„Państwem Rybarzowskim”. 

Częścią Metryki jest opis granic wsi ze 
wskazaniem miejsc wysypania kopców. W Me-
tryce znajdziemy spis domów i zajmujących je 
gospodarzy. Metryka pozwoliła na przeanali-
zowanie tempa osadnictwa we wsi, przyrostu 
ludności, intensywności powstawania nowych 
domów mieszkalnych. Jestem w tej dobrej sy-
tuacji, że dysponuję masą innych materiałów 
z tamtego okresu, które mogą stanowić pod-
stawę dla gruntowniejszego poznania prze-
szłości wsi. Metryka Józefińska to również 
fantastyczna pomoc dla poznania bogactwa 
osiemnastowiecznego języka buczkowiczan, 
nazw konkretnych miejsc we wsi, które dziś 
nazwalibyśmy punktami topograficznymi. Zna-
lazłem w niej urokliwe, a całkowicie zapomnia-
ne nazwy potoków i głównej młynówki, która 
w tamtym czasie poruszała młyńskie kamienie. 

Metryka dostarcza wiedzy, która pozwa-
la rozstrzygnąć spory toczone przez ludzi za-
interesowanych dziejami wsi, a jednocześnie 
stworzyła podstawy dla wykreślenia katastral-
nych map, które są kolejnymi źródłami wiedzy. 
Być może będzie jeszcze możliwość podzie-
lenia się z czytelnikami Gazety Gminnej tymi 
rewelacjami. Sądzę, że nie będę nadto zaro-
zumiały jeśli powiem, że „Metryka Józefińska 
– osiemnastowieczny kataster Buczkowic” jest 
moim i naszym – członków „Zagrody” – skrom-
nym hołdem, oddanym naszym chłopskim 
przodkom. Oznacza to, że nie powinniśmy 
zapominać o swoim plebejskim pochodzeniu 
i obowiązku poszanowania każdego człowieka 
niezależnie od tego, skąd przychodzi. 
Czy pracuje Pan nad kolejną publikacją? 

Oczywiście, że pracuję. Przygotowałem już 
do szczegółowego zredagowania książkę na 
temat „Folwarku Rybarzowskiego” i procesu 
wytoczonego przez poddanych folwarku jego 
dzierżawcy w XVIII wieku. To niezwykle cenny 
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materiał, który stanowi logiczne i faktyczne do-
pełnienie Metryki Józefińskiej. Sprawy opisane 
w książce odnoszą się bowiem bezpośrednio 
do sytuacji i czasu sporządzania m.in. Metry-
ki Józefińskiej. Książka stwarza okazje do za-
prezentowania oryginalnych dokumentów do-
tyczących tak folwarku, jak wyników procesu 
z dzierżawcą. Dokumenty te zalegały w kra-
kowskim archiwum. Miałem szczęście je pozy-
skać i opracować.

Obecnie jestem w końcowej fazie zbiera-
nia i opracowywania dokumentów archiwal-
nych dotyczących zakładów przemysłowych 
w Buczkowicach na przełomie wieków XIX 
i XX. Nadszedł bowiem czas, by zweryfikować 
wiedzę na ten temat. Muszę dopowiedzieć, że 
jest co weryfikować. Mam nadzieję, że będzie 
to niezwykle interesujące opracowanie, a mo-
że nawet książka. To drugi zamiar.

Ale jest i zamiar trzeci, który dotyczy opra-
cowania metryk józefińskich Rybarzowic, 
Godziszek (trzech) oraz Kalnej. Materiały 
z Lwowskiego Archiwum Państwowego otrzy-
mam końcem stycznia przyszłego roku. Mam 
nadzieję, że będę mógł liczyć przy tej pracy na 
współpracę z mieszkańcami tych wsi. Ich wie-
dza będzie warunkiem niezbędnym dla rze-
telnego opracowania tematu. Jeśli zamiar ten 
uda się wypełnić, będziemy dysponować kom-
pletem opracowań obrazujących sytuację go-
spodarczą i społeczną w XVIII wieku wszyst-
kich wsi tworzących gminę. 
Jakie tematy dotyczące naszych okolic 
uważa Pan za szczególnie interesujące al-
bo jeszcze nieodkryte?

MARCIN Z LASU 
– dok. ze str. 2

Jednak postanowiłem opisać 
historie zwierząt, które wiele zna-
czyły w moim życiu i dzięki którym 
stałem się lepszym człowiekiem. 
One wszystkie zrobiły dla mnie 
dużo dobrego i nie chciałem, by 
popadły w zapomnienie. Liczyłem 
też, że podobnie jak ja, tak i część 
czytelników stanie się lepszymi 
ludźmi po przeczytaniu tych histo-
rii. Może ktoś inaczej spojrzy na 
wrażliwość zwierząt. 
Czy ma Pan pomysł na kolejną 
książkę?

Pomysły mam, gorzej z cza-
sem. W tym roku zostaną wyda-
ne trzy pozycje – dwa tomy „Przy-
rodyjek” oraz „Plotki o zwierzę-
tach”. Sporo jak na jeden rok. Po-
tem chcę się skupić na pozycjach 
dla najmłodszych. W nowym po-
koleniu widzę największą szansę 
na zmianę naszego stosunku do 
zwierząt. Książki nie są wydawa-
ne dla samego wydania, zawsze 
mają znacznie głębszy cel. 
Które ze zwierząt jest Pana pu-
pilkiem?

Nie mogę wybrać, różne ga-
tunki mają różną mentalność, do-

chodzi jeszcze indywidualny cha-
rakter... Jednak muszę przyznać, 
że dziki są mi bardzo bliskie, 
mógłbym o nich pisać bardzo dłu-
go. Drugi gatunek to wilki. W tym 
przypadku dokonała się najwięk-
sza zmiana w moim postrzeganiu. 
Z głębokiej niechęci przeszedłem 
do szczerego podziwu i szacunku 
dla wilków. Jednak każde zwierzę 
jest wyjątkowe i jedyne w swoim 
rodzaju. 
Czy cieszy Pana, że coraz wię-
cej osób spaceruje po lesie, że-
by doświadczyć kojącego od-
działywania przyrody?

Las jest dla wszystkich. Cieszy 
mnie, że ludzie chodzą na spa-
cer do lasu. Do tej pory gdy ktoś 
szedł do lasu, to z zamiarem je-
go eksploatacji. Obojętnie, czy 
było to drewno, jagody czy polo-
wanie, zawsze chciano coś z la-
su pozyskać. Teraz ludzie zaczęli 
doceniać inną równie ważną funk-
cję lasu. Zaczęto traktować las ja-
ko miejsce wypoczynku, spoko-
ju, gdzie można oddychać zdro-
wym, niezanieczyszczonym po-
wietrzem. Las daje nam znacznie 
więcej niż drewno. Musimy o tym 
pamiętać, a im więcej ludzi spa-

Bardzo interesujące byłoby dotarcie do ma-
teriałów odnoszących się do działalności or-
ganizacji społecznych w czasach przed I woj-
ną oraz w okresie międzywojnia, a głównie do 
zbioru dokumentów dotyczących buczkowic-
kiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Bardzo interesujące byłoby zbadanie 
dziejów tartaku położonego na granicy Ryba-
rzowic i Buczkowic (dziś już nieistniejącego), 
który, jak sugerują znane już dokumenty, był 
najstarszym tartakiem w obu wsiach. Niezwy-
kle ciekawa jest sprawa tzw. zakładu drzewne-
go na granicy Buczkowic i Szczyrku z połowy 
wieku XIX. Byłbym też ciekaw, jakie były rze-
czywiste okoliczności powstania kaplicy w Kal-
nej oraz czas powstania kaplicy w Buczkowi-
cach. O tematach nieodkrytych trudno mówić, 
bowiem zakrywa je zasłona naszej niewiedzy. 
Ale z pewnością takie tematy są. Być może 
przypadek sprawi, że ktoś je zdefiniuje i zbada.
Jako honorowy prezes TSK „Zagroda” jak 
ocenia Pan działania Towarzystwa na prze-
strzeni minionych 30 lat? 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Za-
groda” w Buczkowicach ma już ponad 32 lata 
bardzo intensywnej pracy. Trudno jest w tele-
graficznym skrócie wspomnieć najważniejsze 
dokonania, wiele z nich miało wielką wagę dla 
budowania lokalnej tożsamości historycznej 
i kulturalnej. Pełny opis tych działań zawarli-
śmy w liczącym 76 stron wydawnictwie o „Za-
grodzie”. Zachęcam do jego przeczytania. 
Z którego ze swoich życiowych dokonań 
jest Pan najbardziej dumny?

Ponieważ jestem człowiekiem w wieku sę-

dziwym, co oznacza, że nie muszę nikogo od-
powiedzią na tak postawione pytanie kokie-
tować, powiem tak: Jestem dumny z każde-
go podejmowanego przeze mnie i oddanych 
przyjaciół społeczników zadania. Gazyfikacja, 
rozbudowa Domu Ludowego, budowa Domu 
Handlowego „Savia” przygniatały swym rze-
czowym zakresem i skalą pokonywanych trud-
ności. One budzą dumę, bo przybliżały nas 
do cywilizowanego świata. Bez wątpienia je-
stem rad, że przyczyniłem się do zachowania 
dla kultury Domu Ludowego TSL – siedziby 
Gminnego Ośrodka Kultury – i zablokowania 
jego sprzedaży. Działania w innych dziedzi-
nach przyczyniały się do poszerzania wiedzy 
historycznej, umacniania uczuć patriotycznych 
i tożsamości mieszkańców z miejscem urodze-
nia. Jeszcze inne miały na celu ochronę naj-
różniejszych postaci dziedzictwa kulturowego 
naszego środowiska. W tej ostatniej dziedzinie 
mieszczą się przygotowane i wydane książki 
traktujące o przeszłości Buczkowic. 

Powtarzam więc, że jestem dumny ze 
wszystkiego, co wspólnie z gronem odda-
nych społeczników podejmowaliśmy w po-
nad 40-letnim okresie pracy społecznej. Każde 
z tych zadań ma swoją niepowtarzalną histo-
rię, którą opisałem w swoich wspomnieniach. 
Wiem, że jestem tylko jednym z wielu, któ-
rzy z oddaniem pracowali nad każdym z tych 
przedsięwzięć. Jeśli są powody do dumy, a są, 
to dzielmy to uczucie sprawiedliwie, oddając 
również jego część tym, którzy już odeszli, za-
chowując ich we wdzięcznej pamięci.

rozmawiała Monika Bernecka-Caputa

ceruje w celach rekreacyjnych po 
lesie, tym bardziej będą go chcie-
li strzec i bronić, ponieważ wiedzą 
jak istotny jest to element nasze-
go życia. 
Czy interesuje Pana tylko przy-
roda w Polsce, czy też chętnie 
wyjeżdża Pan za granice nasze-
go kraju?

Interesuje mnie bardzo zło-
żoność świata przyrody, chciał-
bym zgłębić jej tajemnice, rozwią-
zać odwieczne zagadki, na przy-
kład czym lub kim jest Yeti. Mam 

nadzieję, że już w przyszłym roku 
zamontuję moje kamery na innym 
kontynencie. Uważam, że jest to 
wspaniały sposób na życie. 
Jak najbliższe osoby odbierają 
Pana pasję do przyrody?

W rodzinie zawsze uchodziłem 
za dziwaka i marzyciela. Nigdy nie 
chciałem chodzić utartymi ścieżka-
mi i tak mi zostało. Wszyscy wie-
dzą, że taki jestem, zawsze byłem 
i się nie zmienię. Dlatego chcąc nie 
chcąc muszą to zaakceptować. 

rozmawiała Bożena Jakubiec

Spotkanie autorskie w bibliotece w Godziszce.
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ZUZANNA KACZOR

Bardzo lubię świąteczny czas. 
Już w listopadzie słucham świą-
tecznych piosenek i zaczynam 
ozdabiać dom, by stworzyć w nim 
odpowiedni klimat. W świętach naj-
bardziej lubię to, że to czas spędzo-
ny wspólnie z rodziną. To jest dla 
mnie bardzo ważne, ale powiem 
szczerze, że prezenty również są 
istotne:) Do dziś pamiętam świą-
teczny prezent – mój pierwszy żół-
ty dotykowy telefon. Lubię również 
świąteczne smakołyki. Nie wyobra-
żam sobie świąt bez pierników – 
uwielbiam je piec, dekorować i na 
końcu jeść. W czym oczywiście to-
warzyszy mi cała rodzina. Lubię 
również śpiewać kolędy, moimi ulu-
bionymi są „Oj maluśki, maluśki” 
oraz „Dzisiaj w Betlejem”. Wspólnie 
z rodziną pielęgnujemy świąteczne 
tradycje, m.in. wkładanie pod wigilij-
ny obrus sianka i pieniędzy, co ma 
wróżyć ich mnożenie się przez ca-
ły rok. Każde święta są dla mnie 
ważne i istotne, często wracam do 
nich wspomnieniami… Choćby do 
pływających w wannie karpi. Choć 
jedne święta zostały szczególnie 
w mojej pamięci… Dwa lata temu 
w pierwszy dzień świąt Bożego Na-
rodzenia podczas rodzinnej kola-
cji, która równocześnie była zarę-
czynami mojej cioci, wyłączyli nam 
prąd i musieliśmy siedzieć przy 
świeczkach. To była atrakcja:) 

AGNIESZKA PAWLIK

Święta Bożego Narodzenia to 
dla mnie czas wyjątkowy. Żeby 
mogły być takie jakie uwielbiam 
– radosne, ciepłe, spokojne i peł-

ne wolnego czasu – to przygoto-
wania do nich muszą być bardzo 
intensywne. Zwykle rozpoczynam 
je już końcem listopada, gdyż wła-
śnie wtedy zaczynam odczuwać 
świąteczną atmosferę. W tym 
czasie przygotowuję sobie gru-
dniowy kalendarz, który pomaga 
mi w realizacji wszystkich przed-
świątecznych planów. Należą do 
nich: tworzenie listy prezentów, 
pieczenie pierników, robienie za-
kupów, dekorowanie domu oraz 
ubieranie choinki, pakowanie pre-
zentów, porządki i gotowanie. Za-
wsze znajduję również chwilę dla 
siebie, aby zadbać o swój własny 
wizerunek. Dodam, że przez ten 
cały czas towarzyszy mi świątecz-
na muzyka oraz znakomity humor. 

Najbardziej lubię spędza-
nie czasu w rodzinnym gronie, 
emocje przeżywane razem, ra-
dość, która towarzyszy każdemu 
i wspólne śpiewanie kolęd. Jed-
ną z moich ulubionych jest „Przy-
bieżeli do Betlejem”. Bardzo lubię 
również klimat, który tworzą świa-
tełka, dekoracje, zapach choinki  
i ciastek. W tym czasie szczegól-
nie cenię sobie spokój oraz odpo-
czynek od zgiełku i codziennych 
obowiązków. Pielęgnuję chyba 
wszystkie świąteczne tradycje: 
ubieranie choinki, przygotowanie 
12 potraw na wigilijny stół (najbar-
dziej czekam na barszcz z uszka-
mi oraz smażonego karpia), do-
datkowe nakrycie dla niespodzie-
wanego gościa, wkładanie sianka 
pod wigilijny obrus, wspólną mo-
dlitwę, czytanie Pisma Świętego, 
dzielenie się opłatkiem, śpiewa-
nie kolęd oraz uczestnictwo w pa-
sterce. Poza polskimi tradycjami, 
do zwyczajów świątecznych, któ-
re stały się dla mnie corocznym 
rytuałem, zaliczam pieczenie i de-
korowanie pierników oraz robienie 
i pakowanie prezentów, bowiem 
najbardziej cenię sobie prezenty 
robione ręcznie, prosto od serca. 
Jednym z moich ulubionych pre-
zentów, które dostałam na świę-
ta, jest bransoletka ze znakiem 
nieskończoności, którą noszę już 
kilka lat. Sam symbol nieskoń-
czoności kojarzy się z trwałością 
i wiecznością. Oznacza też arty-

styczną duszę, co, uważam, ide-
alnie do mnie pasuje. 

Każde święta są dla mnie wy-
jątkowe. Istotą Bożego Narodze-
nia jest jednak przyjście Syna Bo-
żego na świat. Często przywiązu-
jemy zbyt dużą wagę do świątecz-
nych tradycji, zapominając przy 
tym o najważniejszym, o relacji 
z Bogiem, który ofiarował nam Je-
zusa, aby nas zbawić. Właśnie 
w tych dniach powinniśmy czuć 
szczególną wdzięczność i okazać 
ją poprzez modlitwę, ale też do-
bre czyny. Przytoczę tutaj piękne 
słowa, które utkwiły mi w pamię-
ci „Kto nie ma świąt Bożego Na-
rodzenia w sercu, ten nie znajdzie 
ich pod choinką.”

ALEKSANDRA WALICZEK

Przygotowania do świąt rozpo-
czynają się u nas właściwie jesz-
cze przed pierwszym dniem Ad-
wentu, a to dlatego, że robię dla 
syna kalendarz adwentowy za-
wierający zadania przygotowują-
ce go na ten wyjątkowy czas. Za-
dania są głównie dla niego, ale 
czasem angażują również pozo-
stałych członków rodziny, np. kie-
dy wypada pieczenie pierniczków, 
robienie świątecznych kartek czy 
ubieranie choinki. Kolejny krok to 
rozpisanie planu, co i kiedy bę-
dziemy robić. Ma to miejsce po-
czątkiem grudnia, więc z góry wia-
domo, kiedy i co będziemy piec, 
gotować, kiedy dekorować dom, 
wysyłać życzenia itd. 

W świętach Bożego Narodze-
nia najbardziej lubię tę szczegól-
ną, niepowtarzalną rodzinną, ser-
deczną i ciepłą atmosferę, któ-
rą trudno opisać słowami, a której 
nie ma w innych momentach ro-
ku. Uwielbiam również kolędowa-
nie. Odkąd mam własną rodzinę, 
wraz z mężem i synem przypomi-
namy sobie kolędy już od począt-
ku grudnia, często z akompania-

ŚWIĄTECZNY CZAS mentem gitary. Słuchamy różnych 
aranżacji na YouTube podczas 
pieczenia ciasteczek, porządków 
czy dekorowania domu. Bardzo 
lubimy góralskie wersje kolęd. 

W Polsce mamy wiele zwy-
czajów i bożonarodzeniowych tra-
dycji. Te, które wyniosłam z do-
mu i sama pielęgnuję to przede 
wszystkim przeświadczenie, że 
jaka Wigilia, taki cały rok. Dlate-
go więc tego dnia konieczna jest 
wczesna pobudka, aby zapew-
nić sobie dobre samopoczucie 
i energię. Pierwszą osobą, któ-
ra przekracza tego dnia próg do-
mu, powinien być mężczyzna – 
to zapewnia szczęście. Dlatego 
też mój mąż pierwszy wychodzi 
z domu i do niego wraca, a z ra-
na odwiedza również moich rodzi-
ców i babcię. Tego dnia nie wol-
no się również z nikim kłócić, by 
w rodzinie był pokój! Aby zapew-
nić sobie dobrobyt, pod obrusem 
przy wigilijnym stole kładziemy kil-
ka monet. Podczas wieczerzy zo-
stawiamy puste miejsce przy sto-
le dla „strudzonego wędrowca” 
oraz symbolicznie dla tych, o któ-
rych pamiętamy, a fizycznie już 
ich nie ma. Wieczerzę rozpoczy-
namy wspólną modlitwą i dziele-
niem się opłatkiem. Następnie za-
siadamy do stołu, od którego nikt 
nie wstaje aż do końca wiecze-
rzy, aby w przyszłym roku wszy-
scy znaleźli się przy nim w kom-
plecie. Nie zapominamy również 
o zwierzętach, dla których kupuje-
my kolorowe opłatki i dzielimy się 
z nimi po uroczystej kolacji, by by-
ły zdrowe. 

Od kilku lat mam także swo-
ją świąteczno-maminą tradycję. 
Podczas ubierania choinki biorę 
jeden z łańcuchów, odmierzam 
fragment długości aktualnego 
wzrostu syna i wraz z zapisany-
mi datą oraz imieniem chowam do 
przezroczystej bombki, którą wie-
szamy na świątecznym drzewku. 
W tym roku po raz pierwszy za-
wisną u nas aż dwie takie nowe 
bombki! 

