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WARSZTATOWO  
pOdcZAS feRii

Atrakcyjną, dopołudniową propozycją 
dla młodych mieszkańców gminy 
Buczkowice były zorganizowane przez 
ośrodek kultury, w czasie odbywających 
się w województwie śląskim ferii, 
warsztaty zimowe. 

Instruktorzy współpracujący z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Buczkowicach po raz kolejny podjęli 
się wyzwania, proponując aktywne, mądre i ciekawe 
formy zagospodarowania czasu wolnego. 

Od poniedziałku do piątku, w blokach czte-
rogodzinnych, z podziałem na dwie grupy odby-
wały się warsztaty dla dzieci w przedziale wieko-
wym od 7 do 11 lat. Każdy dzień był inny, w ponie-
działek odbywały się warsztaty animacyjne, cera-
miczne i bokserskie. We wtorek dzieci brały udział 

 cd. na str. 6

fot. R. Wrona.

Warsztaty bębniarskie. 

Warsztaty sensoryczne. 
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Przez cały styczeń pasjonaci 
zimowych, górskich wypraw – dla 
niektórych „szaleńcy” w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu – mogli 
wziąć udział w wydarzeniu zwanym 
Gra o Tron Władcy Klimczoka 
lub Wyzwanie Klimczok. Zabawa 
została zorganizowana już po raz