Niejedną Wigilię, zwłaszcza 
z ostatnich lat, mam w pamię-
ci z różnych powodów – pierw-
sza po ślubie, pierwsza po naro-
dzinach synka, ta u rodziny mę-
ża… Jednak najbardziej zapadła 
mi w pamięć ta z 2019 roku, kie-
dy udało mi się zaprosić do sie-
bie najbliższą rodzinę zarówno ze 
strony mojej, jak i męża, i wszyscy 
razem zasiedliśmy do stołu w kil-
kunastoosobowym składzie. By-
ło niezwykle gwarno i radośnie. 
Udało się wtedy połączyć różne 

Święta Bożego Narodzenia to dla każdego magiczny czas. Czas wspólnego świętowania, radości, 
życzliwości i miłości... Czas narodzenia Jezusa – zbawiciela świata. Zgodnie z tradycją, nie może wtedy 
zabraknąć pięknej choinki, prezentów, dwunastu potraw na wigilijnym stole, a także pasterki i śpiewania 
kolęd. Co jest jednak istotą Bożego Narodzenia? Co wspominamy z wcześniejszych świąt? Jak 
przygotowujemy się do tegorocznych? Postanowiliśmy zapytać o to mieszkańców naszej gminy.
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zwyczaje i cztery pokolenia. By-
ło to dla mnie duże wyzwanie, ale 
przysporzyło mnóstwo radości 
i cudownych wspomnień.

MONIKA KRYWULT

Już początkiem grudnia czuć 
w powietrzu zbliżające się święta 
– i to dosłownie! – a to za spra-
wą weekendowych wypieków. Za-
czynamy od pierniczków, których 
pierwsza tura nigdy nie doczeku-
je świąt. Dopiero za drugim po-
dejściem coś udaje się przecho-
wać. Moje córki uwielbiają je de-
korować. Te pierwsze sztuki są 
takie piękne, że aż szkoda je zja-
dać. Kolejne już idą taśmowo i po-
tem okazuje się, że mamy 30 bał-
wanków z zielonym kapeluszem. 
Ale frajda jest ogromna! Gdy już 
przebrniemy przez ciasteczka i le-
pienie uszek, przychodzi czas na 
dekorowanie domu. Wielkie pudła 
z ozdobami lądują w salonie i za-
czyna się wybieranie. Moja trzy-
nastoletnia córka Julka nie znaj-
duje nic „cool”, a dziewięciolet-
nia Amelka, przygarnia wszyst-
ko, co niechciane do swojego 
pokoiku. Dlatego zawsze kończy 
się na tym, że pokój Amelki to-
nie w ozdobach... Od jakiegoś 

czasu gości u nas również żywa 
choinka, co bardzo dodaje klima-
tu. Uwielbiam wszelkie ozdóbki, 
więc mamy i bałwanki wykonane 
przez córki w przedszkolu, i szop-
kę betlejemską posklejaną wła-
snoręcznie przez Julkę z kamie-
ni przywiezionych z wakacji oraz 
bombki pomalowane flamastrami 
i pełne piórek. Kocham szydełko-
we gwiazdki i mam ich mnóstwo! 
Lubię także tradycyjne dekorowa-
nie domów, zresztą nie tylko ja, 
mieszkam przy „święcącej” ulicy, 
co roku obserwuję, co tym razem 
powieszą sąsiedzi. 

Jesteśmy tradycjonalistami, lu-
bimy czas przygotowań do świąt. 
Jest sporo pracy i poczucia, że 
jeszcze czegoś nie uda się zro-
bić, ale na końcu i tak przychodzi 
do nas aniołek i przynosi prezen-
ty. Dziwnym trafem zostawia je za-

wsze dla całej rodziny pod naszą 
choinką, a pod choinką u jednej 
i drugiej babci tylko dla dzieci. Czyż-
by tylko dzieci były grzeczne? We-
sołych świąt życzę wszystkim! 

WIESŁAWA STEC

Do świąt przygotowuję się już 
miesiąc wcześniej, czuję świą-
teczny klimat już wtedy, kiedy cór-
ka piecze pierniki, a później ra-
zem z wnuczkiem je dekoruje-
my. Choinkę stroję zawsze dwa 
tygodnie wcześniej (w Wigilię tyl-
ko po raz pierwszy ją rozświe-

tlam), bo potem mam więcej cza-
su na przygotowywanie potraw. 
Moją ulubioną potrawą, na któ-
rą czekam cały rok, jest karp pie-
czony na masełku i makówki, któ-
re smakują wyśmienicie, ale tylko 
w wykonaniu mojej mamy. Pielę-
gnuję wiele świątecznych trady-
cji. Jedną z nich jest wkładanie 
do pierogów kilku suszonych śli-
wek – ten, kto trafi na śliwkę pod-
czas wigilijnej kolacji, ma potem 
przez cały rok szczęście. Uwiel-
biam śpiewać kolędy w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Moja ulubiona to 
„Do szopy, hej pasterze”. Co roku 
wracam również wspomnieniami 
do wigilii z moimi dziadkami, gdy 
na stole, oprócz innych smako-
witych potraw, królowały maryno-
wane śledzie z dużą ilością cebu-
li – ten smak i zapach pamiętam 
do dziś. Jest też Wigilia, która na 
zawsze zostanie w mojej pamię-
ci… W domu rodzinnym mieliśmy 
zawsze żywą choinkę, którą mój 
brat przywoził od wujka. Pewnego 
razu w drodze powrotnej zasie-
dział się na Godziszce w restaura-
cji „u Pawełka”… Dlatego też naj-
pierw odbyła się kolacja wigilijna, 
a dopiero potem mieliśmy ubiera-
nie choinki… Istotą Bożego Naro-
dzenia są dla mnie oczywiście na-
rodziny dzieciątka Jezus, ale tak-
że spędzanie czasu w gronie ro-
dziny. W świętach najbardziej lu-
bię zapach świeżej choinki, oglą-
danie szopek i pasterkę.

opracowała E.J-P

Kącik rolnika 
i ogrodnika

Styczeń
„Gdy styczeń (5) burzliwy ze śniegami, 
lato burzliwe z deszczami.”
„Święta Honorata (11) figle płata.”

Choć w okresie zimowym prace w ogrodzie 
i na działce ulegają wyhamowaniu, to jest to 
odpowiedni czas na przegląd i sprawdzenie 
stanu posiadanego sprzętu ogrodniczego pod 
kątem przydatności do kolejnego sezonu we-
getacyjnego.

Podstawowe narzędzia uprawowe ręcz-
ne wykorzystywane na działce i w ogrodzie to 
szpadle (jeden cięższy do wykopywania bylin, 
karczowania krzewów i drzew, oraz drugi lżej-
szy – do przekopywania gleby); widły ogrodo-
we (inaczej amerykańskie), motyczki, grabie 
metalowe do wygładzania ziemi pod nasadze-
nia, grabie plastikowe lekkie o zwiększonych 
właściwościach elastycznych do podgarniania 
liści. 

Ciekawą opcją są dostępne na rynku tzw. 
narzędzia systemowe, w których do jednego 
trzonka możemy zamontować różne narzę-
dzia (końcówki). 

Jeżeli na działce, bądź w ogrodzie posia-
damy mały sad złożony z drzew i krzewów 
owocowych, to warto zaopatrzyć się w sekato-
ry umożliwiające cięcie sanitarne roślin. Seka-
tory wyposażone w długie ramiona pozwalają 
ciąć grubsze gałęzie, lżej się nimi tnie, lecz wy-
magają większej dostępności do przycinanych 
gałęzi. Do drobnych gałęzi, pędów i kwiatów 
stosujemy mały sekator ręczny. 

Do sadzenia i przesadzania roślin donicz-
kowych, bądź rosnących w rabacie warto roz-
glądnąć się za drobnymi narzędziami, takimi 
jak pazurki, łopatki, szpadelki, które uspraw-
nią naszą pracę. Pielęgnacja żywopłotów 
i krzewów ozdobnych typu tuje może się odby-
wać z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi 
ręcznych – nożyc do żywopłotu, lub drobnym 
sprzętem mechanicznym w postaci narzędzi 
elektrycznych na przedłużkę, spalinowych i co-
raz bardziej popularnych narzędzi o zasilaniu 
akumulatorowym. 

Luty
„Jak suche i jasne Gromnice (2), 
przyjdą jeszcze śnieżyce.”
„Gdy ciepło w lutym (18), 
zimno w marcu bywa, 
paszy trzeba zachować,
by jej potem nie kupować.”

Przygotowując się do nowego sezonu we-
getacyjnego, warto zadbać także o życie biolo-
giczne pożytecznych zwierząt występujących 
w naszym ogrodzie. Stworzenie im bezpiecz-
nego schronienia w postaci domków dla zwie-
rząt, bądź hoteli dla owadów da różnym gatun-
kom bezkręgowców schronienie, możliwość 
budowy gniazd, a także przezimowania. Sta-
ła obecność w ogrodzie różnych gatunków za-
pylaczy usprawnia zapylanie drzew i krzewów 
owocowych. Obecność pożytecznych jaszczu-
rek, żab, sikorek – pomaga w walce ze szkod-
nikami upraw. Nietoperze skutecznie ograni-
czają liczebność komarów i innych muchówek, 
natomiast jeże zmniejszają liczebność m.in. 
ślimaków, larw i osobników dorosłych wielu 
szkodników roślin. 

Tomasz Mrowiec

Autor szopki: A. Kobiesa.
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Tegoroczne obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości  
w każdej miejscowości gminy 
Buczkowice rozpoczęły się 
mszami świętymi w intencji 
ojczyzny. 

W Buczkowicach uroczystości odby-
wały się w troszkę zmienionej formie, ale 
równie uroczystej i patriotycznej. 

Msza święta celebrowana przez księ-
dza dziekana kanonika Marka Bandurę 
oraz wikariuszy uświetniona została kon-
certem chóru „Echo” działającym przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowi-
cach pod okiem Łukasza Kachla. 

W obchodach uczestniczyły poczty 
sztandarowe Ochotniczej Straży Pożar-
nej i Szkoły Podstawowej w Buczkowi-
cach oraz delegacje: szkolne, przedszkol-
ne, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
„Zagroda”, Rady Sołeckiej Buczkowic, Ko-
ła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia 
„Nadzieja”, a także wójt gminy Józef Ca-
puta, przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Foltyniak wraz z radnymi i mieszkańcy. 

Reprezentacje, w asyście Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Łodygowic, masze-
rowały w uroczystym orszaku z kościo-
ła pod Pomnik Niepodległości, a potem – 
oddając hołd poległym przodkom – złoży-
ły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości 
Polski i pod pomnikami przy ulicy Wyzwo-
lenia. Nad całością czuwał dh harcmistrz 

Jan Kruczek. Teatralna grupa „ZwT” pro-
wadzona przez Ewelinę Jakubiec-Piznal 
zaprezentowała program pt. „Krótka lek-
cja historii” ukazujący fakty, które ukształ-
towały naszą historię. 

W Rybarzowicach podczas mszy świę- 
tej celebrowanej przez ks. Romana Cie-
mierę widoczne były poczty sztandaro-
we Ochotniczej Straży Pożarnej i Szko-
ły Podstawowej w Rybarzowicach, a tak-
że licznie zebrani mieszkańcy. Następ-
nie uczestnicy mszy udali się pod Pomnik 
Niepodległości, gdzie – oddając hołd po-
ległym przodkom – złożyli kwiaty i wień-
ce przedstawiciele lokalnych organiza-
cji działających na terenie wsi, reprezen-
tacja szkoły i przedszkola oraz zastępca 
wójta gminy Buczkowice Jerzy Kanik i wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław 
Świerczek. 

Nad całością uroczystości czuwał dh 
Stanisław Górny. O godzinie 12.00 uczes-
tnicy obchodów odśpiewali Hymn Polski, 
włączając się tym samym w ogólnopolską 
inicjatywę „Niepodległa do Hymnu” jedno-
czącą wszystkich Polaków we wspólnym 
śpiewaniu.

Wspólne świętowanie pozwoliło nam 
na przeżycie całego dnia w nastroju 
wzniosłym i patriotycznym oraz z poczu-
ciem, że przekazujemy młodemu pokole-
niu tradycje obchodów.            

MB-C

więcej zdjęć z uroczystości na str. 28

Nagroda Londzina
12 listopada w Bielskim Centrum Kultury 

już po raz 22. została wręczona Nagroda Sta-
rosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina – wy-
bitnego patrioty i działacza narodowego. Kan-
dydatów do nagrody wskazują samorządy 
gmin powiatu bielskiego. Tegorocznym jej lau-
reatem został, mieszkaniec Szczyrku Jan Tar-
nawa. 

Z gminy Buczkowice nominację otrzymał 
Jan Madejczyk, emerytowany nauczyciel i ho-
norowy prezes OSP Buczkowice, przez 45 lat 
pracy pedagogicznej sprawował szereg funk-
cji z zakresu zarządzania oświatą. Był dyrek-
torem Szkoły Podstawowej w Buczkowicach, 
gminnym dyrektorem szkół miasta i gminy 
Szczyrk oraz inspektorem oświaty i wychowa-
nia. Zainicjował budowę nowej szkoły w Bucz-
kowicach, zapoczątkował jej komputeryza-
cję i zorganizował pracownię języków obcych 
z nowoczesnym wyposażeniem. Z jego inicja-
tywy powstało w Buczkowicach Liceum Ogól-
nokształcące, także on zainicjował rozbudowę 
szkół w Godziszce i Kalnej oraz zorganizowa-
nie w przedszkolu w Buczkowicach interna-
tu dla szkoły sportowej w Szczyrku. W swojej 
pracy zawodowej zawsze aktywnie współpra-
cował z rodzicami uczniów, zakładami opie-
kuńczymi oraz fundatorami szkoły w Buczko-
wicach. Doprowadził do powstania w Bucz-
kowicach 200-osobowego szkolnego zespołu 
pieśni i tańca. Przez 12 lat pełnił funkcję pre-
zesa OSP w Buczkowicach; w tym czasie po-
zyskano dla jednostki trzy samochody ratow-
nicze, wyposażono strażaków w nowoczesny 
sprzęt, rozbudowano remizę, wprowadzo-
no OSP Buczkowice do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz zorganizowano 
w jednostce prężnie działające drużyny pożar-
nicze dziewcząt i chłopców.

Jan Madejczyk został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Narodowej, Złotą Odznaką 
ZNP, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania 
I stopnia oraz złotym, srebrnym i brązowym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

Nominowanemu gratulujemy i życzymy du-
żo zdrowia oraz dalszej społecznej aktywno-
ści. 

Wspaniałym dopełnieniem powiatowego 
święta był występ zespołu Pectus, który do-
starczył uczestnikom gali wielu niezapomnia-
nych wrażeń. 

MB-C
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BAJKA MIKOŁAJKOWA
– dok. ze str. 1

Uczestników już od progu witali przeza-
bawny bałwanek Olaf i dwie urocze panie 
mikołajkowe wręczając drobne upominki – 
drewniane bałwanki. 

Dzieci obejrzały przedświąteczne pery-
petie królewny Marysi w wykonaniu akto-
rów z Grupy Teatralnej O!Teatr – sztuka dla 
małych. Bajka była pouczającą opowieścią 
o przyjaźni, miłości, wrażliwości na drugiego 
człowieka; uczyła, dlaczego nie warto postę-
pować wobec siebie egoistycznie. 

Akcja osadzona została w bajecznej, zi-
mowej scenerii, która robiła na zgromadzonej 
publiczności ogromne wrażenie. Podobał się 
humorystyczny język Kornela Makuszyńskie-
go, uwagę przyciągały również kolorowe po-
stacie lalkarskie. 

Dzieci zostały wciągnięte w wir wydarzeń 
z życia głównej bohaterki, włączając się rów-
nież do wspólnej interaktywnej zabawy pod-
czas przedstawienia, a na koniec opuszcza-
ły salę widowiskową z uśmiechem na twarzy 
i z własnymi przemyśleniami wyniesionymi 
z pouczającej bajki...                               S.K-BPodczas gali w Bielskim Centrum Kultury.
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W polskim kalendarzu istnieje 
wiele kart, które warto sobie przy-
pomnieć, chociażby po to, aby po-
kazać dzieciom zwyczaje kulty-
wowane przez ich dziadków i pra-
dziadków. Jednym z takich świąt 
są oczywiście andrzejki. Andrzej-
ki, jędrzejówki, jędrzejki – obcho-
dzone w Polsce w noc z 29 na 30 
listopada, w wigilię świętego An-
drzeja. 

Po krótkiej przerwie mogli-
śmy znów spotkać się z mały-
mi mieszkańcami gminy Bucz-
kowice na wieczorze wróżb. An-
drzejki są wspaniałą okazją do 
świetnej zabawy, a jednocze-
śnie źródłem szacunku dla trady-
cji i obrzędów ludowych. Wróżby 
pobudzają dziecięcą wyobraźnię 
i pozwalają przenieść się w świat 
marzeń i fantazji. A przecież każ-
dy lubi marzyć. 

20 listopada zaprosiliśmy dzie-
ci i młodzież do Sokolni w Bucz-
kowicach na zabawę i dyskotekę 
andrzejkową. Żeby poznać swo-
ją przyszłość, wróżyliśmy sobie za 
pomocą przeróżnych akcesoriów 
i atrybutów. Serduszka pozwalały 
poznać imię swojego przyszłego 

męża/żony, magiczne koło prze-
powiadało, co nas czeka w no-
wym 2022 roku. Były też wróżby 
z magicznej chmurki, kluczy, kolo-
rowych karteczek, miseczek, kub-
ków przyszłości, wróżby kwiato-
we, owocowe, z użyciem maka-
ronów, łupinek z orzechów, sło-
mek, z użyciem butelki czy kostek 
do gry itp. Nie zabrakło zabaw in-
tegracyjnych, jak woda, ogień, po-
wietrze, ziemia czy kolorki oraz 
licznych tańców animacyjnych, 
które prowadziła Anna Jakubow-
ska-Krysiak z firmy „Feniks” Nowa 
Perspektywa. Wspaniała muzyka, 
dekoracja i efekty świetlne w sali 
tworzyły magiczny klimat. Nie było 
czasu na nudę. 

Dzieci wychodziły rozmarzone 
i szczęśliwe, gdyż wróżby miały 
pozytywne przesłanie. Na koniec 
każde dziecko otrzymało lizaczka, 
kolorowankę oraz balonik z ukry-
tą wewnątrz wróżbą. Czy wróżby 
się spełnią? To już pokaże czas… 
W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy za udział w zaba-
wach andrzejkowych, zaprasza-
my na kolejne za rok.          

 S.K-B 

W dniach 21-23 października odbywały się 
już po raz 21. Jesienne Dni Książki organizo-
wane corocznie przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Buczkowicach i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Buczkowicach wraz z filiami. W tym 
roku, ze względu na epidemię, część wyda-
rzeń przeprowadzona była online, a część sta-
cjonarnie. 

Stacjonarnie, w bibliotekach w Godziszce, 
Buczkowicach, Rybarzowicach i Kalnej, od-
były się spotkania autorskie z Marcinem z La-
su – Marcinem Kostrzyńskim, dziennikarzem, 
autorem książek przyrodniczych, wielkim mi-
łośnikiem i obserwatorem natury, który pod-
czas spotkań opowiadał o zawodzie operatora 
kamery. Zdradził on sekrety dotyczące filmo-
wania i obserwowania zwierząt oraz podpisy-

Andrzejkowy wieczór w GOK

wał swoje książki i rozdawał autografy. Więcej 
można się o nim dowiedzieć z wywiadu za-
mieszczonego na stronach 2 i 5 gazety. 

Online przeprowadzone zostały wojewódz-
kie konkursy: literacki „Chcecie bajki… oto baj-
ka”, w którym udział wzięło 106 uczestników, 
oraz plastyczny – na eko bohatera literackie-
go „Zielono mi”, który przyciągnął 289 uczest-
ników. 

Bajki oceniało jury złożone z polonistek  
w składzie: Katarzyna Jagosz – przewodni-
cząca oraz Beata Kania z Książnicy Beskidz-
kiej i Zofia Stec. Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych zdobyli Jan Drewniak 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Godziszce – klasy I-III; Milena Witkowska  
z SP ZCBM w Bielsku-Białej – klasy IV-VI, 

JESIENNE DNI KSIĄŻKI ZA NAMI Emilia Topiłko z SP nr 2 im. W. Jagiełły w Łody-
gowicach – klasy VII-VIII. 

Prace plastyczne oceniało jury w składzie 
Renata Barut – plastyczka, nauczycielka hi-
storii i sztuki, przewodnicząca jury, Halina Ku-
bica – plastyczka, lokalna artystka z Rybarzo-
wic, Agnieszka Konieczny – miłośniczka sztu-
ki, instruktorka zajęć plastycznych uwielbiają-
ca dzielić się z innymi pomysłami na tworzenie 
„czegoś z niczego”. 

Po obradach komisji pierwsze miejsca 
otrzymali: w kategorii przedszkole – Oskar Su-
dol z Przedszkola Publicznego „Bajka” w Bucz-
kowicach, klasy I-III – Rafał Gach z Rybarzo-
wic, klasy IV-VI – Patryk Gach z Kalnej, klasy 
VII-VIII – Wiktoria Migdał z Buczkowic, mło-
dzież i osoby dorosłe – Jowita Fąfara z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

Z protokołami konkursów oraz audiobooka-
mi nagrodzonych bajek można się zapoznać 

na stronach interne-
towych GOK i GBP, 
kanale YouTube oraz 
fanpage’u GOK. 

Honorowy patro-
nat nad  całym przed-
sięwzięciem obję-
li starosta bielski An-
drzej Płonka i wójt 
gminy Buczkowice 
Józef Caputa.          JF 

Na zdjęciach:  
Laureaci konkursów. 

Zabawa.

Wróżby.
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23 października na terenie Rybarzo-
wic odbywały się ekologiczne podchody, 
które skłaniały do aktywności fizycznej, 
jednocześnie przynosząc mnóstwo ra-
dości. Celem gry było poznanie naszej 
pięknej doliny Żylicy, a także nauka pra-
widłowych zachowań ekologicznych. 

Dla dzieci została przygotowana tra-
sa oraz zadania ekologiczne, sprawno-
ściowe i integracyjne, a nad prawidło-
wym przebiegiem gry czuwał przebiegły, 
szybki i znikający ekoludek. Uczestni-
cy, podzieleni na dwie grupy, pod okiem 
opiekunek, wyruszyli z boiska sportowe-
go w Rybarzowicach na wyznaczoną 
trasę, gdzie szukali kolejnych wskazó-
wek i stacji oraz rozwiązywali liczne za-
dania i zagadki. Zaliczyli stację segrego-
wania śmieci oraz poznawania zwierząt 
i roślin doliny Żylicy, rozwiązywali ukryte 

quizy, budowali wieżę i układali puzzle. 
Na koniec podchodów czekały na 

nich największe atrakcje, czyli pokaz 
udzielania pierwszej pomocy i sprzętu 
bojowego przygotowany przez straża-
ków OSP Rybarzowice, pyszne babecz-
ki w RPG Zapiekanka u pani Joanny, 
a także skarb, który został ukryty przez 
ekoludka na mecie podchodów. 

Organizatorami podchodów byli Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ry-
barzowice i Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach. Przedsięwzięcie dofi-
nansowano z budżetu gminy Buczkowi-
ce. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w zabawie i zapraszamy do 
udziału w kolejnych działaniach stowa-
rzyszenia i ośrodka kultury.             

MB-C

ZŁAP BAKCYLA
Od września, raz w miesiącu, w nowo po-

wstałym Ośrodku Ekologicznym w Buczkowi-
cach odbywają się organizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Buczkowicach Spotka-
nia z Grami Planszowymi pod hasłem „Złap 
bakcyla”. 

Spotkania są przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Buczkowice. Ich 
celem jest zachęcenie do wspólnego grania 
jako aktywnej i rozwijającej formy spędzania 
wolnego czasu. Podczas spotkań uczestnicy 
poznają nowe gry i ich rodzaje, integrują się, 
dobrze się bawią, a także zgodnie z założenia-
mi rozwijają kompetencje społeczne. Jednym 
z celów spotkań jest także zdobycie przez mło-
dzież nowych umiejętności. 

W minionym sezonie nasza biblioteka gier 
została wzbogacona w nowe pozycje zarów-
no zakupione, jak i otrzymane dzięki przychyl-

W OBIEKTYWIE
Od września na terenie gminy Buczkowice 

realizowany jest kolejny młodzieżowy projekt 
tym razem pod nazwą „W obiektywie”. W pro-
jekcie udział wzięła młodzież w wieku 13-19 lat 
ze wszystkich czterech sołectw gminy Bucz-
kowice. Wiodącym tematem projektu jest fo-
tografia.

Na projekt składa się cały cykl różnorod-
nych działań. Warsztaty fotograficzne dla 
uczestników przeprowadziła instruktor Anita 
Nowak. Podczas warsztatów młodzież pozna-
wała tajniki fotografii, a na plenerach w prakty-
ce sprawdzała swoje umiejętności. Nie zabra-
kło również sesji z modelkami, w które wcieliły 
się projektowe absolwentki z Brygady RS Ma-
ria Pietraszko i Julia Wandzel. 

Jednak największe wyzwania jeszcze 
przed uczestnikami projektu, bowiem szykują 
się do wystawy, na której zaprezentują swoje 
zdjęcia architektury, przyrodnicze i krajobra-
zowe wykonane na terenie naszej gminy. Wy-
stawa odbędzie się w styczniu 2022 w siedzi-

EKOLOGICZNE 
PODCHODY

ności wydawnictw Rebel oraz Lucrum Games. 
Dziękujemy! 

Nowe gry były wielką atrakcją dla uczest-
ników spotkań, dzięki ich poznawaniu przeży-
li miłe chwilę i zdobyli kolejne cenne umiejęt-
ności. Nowe egzemplarze gier ułatwiły również 
sprawniejszą organizację spotkań ze wzglę-
du na nowe przepisy epidemiologiczne. Spo-

bie GOK Buczkowice. Już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych. 

To nie koniec wyzwań – młodzież pracuje 
również nad młodzieżowym kalendarzem na 
rok 2022 z wykonanymi przez siebie zdjęcia-
mi, który swoją premierę również będzie miał 
w styczniu. 

W projekcie nie brakuje również działań in-
tegracyjnych, takich jak gry i zabawy zespo-
łowe. Najważniejszym jednak jak do tej pory 
działaniem integracyjnym były trwające ponad 

trzy godziny podchody po Buczkowicach, które 
„wykończyły” zarówno uciekającą koordynator-
kę jak i szukających jej uczestników. Podchody 
były niezapomnianą przygodą, która ma mieć 
swoją kontynuację w przyszłości jako rewanż. 

Póki co, gorące tygodnie przed projekto-
wą młodzieżą, która podejmując się włączenia 
w projekt, wzięła na swoje barki sporo zadań 
do udźwignięcia. Trzymamy kciuki, by szczę-
śliwie dotarli do finału projektu.

tkaniom towarzyszyły również 
turnieje, podczas których można 
było wygrać własną grę. Tym ra-
zem udało się to Nikodemowi Za-
krzewskiemu, który pokonał prze-
ciwników i wygrał turniej i turniejo-
wą grę o naszej gminie czyli „Qu-
attuor Pagi – Cztery wsie”.

Każde spotkanie przyciągało 
grono fanów planszówek, którzy 
już dawno temu „złapali bakcy-
la”, a teraz z wypiekami na twarzy 
zdobywają kolejne punkty w grze. 

I zapewniają, że nie odpuszczą kolejnego cy-
klu spotkań. 

W nowym roku na planowane piątkowe 
spotkania zapraszamy w trakcie ferii zimowych 
11 i 25 lutego, a także 11 marca, 8 kwietnia,  
13 maja i 10 czerwca. Liczba miejsc ograni-
czona, obowiązują zapisy i kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji w GOK.                             E.J-P

Projekt „W obiektywie” 
jest realizowany w ramach 
Programu Równać Szan-
se Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności admini-
strowanego przez Funda-
cję Civis Polonus.     

E.J-P

Grupa projektowa. 
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Rozmowa z prezeską Klubu Sportowego 
„Gryf” Rybarzowice Adrianną Kałużą oraz 
wiceprezeską i trenerką Martą Rasałą. 

Na początku naszej rozmowy wyjaśnijmy, 
co to właściwie jest unihokej? 

To sport drużynowy rozgrywany na hali. Na 
boisku o wymiarach 20x40 m otoczonym ban-
dami gra 5 zawodników i bramkarz. Mecz ma 
3 tercje po 20 minut z zatrzymywanym czasem 
gry. Cały zespół liczy około 15 zawodników, 
w czasie gry są szybkie zmiany. Jest to bar-
dzo dynamiczny sport z rodziny hokeja, jednak 
nie jest tak kontaktowy. Zadaniem zawodników 
jest strzelenie większej liczby bramek przy po-
mocy kija i piłeczki. 
Skąd pomysł założenia klubu i jakie były je-
go początki? 

Pierwsze kroki z unihokejem zaczynałyśmy 
w 2015 r. w Bielsku-Białej na Luce Arena. Pa-
sja do sportu i miłość do unihokeja spowodo-
wały chęć promowania tej pięknej dyscypliny 
poprzez założenie w 2019 r. Klubu Sportowe-
go Rybarzowice. W skład zarządu wchodzą: 
Adriana Kałuża, Marta Rasała, Maja Sakow-
ska, komisję rewizyjną tworzą przewodnicząca 
Karolina Bressan-Tognin oraz członkinie Re-
nata Zyzańska i Agnieszka Gibas.

Początki klubu były bardzo trudne: był pro-
blem ze znalezieniem pełnowymiarowej ha-
li, brakowało środków na zakup sprzętu (m.in. 
bramek, band) niezbędnego do trenowania 
i rozgrywania meczy w ogólnopolskich roz-
grywkach Polskiego Związku Unihokeja. 
Ilu członków (członkiń) i ilu zawodników 
skupia KS „Gryf”? 

Obecnie w naszym klubie trenuje 30 osób, 
w tym 16 dziewczyn to zawodniczki biorą-
ce udział w Ogólnopolskiej Ekstralidze Kobiet 
Unihokeja organizowanej przez Polski Zwią-
zek Unihokejowy. 
Jak wygląda szkolenie, w jakich rozgryw-
kach obecnie uczestniczy KS „Gryf”? Ja-
kim systemem są prowadzone rozgrywki, 
gdzie są rozgrywane mecze, ile jest drużyn 
w lidze? 

Trenujemy dwa razy w tygodniu po 2h 
w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach. Na 
treningach doskonalimy technikę oraz taktykę 
gry. Unihokej to sport bardzo szybki, liczy się 
w nim koordynacja, zwinność, siła i wytrzyma-
łość. Wszystkie te elementy motoryki wplata-
my w nasze treningi. Oprócz tego każda za-
wodniczka pracuje nad swoją sprawnością fi-
zyczną poza halą (siłownia, bieganie, rower). 

Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Ekstra-
lidze Kobiet Unihokeja. Sezon 2021/2022 jest 
trzecim, odkąd rywalizujemy w tych rozgryw-
kach. W tym roku bierze w nich udział 6 ko-

Co słychać w organizacjach pozarządowych? 
Tym tekstem rozpoczynamy serię publikacji przedstawiających organizacje pozarządowe, 
które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy, w różnych dziedzinach życia społecznego. 
Prezentacje zaczynamy trochę nietypowo od „najmłodszego” przedstawiciela sektora 
obywatelskiego funkcjonującego na rzecz mieszkańców gminy Buczkowice, a mianowicie Klubu 
Sportowego „Gryf” Rybarzowice. Klub zajmuje się unihokejem. Działa od maja 2019 r., siedzibę 
ma na terenie Rybarzowic.

biecych drużyn: JohnnyBros Olimpia Oso-
wa Gdańsk 1, JohnnyBros Olimpia Osowa 
Gdańsk 2, SUS Travel Jedynka Trzebiatów, 
UKS Bańkówka Zielonka, PKS MOS Zbąszyń, 
KS GRYF Rybarzowice. 

Zespoły grają systemem każdy z każdym 
w rundzie zasadniczej (mecze odbywają się 
w weekendy), jeden mecz na wyjeździe i jeden 
u siebie. Po rundzie zasadniczej zespoły 1-4 
przystępują do rozgrywek play off do 2 wygra-
nych spotkań. Pierwsza runda play off – półfi-
nały 1-4 i 2-3. 
Jak stan epidemii w związku z wirusem 
SARS-CoV-2 i wynikające z tego ogranicze-
nia wpłynęły na działalność klubu?

To mocny wpływ. Przede wszystkim, bra-
kuje możliwości prowadzenia i organizowania 
treningów unihokeja. Ograniczenia dotyczy-
ły również organizacji meczy ekstraligowych. 
Straciliśmy darczyńców, którzy wspomaga-
li naszą działalność. Musiałyśmy wstrzymać 
plany dotyczące otwarcia sekcji unihokeja dla 
dzieci oraz odwołać dziecięce i młodzieżowe 
turnieje, które również były w toku realizacji. 
Czy w ocenie prezes KS „Gryf” Rybarzo-
wice udało się wzbudzić zainteresowanie 
mieszkańców gminy Buczkowice rozgryw-
kami – czy jest duża frekwencja na me-
czach „Gryfu”?

Unihokej w naszym regionie to jeszcze bar-
dzo niszowy sport. W ubiegłym sezonie przez 
pandemię mecze odbywały się tylko z kibicami 
online. Na ostatnich meczach w listopadzie by-
łyśmy pozytywnie zaskoczone, bo frekwencja 
dopisała. Z trybun niósł się głośny doping, co 
na pewno przyczyniło się do pierwszego w hi-
storii zwycięstwa klubu. Dziękujemy jeszcze 
raz wszystkim, którzy z nami byli i już zapra-
szamy na trybuny 29-30 stycznia, kiedy skrzy-
żujemy kije z wicemistrzyniami Polski Jedyn-
ką Trzebiatów. 
W rozgrywkach obecnie uczestniczy sekcja 
seniorek, czy klub ma plany dotyczące uru-
chomienia szkolenia i zgłoszenia do roz-
grywek sekcji dzieci i młodzieży? Czy jest 
prowadzony nabór, gdzie osoby zaintere-
sowane mogą się zgłosić i jak to wygląda? 

W październiku otworzyliśmy sekcję dzie-
ci. Treningi prowadzone są we wtorki w go-
dzinach 17:15-18:30 w Szkole Podstawowej 
w Rybarzowicach. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci w wieku 7-10 lat! Zajęcia te są 
ogólnorozwojowe z elementami unihokeja. 
Stawiamy na sprawność ogólną, rozwijanie ko-
ordynacji, wytrzymałości, siły, szybkości – po-
przez zabawę. Dzieci uczą się współpracować 
w grupie i rywalizować w duchu fair play. Na 
naszych małych zawodników czekają między 
innymi: turnieje dziecięce rozgrywane na Ślą-

sku jak i u nas oraz sportowe półkolonie let-
nie. Więcej informacji można uzyskać u trener-
ki Marty Rasały pod nr tel: 507-525-975. 
Czy klub uzyskał wsparcie swojego działa-
nia?  

Ogromne wsparcie w funkcjonowaniu i re-
alizacji założeń klubu Gryf Rybarzowice otrzy-
maliśmy od gminy Buczkowice oraz Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ry-
barzowicach. Dzięki ich pomocy możemy reali-
zować swoje plany dotyczące rozwoju uniho-
keja, za co jesteśmy ogromnie wdzięczne. Bez 
ich wsparcia nie byłoby to możliwe.

Nie możemy również zapomnieć o naszych 
sponsorach – to BWG CLIMATIC bioclimatic.pl 
oraz Polska Energia Grupa Kapitałowa Techni-
ka Fotowoltaiczna. 
Jakie macie plany na przyszłość? 

Na najbliższą przyszłość planujemy przede 
wszystkim zdobycie jak najwyższej lokaty 
w Ekstralidze Seniorek oraz rozwój sekcji dzie-
cięcej, tak, by w sezonie 2022/2023 móc zgło-
sić drużynę w kategorii dziecięcej lub młodzi-
ków/młodziczek do Polskiej Ligii Unihokeja. 

rozmawiała  
Monika Bernecka-Caputa

podziękowania

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Rybarzowice i GOK 
w Buczkowicach dziękują za 
pomoc w organizacji Ekologicznych 
Podchodów w Rybarzowicach 
strażakom z OSP Rybarzowice 
za zapewnione bezpieczeństwo 
i pokazy, a pani Joannie z RPG 
Zapiekanka Joana za pomoc 
i zaangażowanie.
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KS „ISKRA” 
POMAGA 

Jak co roku (to już 7. raz!) nasz klub 
wraz z przyjaciółmi zorganizował Szla-
chetną Paczkę. W tym roku pomaga-
my pani Zofii, która jako główne potrze-
by wskazała artykuły spożywcze i che-
miczne, koc, pościel i poduszkę, a ja-
ko szczególne upominki – kurtkę zimo-
wą oraz buty. 

Pani Zofia zawsze doceniała swo-
je życie i radziła sobie, jak tylko mogła. 
Prowadziła nawet ogródek przy domu, 
gdzie odpoczywała na ławce, podziwia-
jąc swoje dzieło. Niestety z biegiem lat, 
przez coraz większe problemy ze zdro-
wiem, ciężej było jej pracować w ogród-
ku, więc musiała zaprzestać uprawy. 

Nadal stara się żyć pełnią życia po-
mimo ograniczeń, jakie narzuca jej po-
garszający się stan zdrowia. Jest po-
godna, lubi wychodzić na krótkie spa-
cery czy szydełkować w swoim fotelu, 
jednocześnie oglądając telewizję. Na co 
dzień pomaga swojej schorowanej są-
siadce. Starannie rozlicza swój budżet, 
aby na wszystko jej starczyło. Jej jedy-
nym przychodem jest emerytura w wy-
sokości 1500 złotych, co po odliczeniu 
kosztów utrzymania domu i zakupu le-
ków, czyli 1195 złotych, daje jej 305 zło-
tych miesięcznie na życie. 

Pani Zofia pomimo wieku i samotno-
ści wciąż stara się zarażać uśmiechem 
innych ludzi. Godne podziwu jest to, że 
chociaż sama nie ma łatwo, potrafi po-
magać innym. Jej jedynym marzeniem 
jest przeżycie spokojnej starości i otrzy-
manie jak najwięcej zdrowia, którego 
wciąż jej brakuje. 

Pięknie zapakowane prezenty za-
wieźliśmy w drugi weekend grudnia do 
magazynu Szlachetnej Paczki w Żywcu.

Jacek Kropacz

18 listopada w bibliote-
ce w Buczkowicach młodzież 
z naszej gminy uczestniczy-
ła w spotkaniu z dr inż. Miro-
sławem Wyszomirskim, wy-
kładowcą Katedry Ochrony 
i Inżynierii Środowiska ATH 
w Bielsku-Białej. Tematem 
spotkania była chemia atmos-
fery, smog londyński i fotoche-
miczny oraz dziura ozonowa. 

Wykładowca opowiedział 
o atmosferze, jej podziałach 
i reakcjach w niej zachodzą-
cych. Słuchacze mogli poznać 
obszary, gdzie występuje obni-
żone stężenie ozonu, a także 
przyczyny powstawania dziury 
ozonowej. 

Zadziwiające dla nas było 
wydarzenie z grudnia 1952 r. 

Zbliżający się koniec 2021 roku skłania do 
refleksji. Dla „Nadziei” był to kolejny trudny rok.

Szalejąca epidemia ograniczyła naszą 
działalność, gdyż emeryci okazali się gru-
pą najbardziej zagrożoną. Wiosną tego roku 
koronawirus zabrał nam kilku członków, inni 
w obawie o swoje zdrowie i życie zrezygnowali 
z członkostwa w stowarzyszeniu. Zarząd pra-
cował, starając się wypełniać zadania statuto-
we przy zachowaniu sanitarnych standardów.

W lipcu odbyło się spóźnione walne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze, gdyż kadencja 
zarządu skończyła się w listopadzie 2020 r. 
Wyłoniono nowy zarząd stowarzyszenia z nie-
wielkimi zmianami, oraz nową Komisję Rewi-
zyjną. 

Latem kilku członków stowarzyszenia sko-
rzystało na własną odpowiedzialność z wcza-

sów nad Bałtykiem z biura turystycznego Gra-
mada z Żywca. 

W październiku wreszcie mogliśmy się spo-
tkać w 70-osobowej grupie na spotkaniu inte-
gracyjnym z okazji Dnia Seniora. Spotkanie 
odbyło się w Domu Przyjęć Okolicznościowych 
Szafran w Buczkowicach. Swoją obecnością 
zaszczycili nas tam goście – dyr. GOK Moni-
ka Bernecka-Caputa i z-ca wójta gminy Jerzy 
Kanik. Uczestnicy spotkania, ku swojej wielkiej 
radości, mogli porozmawiać w gronie przyja-
ciół, zjeść obiad, a nawet potańczyć w ramach 
muzykoterapii. 

Zarząd stowarzyszenia dziękuje wójtowi gmi-
ny za wsparcie finansowe organizacji spotkania. 

Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości członkowie stowarzy-
szenia wzięli udział w uroczystych obchodach 

tego święta, zorganizowanych przez GOK 
Buczkowice.

Z powodu decyzji sanepidu, zarząd sto-
warzyszenia nie może pracować w godzinach 
przedpołudniowych w czasie obecności dzie-
ci w przedszkolu. Spotkania zarządu po godzi-
nach pracy przedszkola byłyby dużym utrud-
nieniem i dlatego w porozumieniu z sołtysem 
Buczkowic i za zgodą władz gminy spotkania 
zarządu odbywają się w biurze sołtysa, który 
sprawuje funkcję sekretarza stowarzyszenia, 
tak jak dotychczas tj. w środy w godzinach od 
10 do 13.

Dzięki temu członkowie stowarzysze-
nia mogą kontaktować się ze swoim zarzą-
dem bez konieczności pokonywania stromych 
schodów, co było dla nich dużą uciążliwością.

Cecylia Okwieka, prezes zarządu 

TO BYŁ TRUDNY ROK DLA „NADZIEI”

Ciekawy wykład o środowisku

w Londynie, kiedy to nad mia-
stem powstał ogromny smog 
i mimo zamknięcia szkół, miejsc 
pracy oraz zatrzymania trans-
portu publicznego i lotniczego, 
to zanieczyszczenie powietrza 
przyczyniło się do śmierci kilku 

tysięcy ludzi.
Dziękujemy dr inż. Mirosła-

wowi Wyszomirskiemu za po-
święcony dla nas czas i zapra-
szamy na kolejne spotkania 
w przyszłym roku.              

  BJ

ZDROWE I TWÓRCZE DZIECKO – dok. ze str. 1
Uczestnicy zajęć wykonywali z gliny rzeźby, płaskorzeź-

by, prace z wykorzystaniem form gipsowych oraz masy lej-
nej. Na koniec swoje dzieła szkliwili, aby przygotować je do 
ostatecznego wypału w piecu ceramicznym. 

Efekty ich pracy można było podziwiać podczas wystawy, 
która otwarta była w siedzibie ośrodka kultury od 27 listopa-
da do 9 grudnia. Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe cer-
tyfikaty oraz słodkości. Oczywiście nie zabrakło również po-
dziękowań dla prowadzącej zajęcia za ogromne serce i wiel-
ki wkład w realizację przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmos-
ferę na warsztatach. 

Wystawa prac.

Projekt pn. „Zdro-
we i twórcze dziec-
ko” otrzymał grant 
ze środków budże-
towych gminy Bucz-
kowice oraz powiatu 
bielskiego.         

MB-C Podczas zajęć. 
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l JAK W SPORCIE, TAK 
I W PISANIU (...)

l NOWY ROK, NOWY JA

l PORZĄDKI PRZED 
NOWYM ROKIEM 

l DZIEŃ HERBATY (...)

l KUCHNIA STUDENTA

BOŻE NARODZENIE:

Zapytałam mieszkańców naszej gminy: jak 
spędzają święta Bożego Narodzenia? Czy sta-
wiają na tradycję, czy na nowoczesność? 

Marysia: Święta Bożego Narodzenia to dla 
mnie szczególny czas w roku. Ja jestem zde-
cydowanie za tradycją i spędzaniem tego 
czasu z najbliższymi w magicznej zimowej 
aurze. U nas w domu każdy ma przydzielo-
ne zadania, ja zawsze zajmuję się dekora-
cją stołu oraz pakowaniem prezentów. Zde-
cydowanie tradycyjne święta rządzą, choć 
nie wykluczam, że wygrzewanie się pod pal-
mą nie byłoby złą opcją!

Agnieszka: Zazwyczaj stawiam na trady-
cję, bo święta są czasem, który poświęcam 
tylko i wyłącznie rodzinie. Ale w tym roku 
wyjątkowo planuję wyjechać gdzieś na wa-
kacje i postawić na siebie i swój odpoczy-
nek.

Mirek: Dla mnie tradycyjność Bożego Na-
rodzenia to jedna z podstaw i wartości tych 
świąt. Można wszystko unowocześnić, iść  
z duchem czasu i rozwoju, ale pewne rzeczy 
powinny zostać zachowane. Święta to czas 
odpoczynku i wspomnień z dzieciństwa, dłu-
gich rozmów o tym, co przeminęło i co bę-
dzie dalej... to jest duch tych świąt i niech 
tak zostanie na zawsze.

Angelika: Święta Bożego Narodzenia spę-
dzam w tradycyjny sposób. W wigilijny wie-
czór zasiadamy całą rodziną do stołu, aby 
wspólnie odmówić modlitwę i zjeść kolację, 
która składa się z 12 potraw, a domownicy 
muszą skosztować każdej z nich. W Boże Na-
rodzenie oraz w święto św. Szczepana od-
wiedzamy najbliższą rodzinę.

tradycja kontra  
nowoczesność

Spytani o tradycje związane z Bożym 
Narodzeniem prędko odpowiedzielibyśmy, 
że na pewno dzielenie się opłatkiem, cho-
wanie sianka pod obrus czy wyczekiwa-
nie na pierwszą gwiazdkę. Wszyscy zna-
my te zwyczaje, ale niekoniecznie wiemy, 
że kiedyś było ich znacznie więcej. Dziś 
te dawne często są już zapomniane i nikt 
ich nie praktykuje, a są wśród nich takie, 
które wciąż mogą powodować prawdziwe 
zdziwienie.

Wiele z tych tradycji opiera się na dość 
prostym założeniu, że jaka Wigilia taki 
cały rok. Dlatego ludzie wykonywali lub 
unikali niektórych czynności, by zapewnić 
sobie dobrobyt i szczęście w Nowym Ro-
ku. Uważano np., że przez cały dzień nie 

JAKA WIGILIA, TAKI CAŁY ROK

Anna: Jak wyglądają u nas 
święta...? Zdecydowanie tra-
dycyjnie! Uwielbiam ten czas! 
Przede wszystkim wyłączam tryb 
„praca”. Już samo ubieranie 
choinki kilka dni przed świętami 
wprawia mnie w dobry nastrój. 
Pakowanie prezentów „po kry-
jomu” to niesamowita radocha, 
bardzo lubię kiedy jest ich mnó-
stwo pod drzewkiem i dzieciaki, 
chociaż już duże, robią docho-
dzenie, dla kogo jest największy. 

cd. na str. 15

można wyjść z domu, chyba, że do kościoła, 
nie można też było się kłaść, żeby nie zła-
pać choroby. W wigilijny poranek natomiast 
warto było umyć twarz w pieniądzach, by za-
pewnić sobie bogactwo. Czy jest to skutecz-
ne nie mogę potwierdzić, zapewnię jedynie, 
że jest bardzo ciekawe.

Jedną z kolejnych tradycji były odwiedziny 
wczesnym rankiem chłopców, tzw. „połaźni-
ków”, którzy składali życzenia gospodarzom 
i tym sposobem zapewniali pomyślność i spo-
kój domowi. Zgodnie ze zwyczajem, domow-
nicy ofiarowywali odwiedzającym pieniądze, 
częstowali ich również jedzeniem, głównie 
bułeczkami, które zwane były szczodrakami. 
Tradycja ta, zwana właśnie „na szczodraka”, 
pochodzi z Kresów Wschodnich. W większo-
ści jest już całkiem zapomniana, ale w nie-
licznych rodzinach na Podkarpaciu praktyko-
wana jest do dziś.

Innym szczególnym zwyczajem było trzy-
manie w dłoni łyżki przez cały czas trwania 
kolacji wigilijnej. Sztućca nie wolno było ani 
odłożyć na stół, ani tym bardziej upuścić na 
podłogę. Odczytywano to bowiem jako złą 
wróżbę, że osoba, która łyżkę upuściła, nie 
doczeka następnej Wigilii. Podobnie inter-
pretowano wywrócenie choinki, która sym-
bolizowała życie, czy zagaśnięcie płomienia 
świecy palącej się na stole.

cd. na str. 16
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Skąd pomysł na książkę?
To nie był mój pomysł. Na po-

czątku 2020 roku otrzyma-
łem propozycję od Wydawnic-
twa SBM, które szukało auto-
ra tekstu o historii polskiej lek-
koatletyki. Od kilku lat prowa-
dzę stronę internetową, facebo-
okowy fanpage i konto w serwi-
sie Twitter, które w całości po-
święcone są historii sportu. Sta-
ram się przy tym nie ograniczać 
do jednej dyscypliny. Być może 
ktoś związany z wydawcą, pene-
trując czeluście Internetu, trafił 
na tę stronę.
Jak długo Pan ją pisał?

Samo pisanie zajęło mi około  
7 miesięcy. Ale żeby w ogóle 
mieć o czym pisać, potrzebowa-
łem źródeł. Ich szukanie zajęło 
3-4 miesiące pracy. Później jesz-
cze doszła korekta językowa, 
sprawdzanie opisów zdjęć etc. 
Finalna wersja powstała po po-
nad roku pracy i starań.
Skąd czerpał Pan inspiracje  
i materiały?

Głównie z archiwalnych wydań 
gazet, które są zdigitalizowane  
i dostępne w bibliotekach cyfro-
wych. Sporo informacji zebra-
łem także z książek i filmów do-
kumentalnych. Niestety, akurat 
gdy zaczynałem zbierać materia-
ły, na świecie i w Polsce wprowa-
dzano kolejne obostrzenia zwią-
zane z COVID-19. Był rok 2020, 
ciężko było mi spotkać się z by-
łymi znanymi lekkoatletami oso-
biście. Pozostawał jedynie kon-
takt online. Co do inspiracji, 
to sporo historii już znałem.  
W trakcie prac natrafiałem na 
kolejne i kolejne. Czasami mu-
siałem z pewnych opisów rezy-
gnować na rzecz tych ciekaw-
szych. Najważniejsze, ze pisa-
łem o czymś, czym pasjonuję się 
od dziecka – o sporcie. A to już 
samo w sobie dawało mi pozy-
tywnego kopniaka.
Czy napotkał Pan po drodze ja-
kieś trudności?

Tak. Głównie związane właśnie 
z pandemią i obostrzeniami, za-
mknięcie bibliotek. No i spora-

Jak w sporcie, tak i w pisaniu – 

trening czyni mistrza
Pochodzący z Godziszki Tomasz Sowa napisał swoją pierwszą 
książkę pt. „Lekko o atletyce, czyli historie o polskich spor-
towcach”. Sportem interesuje się od dziecka, lubi też czy-
tać – i pisać – książki. Między innymi o tym udało nam się po-
rozmawiać.

dyczny brak weny. Były dni, kie-
dy siadałem i potrafiłem bar-
dzo szybko napisać kilka stron, 
a następnego dnia już tylko pa-
rę zdań. Ale takie chwile się 
zdarzają i zwyczajnie trzeba je 
przetrwać.
O czym jest książka? Do jakich 
czytelników skierowana?

Książka opowiada o historii pol-
skiej lekkoatletyki i lekkoatle-
tach. Jest skierowana głównie 
do fanów sportu, ale nie tylko. 
Starałem się pisać tak, by czy-
tało się ją lekko, jak opowieść. 
Myślę, że osoby nie do końca 
zainteresowane lekkoatletyką  
w trakcie lektury też natrafią na 
intrygujące i ciekawe wątki.
Jak wyglądał proces wydania?

Po postawieniu ostatniej krop-
ki tekst został wysłany do redak-
cji językowej. Następnie wrócił 
do mnie i musiałem sprawdzić go 
jeszcze raz (redakcja autorska). 
Po jakimś czasie otrzymałem 
elektroniczną wersję książki, 
w której należało skontrolować 
podpisy zdjęć i uzupełnić nie-
które przypisy. Po zatwierdze-
niu zmian całość trafiła do dru-
karni. W tym czasie wydawnic-
two na swojej stronie interneto-
wej rozpoczęło jej promocję. Po 
oficjalnej premierze 8 paździer-
nika książka trafiła do księgarni. 
Najpierw tych internetowych,  
a teraz jest już dostępna w księ-
garniach w całej Polsce.
Planuje Pan promocję książki?

Na razie trwa ona w Internecie. 
Choćby w ten sposób, że wydaw-
ca wysłał do kilku recenzentów 
egzemplarze, reklamuje ją róż-
nymi sposobami. Ja swoimi ka-
nałami również staram się docie-
rać do potencjalnych odbiorców.
Czy ma Pan jakieś wskazówki 
dla przyszłych pisarzy?

Chyba mam jeszcze za mało do-
świadczenia, żeby komuś dora-
dzać. Jeśli już, to pisać jak naj-
więcej. Tak jak w sporcie, tak  
i w pisaniu – trening czyni mistrza. 
Pisać o tym, o czym ma się choć 
trochę pojęcia i co sprawia frajdę.
Czym zajmuje się Pan na co 

my, jaki odbiór będzie miała ta 
pierwsza. Myślałem kiedyś o wy-
daniu reportaży o sporcie i je-
go dziejach. O ludziach i obiek-
tach nieco zapomnianych. Ta-
kich z trudną historią. Mamy  
w okolicy taką opowieść: nie-
daleko, w Szczyrku, w okoli-
cach Białego Krzyża stała kiedyś 
skocznia narciarska. I to konkret-
na, blisko 90-metrowa. Obiekt 
ten powstał kilkanaście lat przed 
eksplozją popularności skoków  
i w latach 90. powoli upadał. 
Później strawił go ogień. Skakało 
na nim wielu okolicznych miesz-
kańców. Sam Adam Małysz pisał 
kiedyś, że bardzo szkoda mu te-
go obiektu, bo był zlokalizowany 
w takim miejscu, że dziś skocz-
kowie mogliby trenować na nim, 
na śniegu, prawie pół roku.
Jakie są Pana marzenia sporto-
wo-literackie?

Chciałbym, żeby moja strona 
się rozwijała. Może w przyszłości 
spróbuję nagrać jakiś cykl pod-
castów. A ze sportowych? Mo-
że żeby moja drużyna „Beskid” 
Godziszka zagrała kiedyś, no nie 
wiem, chociażby w 4. lidze. I to 
samymi wychowankami.
Bardzo dziękuję za rozmowę  
i życzę spełnienia tych ma-
rzeń. Czytelnikom podpowiem, 
że książka może być ciekawym 
pomysłem na prezent.

rozmawiała Joanna Zięba

dzień?
Mam żonę, dzieci, więc na brak 

zajęć nie narzekam. Pracuję, 
uprawiam sport. Jestem piłka-
rzem drużyny „Beskid” Godzisz-
ka. Pisanie jest jednak przyjem-
nym dodatkiem do tego wszyst-
kiego.
Jakie są Pana pasje? Już wie-
my, że sport, a czy coś jesz-
cze?

Książki, film, podcasty. Wszyst-
kiego po trochu. Tyle, że doba 
ma tylko 24 godziny. Nie zawsze 
na wszystko mam tyle czasu, ile 
bym chciał.
Jakie gatunki książek czyta 
Pan w wolnych chwilach?

Kryminały, książki historyczne  
i – tu zaskoczenie – sportowe.
Czy ma Pan jakiś autorytet 
wśród pisarzy?

Szczerze mówiąc, nigdy się nad 
tym nie zastanawiałem. Wiem, 
że są osoby, które uwielbiają 
twórczość, styl, czy też gatunek, 
w którym specjalizuje się jakiś 
pisarz/redaktor. Pierwszą oso-
bą, która przychodzi mi na myśl, 
jest Ryszard Kapuściński i jego 
reportaże. Jeśli miałbym mówić 
stricte o twórcach treści sporto-
wych, to lubię Jerzego Chromi-
ka za jego dbałość o stronę języ-
kową. Ze współczesnych dzien-
nikarzy sportowych cenię tych, 
którzy robią coś nieszablonowe-
go, mającego dużą wartość jako-
ściową. Dziś bardzo łatwo napi-
sać clickbaitowy artykuł, który 
zbyt wiele nie wnosi, ale swoją 
funkcję przynęty spełnia dosko-
nale i generuje zyski. W opozy-
cji do tego typu treści stoi, cho-
ciażby, Mateusz Święcicki - autor 
fantastycznych filmów o tematy-
ce sportowej i okołosportowej.
Czy planuje Pan napisać kolej-
ną książkę? Jeśli tak, to jaką?

Jakieś plany mam. Zobaczy-
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TRADYCJA KONTRA  NOWOCZE-
SNOŚĆ – dok. ze str. 13

Potraw musi być 12. Rodzice 
przygotowują ulubione potra-
wy ze swoich rodzinnych domów, 
ja dodałam coś swojego i od kil-
ku lat oprócz zupy grzybowej, 
barszczu z uszkami czy ryby, je-
my także gołąbki z ryżem i grzy-
bami. Zanim jednak usiądziemy 
do wieczerzy, zapalamy świece 
tym, którzy z nami już nie usią-
dą i za którymi tęsknimy. Jeste-
śmy chyba najzwyklejszą polską 
rodziną z tradycjami. Wieczerzę 
wigilijną zaczynamy i kończymy 
krótką modlitwą, dzielimy się 
opłatkiem, spożywamy potrawy 
i śpiewamy kolędy... 

Ewelina: Od zawsze uwielbia-
łam Boże Narodzenie! Aura, tra-
dycje i ta cała „faza” przed napa-
wa mnie energią i szczęściem. Go-
ści u nas tradycja, czyli łamanie 
się opłatkiem, 12 potraw na stole, 
kolędy, później pasterka, ale no-
winki też wchodzą w grę. Najważ-
niejsze dla mnie to rodzinna at-
mosfera, kiedy dom tętni życiem, 
im więcej osób tym lepiej, wese-
lej i przyjemniej. 

Joanna: Święta w naszym do-
mu mają bardzo tradycyjny cha-
rakter. Choinkę wspólnie z dzieć-
mi ubieramy tuż przed Wigilią. 
Światełka wewnątrz i w ogro-
dzie pojawiają się dopiero 24 
grudnia. Wśród dań wigilijnych 

nie może zabraknąć barszczu  
z uszkami, karpia, pierogów, ku-
tii oraz kompotu z suszonych owo-
ców. Pod obrusem musi być sian-
ko, a na stole dodatkowe nakrycie 
dla „gościa”. Przed kolacją stałym 
elementem jest wspólna modli-
twa i łamanie się opłatkiem. Naj-
młodsi z podekscytowaniem cze-
kają na prezenty, które w „ta-
jemniczy” sposób pod choinką 
zostawia aniołek. Mogą je otwo-
rzyć dopiero po wieczerzy i kolę-
dach. Często świętowanie kończy 
się udziałem w pasterce. Bywa, że 
najmłodsi zasypiają z otrzymany-
mi prezentami, starannie ułożo-
nymi obok łóżka. 

zebrała Joanna Zięba

Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok, w któ-
rym czekać na nas będą nowe wyzwania, chwile 
szczęścia, ale również rozmaite smutki i zwąt-
pienia. Wielu z nas podejmuje postanowienia, 
w których ma nadzieję wytrwać przez najbliż-
sze 365 dni. Ja przychodzę do ciebie z propo-
zycją, abyś w tym roku postawił przede wszyst-
kim na siebie – swoje myśli, emocje, charakter. 
Postanów, że w ciągu tych 12 miesięcy zrobisz 
wszystko, co w twojej mocy, by poczuć się do-
brze ze sobą. Z pewnością będzie to wymagało 
wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. W Internecie 
można trafić na mnóstwo stron na temat miłości 
do siebie samego. Powstaje także coraz więcej 
książek o tym, jak poprawić jakość swojego ży-
cia i dostosować pędzący świat do siebie. Poni-
żej zostawiam dla ciebie małą ściągawkę doty-
czącą obszarów życia, o które warto zadbać, by 
zbudować trwałą relację z samym sobą.

• Ujarzmienie wewnętrznego krytyka. We-
wnętrznym krytykiem nazywamy ten złośliwy 
głosik podpowiadający, że jesteśmy niewystar-
czający, że mogliśmy coś zrobić lepiej, że do ni-
czego się nie nadajemy. Celowo pomija on na-
sze sukcesy, gdyż jego zadaniem jest obniże-
nie naszej samooceny. Wszystko jednak da się 
zmienić – ostatecznie ten „wewnętrzny krytyk” 
może stać się najlepszym przyjacielem, pełnym 
wyrozumiałości oraz cierpliwości. Dobrym po-
czątkiem jest chociażby przekierowanie myśli 
na własny temat. Przykład: „Będę mówić o so-
bie tylko i wyłącznie dobre rzeczy”.

•  Wyznaczanie granic. Poczucie dyskomfortu 
pojawia się, gdy ktoś narusza naszą strefę kom-
fortu. Różni się ona u każdego człowieka, jedną 
osobę może niesamowicie irytować ciągłe poży-
czanie samochodu znajomemu, ale ktoś inny nie 
będzie miał nic przeciwko temu. Na więcej po-
zwalamy naszym najbliższym, ograniczenia sto-
sujemy wobec znajomych. Dlatego też warto 
usiąść i zapytać siebie samego „Kiedy ktoś prze-
kracza moje granice?”. W oparciu o uzyskaną 
odpowiedź należy podjąć kroki, by więcej nie 
dopuścić do nieprzyjemnego  poczucia dyskom-
fortu. 

NOWY ROK, NOWY JA

• Samorozwój. Jedną z przyczyn, dla 
których nie osiągamy naszych celów, jest 
nieumiejętność rozkładania ich na mniej-
sze zadania, które krok po kroku przy-
bliżą nas do zrealizowania zadania. To  
o wiele skuteczniejszy sposób niż rzuca-
nie się na głęboką wodę: „Schudnę 10 kg  
w miesiąc”. O wiele lepsze efekty przy-
niesie postanowienie: „Schudnę 20 dag 
w tydzień”. Zastanów się, czy nie popeł-
niasz podobnych błędów. Jeśli tak, weź 
kartkę i długopis, a następnie rozpisz swój 
główny cel na kilka pomniejszych, real-
nych do wykonania. Ważne, aby były one 
dostosowane do twoich możliwości.

• Znalezienie przestrzeni dla siebie. 
Umiejętność pobycia samemu ze sobą jest 
bardzo ważna, dzięki niej lepiej poznamy 
i docenimy siebie. Możesz wtedy robić co-
kolwiek, co sprawia ci radość, a przy tym 
odpocząć; cotygodniowa gorąca kąpiel ze 
świeczkami, wyjście w góry w każdą nie-
dzielę z czworonogiem czy też piątkowe 
wieczory filmowe. Na co dzień mamy do 
czynienia z ogromną ilością bodźców i in-
formacji. Co jakiś czas wskazane są chwi-
le odprężenia, by nabrać dystansu i ze-
brać siły.

• Docenianie tego, co wokół. Można po-
wiedzieć, że cieszenie się z życia to naj-
większy atut człowieka szczęśliwego. Po-
trafi on dziękować za najprostsze rzeczy, 
które innym wydają się niczym nadzwy-
czajnym. Kiedy ostatni raz doceniłeś po-
ranną herbatę, piękną pogodę lub mięk-
ką pościel? Pielęgnując wdzięczność (np. 
poprzez prowadzenie dziennika wdzięcz-
ności) uświadomisz sobie, że wokół jest 
mnóstwo dobra, nierzadko pod „przecięt-
ną” postacią, a życie nie składa się jedy-
nie z odcieni szarości.

Izabela Biernat

Koniec roku jest świetną 
okazją do uporządkowania 
nie tylko ważnych spraw ży-
ciowych. Warto też zwró-
cić uwagę na codzienne, 
zwykłe rzeczy – zauważamy 
potrzebę ich uporządkowa-
nia, jednak nie zawsze po-
dejmujemy działanie od 
razu. Oto lista przykłado-
wych „przeszkadzajek”, z którymi dobrze 
się rozprawić, by ułatwić sobie życie.

• Kosmetyki i akcesoria do włosów. Za-
wieruszone wsuwki to utrapienie. Gdy jed-
nak zmobilizujemy się do uprzątnięcia 
miejsca ich przechowywania, może oka-
zać się, że znajdowały się pod dawno nie-
używaną lokówką. Pozbywając się tych 
niepotrzebnych, zrobimy trochę miejsca 
na nowe. To samo tyczy się kosmetyków.  
W kosmetyczkach mamy kolekcję szminek  
w podobnych odcieniach, a używamy tylko 
jednej, ulubionej. Podobnie rzecz ma się 
ze źle dopasowanymi podkładami, których 
żal było nam wyrzucać z nadzieją, że przy-
dadzą się, gdy tylko nieco się opalimy. Ich 
też pora się wreszcie pozbyć.

• Media społecznościowe. Nie wyobra-
żamy sobie życia bez Facebooka czy Insta-
grama, codziennie potrafimy zatracić się 
nawet na kilka godzin. Co jakiś czas do-
brze jest zrobić gruntowny przegląd na-
szych kont i publikowanych tam treści, 
a także obserwowanych przez nas stron, 
profili i zadać sobie pytanie, czy wciąż ich 
potrzebujemy. Nie warto tracić czasu na 
niepotrzebne bodźce.

• Playlista. Ten, kto tworzy własną kom-
pilację piosenek, dobrze zna podirytowa-
nie, gdy kolejny raz słyszy tę samą nutę. 
Zazwyczaj wtedy przechodzimy do następ-
nego utworu, który odkryliśmy dwa mie-
siące temu, ale powoli i on nam się prze-
jada. Przy dłuższej playliście, przeprowa-

PORZĄDKI PRZED NOWYM 
ROKIEM

dzenie selekcji lub podziele-
nie jej na mniejsze playlisty 
(np. tematycznie: „lata 70.”, 
„szybkie i skoczne kawałki”) 
może wydawać się żmudną 
pracą. Warto jednak zadać 
sobie teraz tyle trudu, by po-
tem móc cieszyć się ulubiony-
mi piosenkami bez ich ciągłe-
go pomijania.

• Pliki w komputerze i tele-
fonie. Pamięć naszych sprzę-
tów elektronicznych jest  
naprawdę pojemna. Skoro 
więcej czasu spędzamy przed 
ekranem, zapisujemy tam też 
więcej plików, pobieramy wię-
cej aplikacji, a także robimy 
więcej zdjęć naszymi smart-
fonami. 

cd. na str. 16
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
 – 2 szklanki mieszanki orzechów 
włoskich, laskowych, słoneczni-
ka, nerkowców,
 – 8-10 sztuk suszonych fig,
 – 10-15 sztuk suszonych śliwek,
 – szklanka zmielonych płatków 
owsianych,
 – 4-5 łyżeczek przyprawy do 
piernika,
 – 0,5 łyżki oleju kokosowego,
 – kakao do obtaczania.

Przygotowanie:
W blenderze zmiel mieszankę orzechów i na- 

sion i przesyp ją do miski. Dodaj przyprawę 
do piernika. Następnie zmiel płatki owsiane  

ŚWIĄTECZNE KULKI MOCY

ZŁOŚLIWY CHOCHLIK
W poprzednim numerze Pisma Młodzieżowego 

w artykule pt. Brązowy medal naszych siatkarzy 
znalazł się błąd. Otóż drużyna siatkarzy wywalczy-
ła brązowy medal nie w Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Siatkowej tylko w Mistrzostwach Świa-
ta U21, które miały miejsce we Włoszech i Bułga-
rii. Przepraszamy za pomyłkę. Z radością wielką 
gratulujemy jeszcze raz Adrianowi Markiewiczowi  
z Buczkowic wspaniałego wyniku!

Młodzi Redaktorzy 

JAKA WIGILIA, TAKI CAŁY ROK
– dok. ze str. 13

Rzeczy zwiastujących śmierć 
podczas Bożego Narodzenia jest 
znacznie więcej! Czy to nie cał-
kiem ironiczne, że święto zwią-
zane z narodzinami jest tak 
przepełnione ponurą symboliką? 
Nawet pusty talerz, który sta-
wiamy na stole dla „niespodzie-
wanego gościa”, w rzeczywisto-
ści przeznaczony jest dla na-
szych zmarłych bliskich. Kolej-
ność zasiadania do stołu też mia-
ła wielkie znaczenie. Robiono to 
od najstarszego do najmłodsze-
go, żeby, jak sądzono, w tej sa-
mej kolejności umierać. Nie wol-
no było również wstać od stołu, 
ponieważ to zwiastuje, a jakże, 
śmierć!

Do przedziwnych zwycza-
jów należało też okradanie in-
nych z niewielkich przedmiotów,  
a później zwracanie ich. Uczynek 
ten miał przynosić szczęście i po-
myślność w przyszłych latach.

Bardzo niezrozumiałą dzisiaj tra-
dycją był zakaz picia wody w cza-
sie kolacji wigilijnej. Być mo-
że dlatego, że wodę uważano za 
główne „pożywienie” roślin, więc 
człowiek nie powinien jej im za-
bierać. Uważano również, że wy-
picie wody wywoła ciągłe pragnie-
nie w przyszłym roku. Innym wy-
jaśnieniem tego zakazu było prze-
konanie, że woda jest siedliskiem 
złych mocy, które mogą zagra-
żać człowiekowi. W każdym ra-
zie dlatego na wieczerzy nie po-
dawano potraw pochodzących  
z wody. Badacze wręcz twierdzą, 
że popularne współcześnie ryby 
dawniej nie były w ogóle znane 
jako potrawa wigilijna.

Magdalena Krutak

PORZĄDKI PRZED NOWYM ROKIEM
– dok. ze str. 15

Niestety, nawet pamięć naszych sprzę-
tów ma swoje ograniczenia. Dlatego 
też nie zaszkodzi przysiąść i pousuwać 
to, co już nam się nie przyda, a zale-
ga w odmętach komputera czy telefonu. 
Przy okazji możemy też natknąć się na 
prawdziwe skarby – pamiątkowe zdjęcia 
z wycieczki klasowej sprzed dwóch lat 
lub pierwszą próbkę wiersza w wordzie.

•  Szafka ze wszystkim. Dam głowę, że 
w domu każdego z nas można doszukać 

się szafki zapchanej bliżej nieokreślonymi 
przedmiotami. Znaleźć tam można starą 
wiertarkę, zabawkę dla kota, klucze nie-
wiadomego pochodzenia, a nawet prze-
twory na zimę z ubiegłego sezonu. Jed-
nym słowem: wszystko. Choć na pierw-
szy rzut oka uporządkowanie tego miejsca 
może wydawać się niewykonalne, w rze-
czywistości może przynieść wiele satys-
fakcji, a także… Zwolnić miejsce dla przy-
szłych lokatorów szafki ze wszystkim i ni-
czym.

Izabela Biernat

Herbata jest naparem przyrządzonym z liści  
i pąków roślin należących do rodzaju kamelia. To 
napój popularny na całym świecie. Pierwsze świę-
to herbaty odbyło się w Indiach 15 grudnia 2005 
roku. Dzień Herbaty uroczyście obchodzony jest 
w państwach, które słyną z produkcji tego napo-
ju, czyli w Indiach, Nepalu, Wietnamie, Bangla-
deszu, Malezji, Kenii, Tanzanii, Ugandzie. Pola-
cy tak uwielbiają herbatę, że Dzień Herbaty ob-
chodzą aż dwa razy w roku:  
15 grudnia oraz 21 maja.

Polska nazwa „herbata” to 
złożenie dwóch łacińskich wy-
razów: herba i thea, gdzie 
pierwszy oznacza „zioło”,  
a drugi jest zlatynizowaną po-
stacią chińskiej nazwy tej ro-
śliny. Wyróżniamy wiele od-
mian herbaty, a każda z nich 
ma swój smak i właściwości. 
Najpopularniejsza jest czar-
na herbata, jednak dużo osób 
wybiera również zielone, czerwone (pu-erh), bia-
łe czy aromatyzowane (ziołowe lub owocowe). Naj-
rzadziej wybieraną odmianą herbaty jest żółta. Po-
zytywne właściwości herbaty wykorzystywane są  
w medycynie i kosmetologii.

Bardzo dobrym pomysłem na prezent dla bliskich 
osób są zestawy herbat. Możemy wybrać dla przy-
jaciół czy rodziny ich ulubione smaki. Taki prezent 
na pewno się nie zmarnuje. W końcu nic tak nie po-
maga na mroźne wieczory, jak gorąca herbatka. 
Bardzo dobrym pomysłem na prezent dla miłośni-

ka herbaty są również kubki albo filiżanki w róż-
nych wzorach. Ulubiona herbata najlepiej smaku-
je przecież w pięknym kubku. W sklepach zajmu-
jących się sprzedażą herbaty i kawy można kupić 
także specjalne zaparzacze, bowiem gdy jedni sta-
wiają na herbatę w torebkach, dla innych osób bar-
dzo ważny jest proces parzenia herbaty. Tradycjo-
nalistom można podarować ozdobny czajnik, w któ-
rym zagotują wodę na herbatę. W sklepach „her-

bacianych” znajdziemy 
również różne dodat-
ki do herbaty np. im-
bir, który ma właściwo-
ści lecznicze, podobnie 
jak miód. Miłośnikowi 
herbaty mogą się też 
spodobać drewniane 
pojemniki z przegród-
kami - herbatnice lub 
metalowe pudełeczka, 
które oprócz praktycz-
nego zastosowania mo-

gą stać się również piękną ozdobą kuchni.
Zachęcam do celebrowania dnia herbaty na-

wet codziennie. Każdy znajdzie idealny smak tyl-
ko dla siebie i nieważne, czy jesteś mały, czy du-
ży, zawsze możesz ogrzać się ciepłą herbatą w zi-
mowe wieczory. Na koniec cytat z Bernarda-Pau-
la Heroux’a: „Nie istnieje żaden na tyle poważ-
ny problem, którego nie dałoby się załagodzić fi-
liżanką dobrej herbaty”.

Joanna Zięba

Dzień herbaty i herbaciane prezenty

i przesyp do osobnej miski. Jako ostatnie zmiksuj suszone owoce, 
dodając pod koniec olej kokosowy. Powinna powstać z tego gład-
ka masa.

Do mieszanki orzechów dodaj masę z suszonych owoców  
i dokładnie połącz składniki w masę rękoma. Następnie wsypuj po-
woli płatki owsiane, cały czas ugniatając masę. Dodawaj je do mo-
mentu, aż masa przestanie się bardzo kleić, ale pozostanie plastycz-
na (nie musisz wykorzystywać wszystkich płatków). Uformuj kulkę  
z ciasta i włóż do lodówki na 15-20 min. Po wyciągnięciu, zwilżony-
mi dłońmi formuj kulki. Obtocz je w kakao i gotowe! Najlepiej po-
dawać i jeść schłodzone.                          

poleca Maja Jakubiec
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URZĄD GMINY INFORMUJE

DOFINANSOWANIE 
GMINNYCH 
INWESTYCJI

Gmina Buczkowice otrzymała dofinasowa-
nie na inwestycje gminne związane z budową 
dróg oraz budową sieci wodociągowej.

W zakresie budowy dróg realizowane będą 
następujące zadania:

• „Budowa drogi gminnej ul. Jagodowej  
w Buczkowicach”, środki w kwocie 4,86 mln zł 
pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin gór-
skich; 

• „Budowa drogi gminnej ul. Południowej 
w Godziszce” dofinansowanie w kwocie 4,75 
mln zł pochodzi z I edycji pilotażowego nabo-
ru wniosków o dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej  
w Gminie Buczkowice” obejmuje budowę sie-
ci wodociągowej w sołectwie Buczkowice, Ry-
barzowice i Godziszka o łącznej długości ok. 
3,5 km, w tym ok. 1,1 km przyłączy wodocią-
gowych za kwotę 3,9 mln zł. Środki te otrzy-
mano na uzupełnienie subwencji ogólnej,  
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe  
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wo-
dę. W ramach porozumienia zawartego z po-
wiatem bielskim realizowana będzie w przy-
szłym roku rozbudowa ul. Bielskiej w Buczko-
wicach wraz z budową chodnika, za kwotę 3,8 
mln zł.

Planowana jest również – ze środków Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” – mo-
dernizacja kotłowni gazowej w Szkole Pod-
stawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach 
oraz modernizacja kotłowni basenu w Szkole 
Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowi-
cach.

Józef Caputa 
wójt gminy Buczkowice

Wyniki ogłoszono 16 listopada 
podczas uroczystości w sali Sej-
mu Śląskiego w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Katowicach. 

W rankingu, przygotowanym 
przez Fundację Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Jerzego Re-
gulskiego i Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. 
Waleriana Pańki we współpracy 
z Głównym Urzędem Statystycz-
nym w Katowicach, oceniane są 
wszystkie gminy i miasta. Bra-
ne pod uwagę są dane GUS do-

tyczące kondycji budżetowej sa-
morządu, wydatkowania środków 
z Unii Europejskiej, osiągnięć ab-
solwentów, wydatków na oświa-
tę i innych wskaźników, których 
w sumie jest 16. 

Drugie miejsce w rankingu 
oznacza, że gmina Buczkowice 
pod względem rozwoju społecz-
no-gospodarczego wyróżnia się 
na plus spośród 96 gmin wiejskich 
województwa śląskiego. 

Patronat honorowy nad Ran-
kingiem Gmin Śląska sprawują 

Urząd Gminy Buczkowice informuje, że od 
1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi będzie wy-
nosić 26 zł od osoby miesięcznie. Stawka dla 
osób, które zadeklarowały kompostowanie 
bioodpadów w kompostowniku przydomowym 
wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie.

Wzrost stawki wynika z obowiązku odbio-
ru bioodpadów od mieszkańców, zwiększe-
nia częstotliwości odbioru odpadów oraz wyż-
szych kosztów rozstrzygniętego przetargu na 
odbiór i transport odpadów komunalnych z te-
renu gminy Buczkowice. Koszt odbioru odpa-
dów komunalnych wzrósł z 86 tys. zł do 91 
tys. zł miesięcznie. Wyższe są również ceny 
przyjęcia odpadów do Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Bielsku-Białej, które wzrosły ze 
107 tys. zł na 146 tys. zł miesięcznie. Zwięk-
szyła się także ilość odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców o 30%, względem roku 
poprzedniego. 

Ponieważ gminny system gospodarowa-
nia odpadami powinien się samofinansować, 
niezbędne było podniesienie stawek opłaty 
z dniem 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo informujemy, że znowelizowa-
na ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zmieniła zasady naliczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi od nieruchomości, na której są domki letni-
skowe lub która wykorzystywana jest na ce-
le rekreacyjno-wypoczynkowe. Od 1 stycznia 
2022 r. opłata ryczałtowa naliczana będzie za 
każdy domek letniskowy znajdujący się na te-
go typu nieruchomości, stąd osoby, których to 
dotyczy będą musiały złożyć w styczniu no-
wą deklarację.

UWAGA!
Przypominamy, że termin płatności ostat-

niej raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące listopad i grudzień 
upłynął 15 grudnia 2021 r. Następna płatność 
za miesiące styczeń i luty będzie uiszczana 
do 15 marca 2022 r. wg nowych stawek. Po-
zostałe terminy uiszczania opłat w trakcie ro-
ku – pozostają bez zmian. Zawiadomienie 
o zmianie stawek i wysokości opłaty zostanie 
do mieszkańców wysłane w styczniu 2022 r.

Agata Artemska, 
sekretarz gminy

INTERPELACJE 
I ZAPYTANIA RADNYCH 
RADY GMINY BUCZKOWICE

22 listopada do wójta gminy wpłynęło 
zapytanie radnej Jadwigi Górnej w spra-
wie oddawania przez rolników z gminy 
Buczkowice zużytego oleju. 

Dokładna treść zapytania i udzielonej 
przez wójta gminy odpowiedzi dostępna 
jest na stronie internetowej gminy:
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-
buczkowice.

Ewa Matera

Urząd Gminy Buczkowice ponownie 
przypomina o możliwości skorzystania ze 
szczepienia przeciwko COVID-19, w szcze-
gólności zachęca się do zaszczepienia oso-
by w wieku 60+. Szczepienia są wykonywa-
ne w filii Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ry-
barzowicach. Numer telefonu do rejestracji 
na szczepienia w Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Buczkowicach to: 734 719 612 – czyn-
ny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 
10.00-15.00. 

Jerzy Kanik

Nagroda dla gminy Buczkowice
Gmina Buczkowice zajęła drugie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 
2021 w kategorii gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Ranking wskazuje 
najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. O miejscu decyduje wynik wyliczony 
w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i osiągnięcia gminy. 

marszałek województwa śląskie-
go, wojewoda śląski, przewodni-
czący zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii, przewod-
niczący śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów oraz przewodniczący 
Zarządu Śląskiego Forum Prze-
wodniczących Rad Gmin i Powia-
tów. 

MB-C

Wyższe opłaty śmieciowe

List gratulacyj-
ny oraz statuetkę 
odebrał w Urzę-
dzie Miasta w Ka-
towicach zastęp-
ca wójta Jerzy 
Kanik. 

Zaszczep się!
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Nowa korzystniejsza tary-
fa, rozbudowana siatka połączeń 
oraz liczne udogodnienia dla pa-
sażerów to efekty optymalizacji, 
którą wespół z Beskidzkim Związ-
kiem Powiatowo-Gminnym, w tym 
gminą Buczkowice, od 1 stycznia 
2022 roku wprowadza Komunika-
cja Beskidzka.

Na wszystkie realizowane 
przez KB linie będzie obowiązy-
wał bilet miesięczny. Przedłużona 
do dwóch miesięcy kalendarzo-
wych zostaje ważność popularne-
go biletu 50-przejazdowego, rów-
nież na wszystkich liniach. Przed-
siębiorstwo wprowadza także no-
wy bilet dobowy, ważny w dniu 
zakupu do godz. 23:59, obowią-
zujący na wszystkich realizowa-
nych przez KB połączeniach. 

Nowa oferta:
• BILET MIESIĘCZNY NA 
WSZYSTKIE LINIE: 140 zł 
do biletu stosowane są wszystkie 

dotychczasowe ulgi (uczniowie 
ulga 49%, studenci ulga 51%). 
• BILET „50 PRZEJAZDÓW” 
WAŻNY 2 MIESIĄCE NA 
WSZYSTKIE LINIE: 140 zł
(do tej pory bilet na 50 
przejazdów obowiązywał jedynie 
na trasę, tylko przez miesiąc).
• BILET DOBOWY 
OBOWIĄZUJĄCY NA 
WSZYSTKIE LINIE: 12 zł
(obowiązuje pełny dzień 
kalendarzowy na nieograniczoną 
ilość przejazdów).
• BILET JEDNORAZOWY: 4 zł 
(niezależnie od długości 
połączenia).

Tradycyjnie, pasażerowie Ko-
munikacji Beskidzkiej będą mo-
gli zakupić wybrany bilet u prze-
woźnika w kasie bielskiego dwor-
ca przy ulicy Warszawskiej 7, lub 
w przypadku biletów jednora-
zowych bezpośrednio u kierow-
cy w autobusie, bez dodatkowej 
opłaty. 

Od 7 listopada 2021 
roku wydawane są 
nowe dowody osobiste 
z odciskami palców oraz 
podpisem posiadacza 
dowodu osobistego. Dzięki 
temu dowody osobiste są 
bezpieczniejsze.

WAŻNE!
• Jeśli twój dowód osobisty 

jest nadal ważny – nie musisz go 
wymieniać.

• Złożenie wniosku o dowód 
osobisty (pobranie odcisków pal-
ców) oraz odbiór dokumentu (po-
twierdzenie tożsamości) wymaga 
wizyty w urzędzie.

• Jeśli twoje dziecko nie ukoń-
czyło 12 lat, wniosek o dowód 
dla córki lub syna możesz złożyć 
elektronicznie.

Nowy dowód posiada wszyst-
kie dotychczasowe funkcje dowo-
du osobistego – potwierdza two-
ją tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania gra-
nic niektórych państw.

ODCISKI PALCÓW
Odciski palców są zamiesz-

czane w warstwie elektronicznej 
dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobie-
rane od:

Jubileusze 
małżeńskie

28 października 2021 roku 24 
parom z gminy Buczkowice, któ-
re przeżyły ze sobą 50 lat, zosta-
ły wręczone Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. W imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczył je zastępca wój-
ta gminy Buczkowice Jerzy Kanik. 

Tym wyjątkowym medalem, 
przyznawanym przez Prezyden-
ta RP na wniosek wójta gminy, 
uhonorowano 24 pary małżeńskie 
zameldowane na terenie gminy 
Buczkowice, które zawarły zwią-
zek małżeński w 1970 r., w tym 12 
małżeństw z Buczkowic, 9 z Ry-
barzowic i 3 z Godziszki.

Jubilaci tradycyjnie otrzymali 
od wójta gminy listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz drobne upominki.

Ze względu na trwające zagro-
żenie epidemiologiczne i obowią-
zujące zalecenia sanitarne, w tro-
sce o bezpieczeństwo jubilatów, 
uroczystość odbyła się w zmie-
nionej formie – medale wręczano 
jubilatom na indywidualnych spo-
tkaniach.

Wszystkim jubilatom jeszcze 
raz składamy serdeczne gratula-
cje z okazji przeżytych w małżeń-
stwie 50 lat i życzymy kolejnych 
pięknych jubileuszy. 

Małgorzata Duraj

• dzieci poniżej 12 r. życia;
• osób, od których pobranie 

odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe.

Natomiast, jeżeli pobranie od-
cisków palców jest tylko chwilowo 
niemożliwe (np. z powodów me-
dycznych) wtedy wydawany jest 
dowód osobisty bez odcisków 
palców – ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowy-
wane w Rejestrze Dowodów Oso-
bistych wyłącznie w celu wydania 
dowodu osobistego.

Odciski są automatycznie usu-
wane z rejestru:

• w momencie odebrania do-
wodu przez obywatela lub

• gdy obywatel nie odebrał do-
wodu w ciągu 90 dni od daty wy-
dania (czyli daty personalizacji 
zamieszczonej w dowodzie).

PODPIS
Podpis właściciela zamieszcza-

ny jest w warstwie graficznej dowo-
du osobistego każdej osoby, która 
ukończyła 12 r. życia. Podpisu nie 
będzie w dowodzie osoby, która nie 
może go złożyć.

OKRES WAŻNOŚCI DOWO-
DÓW OSOBISTYCh

Wydawane od 7 listopada 
2021 r. dowody osobiste są waż-
ne przez:

• 10 lat – dla osób od 12 r. życia;
•  5 lat – dla osób do 12 r. życia;
• 12 miesięcy – dla osób, od 

których chwilowo nie można po-
brać odcisków palców.

Dotychczasowe funkcjonowa-
nie dowodu osobistego z warstwą 
elektroniczną (e-dowodu), wyda-
wanego od 4 marca 2019 r. pozo-
staje takie samo.                   MB-C

NOWE DOWODY OSOBISTE

Z Komunikacją Beskidzką szybciej, dalej i taniej 

Istnieje również możliwość do-
ładowania biletu miesięcznego 
elektronicznie, za pośrednictwem 
strony internetowej przewoźnika.

Nowy rozkład jazdy dostępny 
będzie na stronie www.komunika-
cjabeskidzka.pl.

W razie jakichkolwiek dodat-
kowych pytań pracownicy Komu-

nikacji Beskidzkiej S.A. pozostają 
do dyspozycji mieszkańców gmi-
ny pod numerem telefonu: 33 81 
68 116 lub mailowo: dworzec@
komunikacjabeskidzka.pl.

Seweryn Kobiela,
dyrektor Biura  

Beskidzkiego Związku  
Powiatowo-Gminnego
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Z ŻYCIA 
PRZEDSZKOLA 
W Godziszce

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada w naszym przedszkolu odby-
ła się uroczystość z okazji Święta Niepodległo-
ści. Z uwagi na pandemię i obostrzenia uro-
czystość ta miała charakter niecodzienny, gdyż 
każda z grup obchodziła ją osobno. Wszystkie 
dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświęt-
nie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotylio-
ny w barwach narodowych. Dzieci recytowały 
wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne. Wspól-
nym akcentem było odśpiewanie Mazurka Dą-
browskiego o godzinie 11:11 w ramach ogól-
nopolskiej akcji pn. „Szkoła, przedszkole do 
hymnu”. Ponadto dzieci z każdej grupy wyko-
nały ciekawe prace plastyczne upamiętniające 
to ważne święto.                              Paulina Śliwa

AKCJA BOhATERON

 
Przedszkolaki z grupy „Sówki” włączyły się 

w ogólnopolską kampanię BohaterON – włącz 
historię! mającą na celu upamiętnienie i uho-
norowanie uczestników Powstania Warszaw-
skiego. Przeprowadzono zajęcia na podsta-
wie obejrzanego 9 listopada spektaklu onli-
ne pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” 
w wykonaniu Teatru Lalek „Pracownia za pie-
cem”. Przedstawienie w prosty sposób wyja-
śniło dzieciom, czym jest bohaterstwo i patrio-
tyzm. Pokazało, co dla powstańców warszaw-
skich znaczy pamięć o historii oraz jak waż-
na jest dla nich korespondencja z dzisiejszy-
mi młodymi patriotami. Nawet takie małe dzie-
ci jak nasze „Sówki” też mogą przyczynić się 
do powstania więzi pokoleniowej z bohaterami 
tamtych czasów. Dlatego dzieci wykonały kart-
ki z podziękowaniami dla powstańców.                                  

Katarzyna Krysta

ANDRZEJKOWE CZARY
Andrzejki w naszym przedszkolu to już tra-

dycja. 30 listopada we wszystkich grupach za-
panowała magiczna atmosfera. Ten dzień był 

dniem radosnych zabaw i wróżb, w których 
dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą 
przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, 
przekłuwania serduszek z imionami, wróże-
nia za pomocą wirującej butelki, słodkich cu-
kierków z wróżbą na przyszłość itp. Wróżby 
przeplatane były tańcami oraz zabawami przy 
skocznej muzyce. Zabawa była przednia, dzie-
ci wróciły do domu w doskonałych humorach.

Katarzyna Krysta

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każ-
dego dziecka, ukochana maskotka na dobre 
i złe chwile. Można go przytulić, a nawet po-
wiedzieć mu o czymś bardzo ważnym. O świę-
cie Pluszowego Misia nie zapomniały nasze 
przedszkolaki. Dzieci poznały historię świę-
ta, wspólnie bawiły się przy piosenkach o mi-
siu, wykonały piękne misiowe opaski podczas 
zajęć plastycznych, robiły zdjęcia w misiowej 
fotobudce oraz otrzymały pamiątkowe dyplo-
my „Przyjaciela Misia”. Ogromną niespodzian-
ką dla wszystkich dzieci były odwiedziny Mi-
sia Lubisia, który wspólnie z dziećmi zatańczył 
oraz przyniósł dzieciom pyszne misiowe prze-
kąski. Dzień Pluszowego Misia był w naszym 
przedszkolu pełen uśmiechu i dobrej zabawy. 
Mamy nadzieję, że to misiowe spotkanie zo-
stanie w pamięci na długo.

Dorota Sytniewska

Z ŻYCIA SZKOŁY 
W KALNEJ
„MALI WĘDROWCY” NA MOGIŁACh 
NAUCZYCIELI

28 października Gromada Zuchowa „Ma-
li Wędrowcy” ze Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Kukuczki w Kalnej – wraz z paniami Moniką 
Korzondkowską i Magdaleną Cembalą – odwie-
dziła cmentarz komunalny w Godziszce, aby za-
palić znicze i pomodlić się za dusze nauczycieli, 
którzy byli związani ze szkołą w Kalnej. Następ-
nie zuchy pieszo udały się do Buczkowic, gdzie 

pani Monika złożyła przyrzeczenie harcerskie. 
Na koniec wszyscy przy ognisku śpiewali pieśni 
harcerskie.                                                          M.K.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada – jak co roku – w kościele pw. 
św. Antoniego w Kalnej została odprawiona 
msza święta za ojczyznę. W tym roku obok 
strażaków OSP (w tym uczniów naszej szko-
ły), Koła Gospodyń Wiejskich, a także pocztu 
sztandarowego szkoły, we mszy wzięły udział 
zuchy z gromady „Mali Wędrowcy”. Uroczy-
stość rozpoczęła się przejściem orszaku ze 
strażnicy do kościoła parafialnego. Po liturgii 
uczestnicy udali się pod Ołtarz Ojczyzny znaj-
dujący się na ścianie świątyni, przy którym mo-
dlono się za ojczyznę, odśpiewano „Rotę” i za-
palono znicze. Każdy z zuchów złożył na ołta-
rzu białą i czerwoną różę.                           M.K.

PRZEPISUJEMY TOLKIENA

Uczniowie klasy 2 wraz ze swoimi rodzica-
mi wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Przepi-
sujemy Tolkiena”. Akcja ta, zakładająca ręcz-
ne przepisanie jednej strony powieści wskaza-
nej przez organizatorów, została zorganizowa-
na przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy 
w dzielnicy Wawer z okazji 130. rocznicy uro-
dzin J.R.R. Tolkiena, przypadającej 3. stycznia 
2022 roku.                                           A. Bartosik

SENSORYCZNA SZARUGA JESIENNA
Tradycją naszego przedszkola są dni sen-

soryczne związane z porami roku: jesienią, zi-
mą i wiosną. W tym roku dołączyły uzupełnia-
jące pory roku w przyrodzie klimatu umiarko-
wanego: przedzimie i przedwiośnie. Przewod-
nikiem po szarudze jesiennej był smok Kropel-
ka, który prowadził dzieci ścieżkami zrobiony-
mi z zebranych jesienią szyszek, kasztanów, 
żołędzi, mchu, suchych liści, kamyków i paty-

cd. na str. 20
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ków oraz butelek wypełnionych ciepłą i zimną 
wodą do czterech stacji. W pierwszej dzieci po-
znawały obieg wody w przyrodzie, wykonywały 
doświadczenia z parowaniem i skraplaniem wo-
dy, przenikaniem substancji, sprawiły, że padał 
deszcz z chmurki zrobionej z pianki do golenia. 
Najwięcej radości wywołały chmury, z których 
padały różne rodzaje deszczu: mżawka (spryski-
wacz), rzęsisty deszcz (konewka-prysznic) oraz 
ulewa (balon wypełniony wodą). 

W kolejnej stacji Kropelka zaprosił do two-
rzenia różnych odcieni szarości z białej i czar-
nej farby oraz malowania na folii spożywczej 
lub techniką mokre w mokre na zgniecionej 
kartce ilustracji do wiersza „Szara godzina”. 

W 3 stacji dzieci szukały w mokrym piasku 
skarbów (pomalowane na złoto kasztany i żo-
łędzie), a w kolorowym ryżu – warzyw. Kropel-
ka przekonywał, że ukryte w nich witaminy są 
prawdziwym skarbem pozwalającym cieszyć 
się zdrowiem w jesienne dni. 

W ostatniej stacji dzieci rozpoznawały ugo-
towane warzywa po zapachu, a następnie ze 
zblendowanej marchwi, selera i buraków czer-
wonych wykonywały pachnące ciastoliny. 

Motywacja, ogromne zaangażowanie dzie-
ci oraz towarzysząca temu radość były inspira-
cją do przygotowania kalendarza adwentowe-
go (gałązka wierzby) z zadaniami sensorycz-
nymi, które uatrakcyjnią oczekiwanie na Boże 
Narodzenie. Po wykonaniu zadań dzieci będą 
zawieszać 1 bombkę (plastry cytrusów) na pu-
stą i smutną jeszcze choinkę. 

Zajęcia sensoryczne stymulują centralny 
układ nerwowy, doskonalą umiejętności spo-
łeczne i poznawcze, rozwijają wyobraźnię 
i kreatywność, ponadto są źródłem beztroskiej, 
spontanicznej i radosnej zabawy.                                 

Lucyna Gowin-Smyrdek

TROPEM BAŚNI I LEGEND
W październiku obchodzono Międzyna-

rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasłem 
przewodnim tegorocznej edycji były Baśnie 
i legendy z całego świata. Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej został 
przeprowadzony konkurs czytelniczy w dwóch 
grupach wiekowych. Uczniowie klas 1-3 wyka-
zali się znajomością treści baśni, a uczniowie 
klas 4-8 legend. 

Do pierwszego etapu online, przystąpiło 47 
uczniów. Finał, w formie pisemnego testu, miał 

miejsce w szkole. Wszyscy uczestnicy wyka-
zali się wiedzą i znajomością literatury. Laure-
atom gratulujemy i życzymy powodzenia w ko-
lejnych konkursach.

B. Piwowarczyk

SANDOMIERZ JESIENIĄ
W dniach 21-22 października uczniowie 

klas 5-8 ze szkoły w Kalnej pojechali na wy-
cieczkę krajoznawczo-turystyczną do znane-
go wszystkim z serialu TV Sandomierza. Mie-
li okazję zobaczyć eksponaty zgromadzone 
w Muzeum Diecezjalnym, podziwiali panora-
mę miasta z tarasu Bramy Opatowskiej, zoba-
czyli piękne wnętrza Zamku Sandomierskie-
go i przeszli Wąwozem Jadwigi. Po noclegu 
w uroczym zakątku pod Górami Pieprzowymi 
przeszli Podziemną Trasą Turystyczną w San-
domierzu, a następnie podziwiali okazałe ru-
iny zamku w Krzyżtoporze. W drodze powrot-
nej do domu zatrzymali się jeszcze na Sando-
mierskim Szlaku Jabłkowym, by co nieco do-
wiedzieć się o polskich sadach i degustować 
pyszne jabłka. 

W wyśmienitych humorach, pełni wrażeń, 
bezpiecznie wrócili późnym wieczorem do do-
mu, snując plany kolejnej wyprawy.

B. Piwowarczyk

ANDRZEJKOWO I EKOLOGICZNIE

Niełatwo było uczniom rozpocząć tegorocz-
ny rok szkolny. Nauka zdalna, izolacja, odzwy-
czajenie od obowiązków szkolnych zmieni-
ły relacje uczeń – nauczyciel i uczeń – uczeń. 
Samorząd Uczniowski w szkole w Kalnej, z no-
wą przewodniczącą Emilią Caputą z klasy 7, 
chcąc poprawić atmosferę i zmobilizować mło-
dzież do wspólnego działania, zaproponował 
uczniom szereg inicjatyw. 

W październiku klasy przygotowywały pre-
zentacje multimedialne pt. „Jak uratować Zie-
mię”. Dzieci zdają sobie doskonale sprawę 
z zanieczyszczenia najbliższego środowi-
ska i całej naszej planety. Pragną żyć w świe-
cie, gdzie oddycha się czystym powietrzem, 
na oceanach i morzach nie ma „plastikowych 
wysp”, a przyroda jest świeża, pełna cieka-
wych gatunków roślin i zwierząt. 

Oto kilka pomysłów ochrony naszego śro-
dowiska: założenie filtrów na kominach, niedo-

puszczanie do użytku samochodów, które kop-
cą, stosowanie nowych, ekologicznych źródeł 
energii itd. 

30 listopada w szkole odbyły się „Przebie-
rane Andrzejki”. Było kolorowo, wesoło, kre-
atywnie, oczywiście nie zabrakło także wróżb. 
Chodziło o pokazanie, że szkoła nie musi być 
nudna, że jest to przestrzeń do realizowania 
ciekawych pomysłów, gdzie razem można się 
świetnie bawić, a więzi zawarte w takich oko-
licznościach potrafią być szczere i trwałe.

A. Krajewska, P. Kogut

NIEPODLEGŁOŚĆ ZNACZY WOLNOŚĆ

Pod takim hasłem przebiegały tegorocz-
ne obchody Święta Niepodległości w szkole 
w Kalnej. 10 listopada uczniowie wzięli udział 
w III Szkolnym Konkursie Pieśni i Piosenek 
Patriotycznych. Każda klasa miała za zada-
nie zaśpiewać jeden utwór oraz wygłosić krót-
ką prezentację na temat czasu i okoliczności 
powstania pieśni oraz jej autora. Oprócz pre-
zentacji klasowych miały miejsce też występy 
zespołowe. 

Uczniowie zostali przygotowani przez swo-
ich wychowawców, a oceniani byli przez trzy-
osobowe jury w składzie: nauczyciel muzy-
ki Piotr Górny, Jolanta Majdak oraz Lucyna 
Gowin-Smyrdek. Dzieci spisały się na medal, 
ochoczo przygotowując się do konkursu, wyra-
żając w ten sposób miłość i szacunek do swo-
jej ojczyzny. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe w po-
staci gier i quizów „Czy znasz Polskę?”, któ-
re zostały ufundowane przez Radę Rodziców.                                                        

E. Tajstra

WYCIECZKA DO WIELICZKI I KRAKOWA

Klasa 4 w ramach poznawania kraju oraz 
umacniania wzajemnych relacji wybrała się 
w listopadzie na wycieczkę do Wieliczki i Kra-
kowa. Odwiedziliśmy przepiękną Kopalnię Soli 
„Wieliczka”, gdzie mieliśmy możliwość spotka-
nia Skarbnika, który opowiedział nam legen-
dę o św. Kindze. Natomiast w Krakowie zwie-
dziliśmy Dom Jana Matejki i zapoznaliśmy się 
z postacią tego wielkiego malarza. Dzieci już 
planują kolejny wyjazd.                      

                                                          E. Tajstra
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Z życia szkoły 
w Rybarzowicach

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

W październiku na lekcje techniki w kla-
sach 4a, 4b, 5a, 6a przybyła aspirant Ilona Mi-
chalczyk z Komendy Miejskiej Wydziału Ru-
chu Drogowego w Bielsku-Białej, która prze-
prowadziła z uczniami zajęcia edukacyjno-pro-
filaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Miały one na celu nie tylko uświa-
domienie uczniom zagrożeń związanych z ru-
chem drogowym, ale także podkreślenie ko-
nieczności przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa w sytuacji zagrożenia.

Pani aspirant mówiła nie tylko o zmia-
nach w przepisach ruchu drogowego, które 
dotyczą między innymi zwiększenia zakresu 
ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pie-
szych, ale też o nałożeniu obowiązku zacho-
wania szczególnej ostrożności przez piesze-
go. W przygotowanych prezentacjach wspo-
mniano o koniecznym wyposażeniu roweru 
i uprawnieniach rowerzystów. Przekazano tak-
że wiedzę na temat tego, w jaki sposób może-
my korzystać z innych niż tradycyjne urządzeń 
transportu osobistego UTO (segway, deskorol-
ka elektryczna, monocykl elektryczny czy hu-
lajnoga).

Uczniowie z zaangażowaniem uczestni-
czyli w spotkaniu. Utrwalili wiadomości z za-
kresu ruchu drogowego, przypomnieli sobie 
o konieczności pielęgnowania dobrych na-
wyków i zachowań prowadzących do dbania 
o bezpieczeństwo.                               Ewa Kania

RAJD BRĄZOWEGO LIŚCIA

W październiku uczestniczyliśmy w XIX Po-
wiatowym Rajdzie „Brązowego Liścia” Szczyrk 
2021. Wyruszyliśmy z parkingu przy szkole 
o godz. 8.15. Wybrana przez nas trasa rajdu 
prowadziła przez Przełęcz Siodło do Szczyr-
ku. Na metę przy amfiteatrze w Szczyrku do-
tarliśmy jako pierwsza grupa. Czekał tam na 
nas ciepły posiłek. Uczestniczyliśmy w konkur-
sie wokalnym i konkurencjach sportowych. Mi-

mo mroźnego w tym dniu powietrza uczestni-
cy wyrazili zadowolenie ze wspólnej wędrówki 
po górach oraz zadeklarowali udział w tego ty-
pu wydarzeniu w przyszłym roku.    

                                                Bogumiła Sadlik

AKCJE RSU
22 października zakończyła się w naszej 

szkole zbiórka w ramach akcji organizowanej 
przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy z Czę-
stochowy pn. „Święty Mikołaj na Kresach 2021”. 
Celem akcji było zebranie jak największej ilości 
potrzebnych rzeczy takich jak: żywność, przybo-
ry szkolne oraz książki. Zgromadzone artykuły 
zostaną przekazane polskim dzieciom mieszka-
jącym na Wileńszczyźnie, Ukrainie i na Białorusi. 
Przedstawiciele RSU przekazali do Kuratorium 
Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej 18. kartono-
wych pudełek w tym: 3 pudełka książek, 4 pudeł-
ka artykułów szkolnych oraz 11 pudełek ze sło-
dyczami. RSU dziękuje wszystkim uczniom i ich 
rodzicom za wielką hojność.         

Małgorzata Gołąbek

SZKOŁA DO hYMNU

W tym roku, z okazji 103. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę, ucznio-
wie klas ósmych przygotowali uroczystą au-
dycję przez radiowęzeł. W montażu poetycko-
muzycznym przypomnieli najważniejsze daty 
i wydarzenia z dziejów naszego narodu oraz 
zmagania naszych rodaków w walce o niepod-
ległość. Uroczystość zakończona została od-
śpiewaniem hymnu państwowego przez całą 
społeczność szkolną.

10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 
Mazurek Dąbrowskiego odśpiewało blisko  
4 mln uczniów i prawie 380 tys. nauczycie-
li z całego kraju, w tym i nasza rybarzowicka 
szkoła. To już kolejny rok, w którym uczestni-
czyliśmy w akcji „Szkoła do hymnu”.        

 Krzysztof Pietyra

WYJAZDY DO KINA
26 i 30 listopada zostały zorganizowane wyjaz-

dy do kina dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 
Oddziały „0” oraz klasy 1-6 SP miały okazję zoba-
czyć najnowszy, animowany film Disneya pt. „Na-
sze magiczne Encanto” opowiadający historię 
wyjątkowej rodziny Madrigal. Główna bohater-
ka, Mirabel, uświadomiła widzom, jak wielka si-
ła tkwi w rodzinie oraz to, że nawet z pozoru zwy-
kła, pozbawiona nadzwyczajnych umiejętności 
osoba może dokonać niecodziennych czynów. 
Seans wzbogaciła wyjątkowa oprawa muzyczna 
oraz barwne animacje. Z kolei uczniowie klas 7-8 
mieli okazję zobaczyć amerykański film science 
fiction opowiadający o podróży Paula Atreidesa, 

Wieści ze szkoły 
w Godziszce

ZIELONY KULIG

 
Klasy 2a, 2b i 3 wyruszyły na długo wycze-

kiwaną wycieczkę turystyczno-krajoznawczą 
do Wisły Czarne. To był fantastyczny zielony 
kulig, gdyż dzieci jechały konnymi zaprzęga-
mi wzdłuż Doliny Białej Wisełki, słuchając le-
gend o księciu Beskidzie i jego żonie Boranie. 
Na końcu trasy czekała na nie niespodzianka 
w góralskiej kolibie. W drewnianej pasterskiej 
chacie mali turyści mogli usiąść na owczych 
skórach wokół ogromnego paleniska. Dzień 
był wyjątkowo chłodny, toteż gorąca herbata 
i kiełbaski z ognia smakowały wyjątkowo do-
brze. Wewnątrz panował miły nastrój, gdyż 
sklepienie chaty było oświetlone drobnymi 
gwiazdkami. Następnie ogrzani i zrelaksowa-
ni wędrowcy ruszyli do centrum Wisły, by oglą-
dać atrakcje miasta. Z zachwytem obejrzeli 
wykonaną przez wiślańskich cukierników figu-
rę Adama Małysza z białej czekolady. Potem 
dotarli pod pomnik Syrenki, a następnie na 
słynną, wielką skocznię narciarską „Malinka”. 
Wielką atrakcją dla dzieci okazało się zasiada-
nie w fotelach różnych stref kibica. Na koniec 
dzieci kupiły pamiątki i jednogłośnie uznały tę 
wycieczkę za niezwykłe wydarzenie klasowe.

EMPATYCZNA KLASA

W bieżącym roku szkolnym szkoła w Go-
dziszce bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie 
pn. „Empatyczna Klasa” oraz w Międzynarodo-
wym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”. Pierwszy 
z nich ma na celu kreowanie postawy lojalności, 
współpracy oraz pomocy wśród dzieci i młodzie-
ży. Założeniem projektu jest rozwijanie umiejęt-
ności odczuwania stanów emocjonalnych in-

któremu pisane jest wspaniałe przeznaczenie. 
Najpierw jednak musi udać się na najbardziej 
niebezpieczną planetę we wszechświecie, aby 
ratować rodzinę i rodaków. Oba filmy były god-
ne zobaczenia. Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku szkolnym takich wyjazdów kulturalnych bę-
dzie z każdym miesiącem coraz więcej.

Joanna Klag

cd. na str. 22
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nych osób, odpowiedniego reagowania na róż-
ne zachowania. W związku z tym organizowane 
są ciekawe wydarzenia: Tydzień Empatii, Dzień 
Życzliwości, Dzień Tolerancji, akcja „Emp@tycz-
na sieć”. Natomiast celem drugiego projektu jest 
kształtowanie postaw prospołecznych, rozbu-
dzenie wiary w siebie oraz we własne możliwo-
ści, rozumienie emocji innych osób. W związku 
z tym uczniowie odwiedzają Krainę Kreatywno-
ści, Krainę Wyobraźni, Krainę Mocy Słów oraz 
Krainę Empatii i Odwagi.

ZASZUMIAŁO JESIENIĄ W BIBLIOTECE
W szkolnej bibliotece odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu Mała Akademia Folkloru, któ-
re poprowadziła Beata Kubica z Działu Eduka-
cji Regionalnej Książnicy Beskidzkiej. Z za-
proszenia na zajęcia skorzystały klasy 4 i 5. 
Uczniowie wysłuchali prelekcji pt. „Zaszumia-
ło jesienią – pory roku w obrzędowości ludo-
wej”. Dzieci dowiedziały się, że obrzędowość 
była związana z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych, a kalendarz prac rolniczych zależał od 
cykli przyrody. Natomiast święta liturgiczne wy-
znaczały rytm rozpoczęcia i zakończenia prac 
polowych, oporządzania zwierząt gospodar-
skich, zbierania plonów, a także wskazywały 
czas odpoczynku oraz zabawy. 

WIRUSOOChRONA

W trosce o kształtowanie prawidłowych 
umiejętności, postaw i nawyków higienicznych 
w klasach 1-3 została przeprowadzona akcja 
informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Wiruso-
ochrona”. Odbyły się różne zajęcia promujące 
podstawowe zasady higieny osobistej wśród 
dzieci, a także ich rodziców. Szczególną uwa-
gę zwrócono na bardzo aktualny problem, czyli 
rolę higieny w zapobieganiu przenoszenia się 
wirusów. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny 
o koronawirusie i wysłuchali pogadanki o roli 
szczepień ochronnych. Sprawdzali swoją wie-
dzę na te tematy w różnych quizach oraz brali 
udział w praktycznych ćwiczeniach mycia rąk. 

BEZPIECZNA SIÓDEMKA

Bezpiecznie – to znaczy jak? Na to pyta-
nie odpowiedzi poszukiwali pierwszoklasi-

ści na spotkaniu z panami policjantami. Mia-
ło ono miejsce w ramach akcji pn. „Bezpieczna 
Siódemka”. Policjanci w bardzo ciekawy spo-
sób poruszyli najważniejsze kwestie związa-
ne z odpowiednim zachowaniem się w domu, 
w szkole i na drodze. Na zakończenie dzieci 
otrzymały broszurki umożliwiające pogłębienie 
wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz od-
blaski, dzięki którym będą widoczne na ulicy. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
POSTACI Z BAJEK

Uwielbiane przez dzieci święto bajkowych 
postaci przypada 5 listopada, w rocznicę uro-
dzin Walta Disneya. W tym roku postanowili je 
uczcić uczniowie klasy pierwszej. Zgromadzi-
li się w bibliotece pięknie przebrani za bohate-
rów swoich ulubionych bajek. Tam miały miej-
sce gry i zabawy sprawdzające ich znajomość 
fantastycznych bohaterów. Wychowawczyni 
klasy przygotowała także blok zabaw rucho-
wych oraz rytmicznych z bajkową muzyką. Po-
tem czekała na dzieci niespodzianka przygoto-
wana przez rodziców, czyli piękna i smakowita 
piernikowa chatka oblewana czekoladą.

PATRIOTYCZNE AKCENTY

W  naszej szkole zawsze obchodzimy uro-
czystości i rocznice związane z ojczyzną. Tra-
dycyjnie w listopadzie miał miejsce apel po-
święcony Narodowemu Świętu Niepodległo-
ści. Potem uczniowie złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze pod Dębem Pamięci posadzonym dla uho-
norowania por. Józefa Jakubca zamordowanego 
w Katyniu. Poza tym po raz kolejny przystąpili-
śmy do ogólnopolskiej akcji pn. „Szkoła do hym-
nu”. Natomiast u klas 1-3 zagościła patriotyczna 
wystawa „Galeria małego Polaka”. Utrzymana 
w kolorystyce barw narodowych, przeplecio-
na polskimi symbolami, zawierała też repro-
dukcje dzieł Jana Matejki nawiązujące do waż-
nych wydarzeń z naszej historii. Oprócz tego 
nasza placówka bierze udział w projekcie pn. 
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią ka-
mienie”, czyli w cyklu wydarzeń związanych 
z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojenne-
go w Polsce.

redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek

Tym razem opowieść o tym, co w Inter-
necie tak bardzo nas pociąga.

Badania dotyczące popularnego porta-
lu społecznościowego Facebook, wykonane 
w 2018 roku wskazały, że osoby uzależnio-
ne od niego mają silną potrzebę podziwu ze 
strony innych, a równocześnie często są sa-
motne i mają niską samoocenę. Ten rodzaj 
uzależnienia jest dla nich substytutem relacji 
na żywo. Niestety, zamiast rozwijać relacje 
społeczne offline, spędzają zbyt dużo czasu 
w sieci, gdzie czują się lepiej i przez to nie 
„ćwiczą” komunikacji, nie zdobywają nowych 
znajomości i nie pielęgnują starych. 

Badania potwierdziły, że nałogowe korzy-
stanie z Facebooka wiąże się z problema-
mi ze zdrowiem, gorszym snem oraz moc-
niej odczuwanym stresem, co może prowa-
dzić do wielu poważnych chorób. Aplikacja 
stała się lekiem na nudę, dlatego tak łatwo 
się od niej uzależnić. Korzystający z niej do-
rośli i dzieci nie rozwijają kreatywności i roz-
leniwiają swoje szare komórki. 

Twórcze myślenie jest niezmiernie waż-
ne, nie tylko w szkole i w pracy, ale i w co-
dziennych sytuacjach – pozwala radzić so-
bie w nowych i problemowych sytuacjach, 
tym samym ograniczając stres. Dlatego po-
winniśmy je często doskonalić, tworząc no-
we rzeczy (wspólnie zrobiony karmnik, ma-
lowanie obrazów, lepienie z plasteliny), wy-
myślając wspólne historie, dyskutując, jak 
mógłby zakończyć się oglądany film, a na-
wet grając w gry komputerowe. Zachęcam 
też do wspólnego rozwiązywania zadań do-

Dlaczego tak często odchudzanie nie 
jest skuteczne? Z jakiego powodu 
nie udaje nam się utrzymać efektów 
diety redukcyjnej pomimo wielu 
wyrzeczeń i podporządkowania swojej 
codzienności jedzeniu? To ogromna 
niesprawiedliwość, która dotknęła 
wielu moich pacjentów. Niestety 
badania wskazują, że ponad 80% 
osób, które stosują restrykcyjne diety, 
powraca do swojej wagi wyjściowej 
lub ją przekracza. Jak temu zapobiec? 
Jakich błędów należy się wystrzegać, 
by utrzymać uzyskaną masę ciała bez 
efektu jo-jo? Poznaj 6 błędów, które 
należy wyeliminować, by na stałe 
cieszyć się wymarzoną sylwetką!

1. Nie dostosowujemy diety do swoich 
możliwości 

Tutaj warto się zastanowić, z jakiego miej-

CO POCIĄGA    NAS W INTERNECIE?

ODCHUDZAJ 
SIĘ Z GŁOWĄ

WIEŚCI ZE SZKOŁY (...) – dok. ze str. 21
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stępnych w Internecie i księgarniach, które 
w tytułach mają pobudzanie kreatywności (to 
ciekawy sposób spędzania czasu z nastolat-
kiem).

Oprócz popularnego Facebooka, wśród 
dzieci jedną z najpopularniejszych aplika-
cji jest TikTok, na którym praktycznie nie ma 
dorosłych! TikTok polega na tworzeniu filmów 
trwających od 15 sekund do 1 minuty. Każdy 
użytkownik generuje własne. Filmiki odtwa-
rzają się bez klikania – automatycznie. Nie ma 
czasu na nic innego, tylko na obserwację, po-
nieważ chodzi właśnie o oglądanie jednego fil-
mu za drugim. Mimo że, jak większość apli-
kacji, i ta jest dostępna dla osób powyżej 13. 
roku życia, łatwo obejść ten warunek i podać 
nieprawdziwe dane. Pojawiają się tzw. pato-
streamy, przedstawiające libacje alkoholowe, 
wulgaryzmy, zachowania agresywne i inne de-
wiacje w wykonaniu dzieci i nastolatków. Po-
pularne są również challenge, czyli wyzwa-
nia, zachęcające do naśladowania pokazane-
go zachowania i umieszczenia go w sieci. Ob-

serwatorzy często podejmują takie wyzwania 
i starają się nagrać filmy podobne czy też „lep-
sze”, które zdobędą większą popularność. 

Jakie może być zagrożenie w korzystaniu 
z TikToka? Osoby nagrywające filmiki, zwłasz-
cza dziewczyny, starają się zgromadzić jak 
najwięcej obserwujących, a więc pokazują się 
w jak najlepszej (według standardów aplikacji) 
wersji – w makijażu, świetnych ciuchach, nie-
adekwatnym do wieku ubiorze. To skłania in-
ne obserwatorki do upodabniania się do nich. 
Oglądanie jest tak wciągające, że zajmuje bar-
dzo dużo czasu, w efekcie użytkownicy za-
niedbują swoje obowiązki, na przykład szkol-
ne. Aspiracją wielu z nich jest bycie sławnym 
i podziwianym, oczekują na „lajki”, a ich brak 
wywołuje smutek, a nawet złość. Zachowania 
użytkowników zaczynają opierać się na tym, 
co widzą u innych, a co często nie jest godne 
powtarzania. Z kolei Instagram jest na pierw-
szym miejscu w rankingu aplikacji, które ma-
ją największy wpływ na psychikę młodych lu-
dzi – wpływa negatywnie na sen i zaburza ob-
raz ciała, degraduje samoocenę i spojrzenie 
na świat. Oglądanie takiego idealnego świata 
może sprzyjać pojawieniu się stanów depre-
syjnych i samookaleczeń. Na temat Instagra-
ma przytoczę jedno przerażające badanie:

„Common Sense Media podczas ostatnich 
badań wykazało, że nastolatki spędzają na In-
stagramie nawet 9 godzin dziennie.” Zachę-
cam do obejrzenia filmiku „Jak Instagram psu-
je mózg” na kanale YouTube „Nie wiem, ale się 
dowiem!”.

Nie sposób wśród sieciowych zagrożeń nie 

wspomnieć o child groomingu. Jest to zjawisko 
polegające na uwodzeniu dzieci, w szczegól-
ności przez Internet, w celu ich wykorzystania 
seksualnego. Kampania społeczna Dziecko 
w sieci, w 2014 roku przeprowadziła badania 
sondażowe dotyczące bezpieczeństwa mało-
letnich. Wykazały one, że ponad 80% dzieci 
podało obcej osobie swój adres e-mail, poło-
wa – swój numer telefonu, a adres zamiesz-
kania 42%... Ponadto 44% przesłało obcemu 
swoje zdjęcie jednorazowo, a 34% zrobiło to 
wielokrotnie!

Warto pamiętać, że Internet ma również 
pozytywne aspekty i nie należy demonizować 
żadnej z aplikacji. Ważne jest jednak, by ro-
dzice rozmawiali z dziećmi na ten temat, py-
tali „co ciekawego dziś zobaczyłaś/eś?”; dys-
kutowali, proponowali „może nagramy wspól-
nie challenge?”; „pokaż mi o co chodzi z tą Eki-
pą”; „może poszukasz inspiracji do przemeblo-
wania salonu?”; „czy jest jakieś ciekawe wyda-
rzenie w okolicy, w którym moglibyśmy wziąć 
udział?” 

Interesuj się tym, co ogląda twoje dziecko 
(do 8. roku życia zawsze bądź w pobliżu dziec-
ka, mając na oku to, co ogląda); dowiedz się, 
kim są jego idole, dlaczego chce ich naślado-
wać; co mu się podoba w piosenkach, których 
słucha i teledyskach, które ogląda. Im większe 
zainteresowanie rodzica oraz więcej rozmów 
na temat internetowych niebezpieczeństw, 
tym większa ochrona i świadomość dziec-
ka. Pamiętaj, że dorosły ma inną wrażliwość 
niż dziecko, dlatego warto korzystać z podpo-
wiedzi producentów, od jakiego wieku można 
oglądać film, serial czy korzystać z gry.

Roma Zabłuda-Stępień

sca startujemy. Przede wszystkim należy prze-
analizować obecny sposób żywienia, nasz styl 
życia związany z aktywnością fizyczną czy 
czas, którym dysponujemy na zadbanie o te 
elementy. Największym problemem wielu osób 
zaczynających odchudzanie jest trzymanie się 
zasady 100% albo nic. Od razu chcemy zmie-
nić wszystko na raz. Włączamy restrykcyjną 
dietę, zupełnie wykluczamy słodycze i słone 
przekąski oraz przestajemy jeść na mieście. 
Oczywiście nie możemy zapomnieć o wpro-
wadzeniu 5 intensywnych treningów siłowych, 
pomimo, że wcześniej zamiast siłowni wybie-
raliśmy kanapę. Jeśli w którymś momencie od-
puścimy, zrobimy odstępstwo od zaleceń – za-
łamujemy się i rezygnujemy z diety. Dlatego 
tak ważna jest wyrozumiałość względem sie-
bie i dopasowywanie zmiany do swoich moż-
liwości, wykorzystując metodę małych kroków.

2. Dieta nie jest dopasowana do twojego 
zapotrzebowania

Brak dopasowania diety do zapotrzebowa-
nia energetycznego czy nieodpowiednie zbilan-
sowanie diety to jeden z podstawowych błędów 
podczas odchudzania. Często mamy do czy-
nienia ze skrajnościami. Pacjenci jedzą za dużo 
lub za mało. Prawidłowe tempo chudnięcia to od  
2 kg do 4 kg w skali miesiąca. Taki efekt można 

uzyskać, zakładając ujemny bilans energetycz-
ny na poziomie 200-400 kcal do naszego całko-
witego zapotrzebowania. Zbyt duże spadki kilo-
gramów w krótkim czasie nie służą utracie zbęd-
nych kilogramów. Musimy również pamiętać, że 
wraz z utratą masy ciała nasze zapotrzebowa-
nie kaloryczne może maleć. Dlatego tak ważna 
jest kontrola spożywanych kalorii i dopasowywa-
nie deficytu energetycznego do naszych efektów 
sylwetkowych. 

3. Zamiast rozsądnej diety wybierasz gło-
dówki, wymyślne kuracje oczyszczające 
czy różnego rodzaju detoksy

W utrzymaniu efektów diety bardzo waż-
nym elementem jest edukacja. Restrykcyjne 
protokoły oparte na ścisłych wykluczeniach 
nie uczą nas zmiany nawyków żywieniowych. 
Przez pewien czas stosujemy ściśle określoną 
dietę, a po jej zakończeniu wracamy do sta-
rego sposobu żywienia. Dlatego utracone kilo-
gramy wracają, a my jesteśmy w punkcie wyj-
ścia. Dodatkowo restrykcyjne diety psują na-
szą relację z jedzeniem. Przestajemy czerpać 
jakąkolwiek radość z dbania o zdrowe żywie-
nie. Z tego powodu nie warto utrudniać sobie 
życia restrykcyjnymi rozwiązaniami.

4. Wykluczasz ze swojej diety zbyt dużo 

CO POCIĄGA    NAS W INTERNECIE?

produktów
Bardzo szybko tracimy motywację do sto-

sowania diety w momencie, kiedy zakłada 
ona zbyt wiele ograniczeń. Jeśli wyeliminuje-
my zbyt wiele produktów, po pewnym czasie 
ochota na „zakazane’’ wróci ze zdwojoną siłą. 
A my zaprzestaniemy starań. Z drugiej strony, 
chudniemy od deficytu energetycznego, a nie 
od eliminacji poszczególnego produktu. Warto 
więc zadać sobie pytanie: czy wyobrażamy so-
bie, że już nigdy w życiu nie zjemy czekolady? 
Jeśli nie, po co ją wykluczać? Jeśli uwielbiamy 
czekoladę, nie rezygnujmy z niej. Niech stano-
wi stały element naszej zdrowej diety. Cieszmy 
się jej smakiem w rozsądnych ilościach, by na-
sza dieta była dla nas smaczna i komfortowa.

5. Nieprawidłowo określasz swoje cele
Kolejnym błędem jest zbyt ogólne sformu-

łowanie swojego celu. Ważne, by nasz cel 
związany z utratą zbędnych kilogramów był 
ustalony w konkretnym miejscu i czasie. Tu-
taj z pomocą przychodzi nam metoda SMART. 

Aby nasz cel był możliwy do osiągnięcia, 
musi być:

S – sprecyzowany – gdzie dokładnie,
M – mierzalny (możliwe zastosowanie kon-

kretnej miary),
cd. na str. 24
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ODCHUDZAJ SIĘ Z GŁOWĄ  
– dok. ze str. 23

A – atrakcyjny – istotny dla nas,
R – realistyczny – możliwy do 
zrealizowania, 
T – terminowy – określony w czasie.
Często mówimy sobie: „Chciałbym schudnąć kilka kilogramów”, 

w modelu SMART brzmiałoby to „Schudnę 5 kilogramów do końca 
kwietnia’’. Mam nadzieję, że różnica jest od razu widoczna. 

6. Ciągle porównujesz się do innych
Porównywanie się do innych nie pomaga w realizacji naszych 

sylwetkowych celów. Ważne, by inne osoby były dla nas inspiracją, 
a nie wyznacznikiem naszego sukcesu czy porażki. Każdy z nas 
jest inny, ma inne priorytety czy umiejętności. Jestem pewna, że 
25-letnia singielka będzie chudła w innym tempie niż mama trójki 
dzieci pracująca na etacie. Zazwyczaj nie znamy historii innych lu-
dzi. Nie wiemy, ile wysiłku kosztowała ich dana zmiana, oceniamy 
tylko efekt końcowy. Tym samym nie doceniamy własnych starań 
i małych osiągnięć. Takim podejściem krzywdzimy wyłącznie sie-
bie! Dlatego porównujmy się tylko do siebie z wczoraj.

Jeśli jednak ktoś potrzebuje wsparcia specjalisty w opraco-
waniu diety redukcyjnej dopasowanej do swoich potrzeb, zapra-
szamy do gabinetów w Bielsku-Białej i Buczkowicach na pierw-
szą bezpłatną konsultację dietetyczną. 

Dietetyk Joanna Carbol
Gabinety Dietetyczne Bonne Santé

www.bonne-sante.pl

Coś dla 
ducha

W bieżącym roku Kościół 
w Polsce otrzymał trzech nowych 
błogosławionych: księdza pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego, m. Ró-
żę Czacką i ks. Jana Machę. 

Ostatni z nich, 28-letni kapłan, 
Ślązak, bardzo zaangażowany 
w niesienie pomocy potrzebują-
cym w czasie II wojny światowej, 
został zamordowany przez Niem-
ców przez ścięcie na gilotynie. 
Dziś, gdy możemy zwracać się do 
niego tytułem błogosławiony księ-
że Janie, sięgamy do jego ducho-
wej spuścizny, aby odkryć, co ma 
nam dziś do powiedzenia, w sy-
tuacji wielu kryzysów i zagrożeń, 
również w Kościele. 

W jednym z kazań ks. Ma-
cha mówił: Dlaczego tak wielu lu-
dzi gorszy się dziś chrześcijań-

stwem i Kościołem? A może jest 
tak, że Bóg pozwala dzisiaj, aby 
tak potężna burza szalała wo-
kół drzewa, jakim jest Kościół, 
aby spróchniałe gałęzie odpadły, 
a drzewo po prostu głębiej zapu-
ściło swoje korzenie w ziemię. 

I dalej: Nasze chrześcijaństwo 
zbyt często i za bardzo staje się 
bezmyślnym przyzwyczajeniem. 
Brakuje mu głębi. Chrześcijaństwo 
z przyzwyczajenia. 

I wezwanie: Chrześcijaninie, uwa-
żaj, abyś nie odpadł jak ta spróch-
niała gałąź, zapuszczaj głęboko ko-
rzenie swojej wiary. Chrześcijaninie, 
umieść swoją religię na nowo w cen-
trum twojej codzienności.

Od czasu, gdy powyższe sło-
wa zostały wygłoszone, upłynęło 
ponad 80 lat. A ich treść może być 
wciąż światłem w obecnej rzeczy-
wistości, naszej osobistej i spo-
łecznej.

Siostry Sercanki

Życzenia

Wesołych Świąt! Bez zmartwień, 
z barszczem, z grzybami, z karpiem 
i z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań 
przecież miejsce. W święta, niech się snuje 
kolęda i gałązki świerkowe niech Wam 
pachną na zdrowie. A z pierwszą gwiazdką 
pod świeczek łuną jasną życzcie sobie 
przede wszystkim zwykłego, ludzkiego 
szczęścia… Wesołych świąt życzą 
przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich 
z Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki i Kalnej

Niech zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia będą dla Was czasem 
spędzonym wspólnie z rodziną, pełnym 
miłości i szacunku. Niechaj ten czas pozwoli 
Wam cieszyć się każdą spędzoną wspólnie 
chwilą i pomoże Wam wkroczyć pewnym 
krokiem w nadchodzący Nowy Rok. 
Z najlepszymi świątecznymi życzeniami 
sołtysi oraz przewodniczący wraz 
z członkami Rad Sołeckich z Buczkowic, 
Godziszki, Rybarzowic i Kalnej

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze 
momenty w życiu. I zdrowia, którego 
wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt 
i szczęśliwego Nowego 2022 Roku! 
zarządy Kół Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z Rybarzowic i Godziszki 

Gdy nadejdą wreszcie święta niech nadzieja 
i radość zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy 2022 Rok przyniesie pomyślność, 
szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
Wesołych Świąt! życzy zarząd 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Nadzieja” w Buczkowicach

Życzę Wam zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna 
moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam 
spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila 
świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym 
pięknem, a nowy rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych 
świąt Bożego Narodzenia! Życzę również 
w imieniu strażaków ochotników spokojnego 
i bezpiecznego Nowego 2022 Roku. 
Stanisław Górny, komendant gminny OSP

Wszystkim kibicom oraz mieszkańcom 
Godziszki i gminy Buczkowice, zarząd, 
piłkarze i trenerzy klubu „Beskid” Godziszka 

składają najserdeczniejsze życzenia: niech 
po tym kolejnym dziwnym roku, w naszych 
domach i sercach zagości nadzieja i radość 
z przyjścia małego chłopaka – Jezusa. Tego 
z ubogiej szopy, nie z galerii handlowej. 
Niech to będzie czas jedności, miłości 
i spełniania marzeń – tych wielkich i małych. 
Niech przy wspólnym stole dominuje radość, 
a pod choinką różnorodność. 
Życzymy Wam, by Nowy Rok przyniósł 
zdrowie, pomyślność, szczęście, i sukcesy, 
nie tylko te sportowe.
Szczególne życzenia kierujemy do 
najmłodszych piłkarzy klubu i ich rodzin. 
Cieszymy się, że możemy razem z Wami 
tworzyć lokalny sport. Życzymy Wam, 
najmłodsi, wymarzonych prezentów i dalszej 
chęci do treningów. A Waszym rodzicom 
wytrwałości i radości z Waszych postępów.
Wesołych Świąt i szczęśliwego 2022 roku 
dla wszystkich!

W ten piękny świąteczny czas życzymy, aby 
każdy z Was był szczęśliwy,
Niech stół się ugina od jedzenia, niech 
szczęście nie mówi „do widzenia”,
niech życzenia się spełniają, a marzenia nie 
uciekają.
Wszystkiego dobrego również na Nowy 
2022 Rok!
Tego wszystkiego wszystkim naszym 
wędkarzom, sympatykom koła, przyjaciołom 
w lokalnych samorządach, jak również 
załodze GOK w Buczkowicach w imieniu 
nowego zarządu koła PZW „Żylica”  
życzy prezes Zygmunt Gluza 
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Zbigniew Rokita „Kajś. Opowieść o Gór-
nym Śląsku” 
Wydawnictwo Czarne, 2021

„Kajś” to wielowątkowy reportaż, za który 
Zbigniew Rokita otrzymał w tym roku Literac-
ką Nagrodę Nike. 

Górny Śląsk kojarzy się z węglem, rola-
dami, gwarą śląską, oraz górniczymi osiedla-
mi. Autor rozkłada region na czynniki pierw-
sze, przechodząc kolejno przez wszystkie je-
go warstwy. Sięga dużo głębiej niż do kopalń. 
W swojej publikacji szuka śladów, rozpytu-
je mieszkańców, jeździ tramwajem na dobo-
wym bilecie i poznaje aglomerację w najlepszy 
z możliwych sposobów, bo z pozycji obserwa-
tora. Stara się też zrozumieć, kim właściwie 
jest. Czy sam jest Ślązakiem? Co to właściwie 
znaczy: być Ślązakiem? 

Magdalena Knedler „Narzeczone Chopina” 
Mando – Wydawnictwo WAM, 2021

Fryderyk Chopin to wybitny polski kom-
pozytor i pianista. Uznawany jest za jednego 
z najlepszych pianistów epoki romantyzmu. 
Jego talent odkryto, gdy miał zaledwie kilka lat. 
Twórca, często nazywany poetą fortepianu, 

wychował się w Polsce, ale większość swoje-
go życia spędził w Paryżu. Tam też zmarł na 
gruźlicę. Ale czy wiemy o nim wszystko? Jak 
był widziany oczami kobiet, które go otaczały? 

„Narzeczone Chopina” to inspirowana lista-
mi i wspomnieniami powieść o czterech kobie-
tach, które towarzyszyły artyście na różnych 
etapach jego życia. Skandalizująca George 
Sand, uwodzicielska Maria Wodzińska, mło-
dziutka śpiewaczka Konstancja Gładkowska 
i bogata Jane Stirling. Każda z nich na swój 
sposób kochała Chopina, mimo iż wiedziała, 
że na pierwszym miejscu w jego życiu była za-
wsze muzyka. 

Wiesław Budzyński „Baczyński uszlachet-
nia”
Wojskowy Instytut Wydawniczy, 2021

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku, urodził 
się Krzysztof Kamil Baczyński – polski poeta 
czasu wojny, podchorąży Armii Krajowej, jeden 
z przedstawicieli pokolenia Kolumbów oraz po-
wstaniec warszawski. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego.

Dlaczego UB przyszło aresztować Baczyń-

skiego, który już nie żył? Jak Wisława Szym-
borska chciała odczarować pamięć o żołnie-
rzu-poecie? – dowiemy się z książki Wiesława 
Budzyńskiego, który jest biografem Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego i Brunona Schulza. Au-
tor był trzykrotnie nagradzany przez ministra 
kultury, w tym nagrodą specjalną za całokształt 
twórczości. Został także odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Joanne Kathleen Rowling „Gwiazdkowy 
prosiaczek”
Media Rodzina, Copyright 2021

Daj Prosie (w skrócie DP) to prosiaczek 
i ukochana przytulanka Jacka. DP towarzyszył 
Jackowi, gdy rozstali się jego rodzice i musiał 
się przeprowadzić. Był jego najlepszym przyja-
cielem i powiernikiem sekretów. 

Pewnego dnia ukochana przytulanka zni-
ka, a życie chłopca zmienia się diametralnie. 
Nowa zabawka – Gwiazdkowy Prosiaczek, 
którą otrzymuje w zamian i która ma zastąpić 
DP, nie przypada Jackowi do gustu. W Wigilię 
(noc cudów) Gwiazdkowy Prosiaczek ożywa 
i oznajmia chłopcu, że ma plan. Postanawia 
wyruszyć z Jackiem w niesamowitą podróż do 
Krainy Zgub, by pośród innych zabawek od-
szukać DP. Czy Jack odnajdzie przyjaciela i ja-
kie tajemnice skrywa magiczna Kraina Zgub? 

M.W. 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Sta-
szica w Buczkowicach wraz z filiami ponownie przy-
stąpiła do projektu ogólnopolskiego pn. „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. Projekt przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma za-
chęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej 
udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą na dobry start.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, 
dostosowaną pod względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe stan-

dardy projektowania pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania oraz niespodzianką.

W wyprawce znajduje się także broszura informa-
cyjna dla rodziców, która przypomni im o nieocenio-
nej roli czytania w rozwoju dziecka.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
BJ

NIETYPOWA CHOINKA
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im.  

S. Staszica w Buczkowicach postanowili przygoto-
wać nietypową choinkę. Została ona zbudowana 
z podarowanych bibliotece książek i zdobi balkon 
budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Dzięki tej 
inicjatywie książki zyskały „drugie życie”. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia 
powstałego dzieła. Biblioteka przy tej okazji dzięku-
je wszystkim darczyńcom, którzy przyczyniają się do 
poszerzenia oferty czytelniczej. W roku 2021 takich 
osób było bardzo dużo. Dziękujemy za hojność!

Biblioteka ogłasza konkurs na podanie liczby 
książek, z których zostało zbudowane świąteczne 
drzewko. Końcem stycznia 2022 r. zostaną wyłonio-
ne 3 osoby, które trafnie określą liczbę woluminów 
użytych do powstania choinki. Zainteresowani mogą 
przesyłać odpowiedzi na maila: biblioteka-buczkowi-
ce@wp.pl oraz telefonicznie (33) 8177310.            BJ

Będą nowości 
wydawnicze

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszi-
ca w Buczkowicach uzyskała dofinansowanie na zakup 
nowości wydawniczych i/lub usług zdalnego dostępu do 
książek w wysokości 11.846,00 zł. Dofinansowanie po-
chodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z budżetu pań-
stwa – Programu Wieloletniego „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Prio-
rytet I „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek 
Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wy-
dawniczych”.                                                                  BJ

Miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
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LUBISZ ŚPIEWAĆ – NIECH CIĘ 
USŁYSZĄ WSZYSCY!

               

NIE DAJ SIĘ 
OSZUKAĆ!!!

Pomimo szerokiej akcji profilaktycz-
nej wciąż zdarzają się przypadki oszustw 
metodą „na wnuczka” czy „na policjan-
ta”. Szczególnie często dochodzi do nich, 
gdy zbliżają się święta Bożego Narodze-
nia.

Ofiarami oszustw przeważnie pada-
ją osoby starsze. Metoda działania prze-
stępców w takich przypadkach jest bar-
dzo podobna. Najczęściej nawiązują 
z ofiarą kontakt telefoniczny, podają się 
za członka rodziny czy też za funkcjona-
riusza policji bądź prokuratora. 

Rzekomy krewny z różnych powodów 
nagle potrzebuje pieniędzy. Przekazana 
lub przelana na wskazany rachunek kwo-
ta ma go uchronić przed kłopotami.

Fałszywy policjant z kolei informuje, 
że oszczędności seniora są zagrożone. 
Uchronić je może tylko przekazanie ich 
„funkcjonariuszowi". 

Scenariusz obu sytuacji ma takie sa-
mo zakończenie – senior pada ofiarą 
oszusta i traci na zawsze swoje pienią-
dze.

PAMIĘTAJMY!!!
Aby nie paść ofiarą oszustwa, należy 

przestrzegać następujących zasad:
• pod żadnym pozorem nie przekazuj 

pieniędzy obcym osobom;
• nigdy nie podawaj swoich danych  

– wieku, adresu, sytuacji materialnej, nu-
meru konta czy hasła;

• jeśli rzeczywiście chcesz pomóc naj-
bliższym, spotkaj się z nimi osobiście, bę-
dziesz miał pewność, że pieniądze nie 
trafią w niepowołane ręce;

• funkcjonariusze policji nigdy nie pro-
szą o przekazanie pieniędzy czy prze-
lewanie ich na jakiekolwiek konta w ra-
mach pomocy w działaniach policyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub 
podejrzeń powiadom oficera dyżurnego 
Komendy Policji Szczyrk dzwoniąc pod 
nr telefonu 47 857 06 10 lub na numer 
alarmowy 112.              mł. asp. M. Babiarczyk

WIADOMOŚCI 
WĘDKARSKIE 

Planowane na zakończenie sezonu wędkar-
skiego walne zebranie członków koła PZW „Ży-
lica” odbyło się 27 listopada w budynku Urzędu 
Gminy w Buczkowicach. Zebranie było o tyle waż-
ne, że podsumowywało nietypowy, pandemiczny 
okres 2020 i 2021, obfitujący w wiele niespodzie-
wanych zdarzeń zakłócających działalność stowa-
rzyszeń typu PZW oraz całą, przedłużoną o dodat-
kowy rok kadencję zarządu. W trakcie zebrania zo-
stały przedstawione sprawozdania z pracy zarządu 
oraz organów koła, po omówieniu których zebrani 
członkowie koła udzielili absolutorium ustępujące-
mu zarządowi.

Po zakończeniu części sprawozdawczej prze-
wodniczący zebrania Janusz Pyka rozpoczął część 
wyborczą. Po utworzeniu odpowiednich komisji, jak 
wyborcza czy skrutacyjna, i wdrożeniu odpowiednich 
procedur zgodnych z regulaminem zebrań sprawoz-
dawczo-wyborczych kół PZW, obecni na walnym ze-
braniu wędkarze wybrali nowe władze naszego koła. 
Szczegóły można poznać na stronie internetowej ko-
ła. Do usłyszenia w nowym sezonie.

Zygmunt Gluza, prezes Koła PZW „Żylica” 

KRZYŻÓWKA

1. Święta Księga.
2. Jest ich 12 na wigilijnym stole.
3. W nim nowonarodzone 
Dziecię.
4. Świąteczne ciasteczka 
korzenne.
5. Podwieszana wstęga z choiny 
i/lub kwiatów.
6. Wigilijna potrawa z makiem.
7. Przynieśli je królowie 
Jezusowi.
8. Mszalny opłatek.
9. Król – nakazał rzeź niewiniątek.

10. Podobno potrafią mówić  
w wigilijną noc.
11. Bożonarodzeniowa msza  
o północy.
12. Z czterema świecami, 
symbolizującymi niedziele 
adwentu.
13. Został sam w domu.
14. Gotowane, smażone lub 
pieczone; na słodko lub słono.

opracowała 
Maja Jakubiec

Litery z ciemnych pól utworzą hasło. 
Pierwsza osoba, która prześle prawidłowe 
hasło krzyżówki na maila 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 
otrzyma nagrodę rzeczową.

Chór „ECHO” działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Buczkowicach ogłasza nabór dla osób 
dorosłych. 

• Termin zajęć: poniedziałki, godz.18.00. 
• Miejsce prób: kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej 

w Godziszce.
• Grupa docelowa: osoby dorosłe.
• Instruktor: Łukasz Kachel.
Zapisy pod numerem telefonu 33 8177 120. Liczba miejsc ograniczona!               

Red.                                  
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KRONIKA GOK

reklama
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FOTOREPORTAŻ

EKOLOGICZNE PODCHODY

Obchody 
Święta 
Odzyskania 
Niepodległości  

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7. Na zdjęciach: 
1-5. Obchody  
w Buczkowicach. 
6-7. Obchody  
w Rybarzowicach.

Na zdjęciach: 
1-2. Stacja ze stra-
żakami OSP Ryba-
rzowice.

3. Odnalezienie 
skarbu na mecie 
podchodów. 
4. Punkt z segrega-

cją śmieci. 
5. Układanie wieży. 

1. 2.

3.

5.
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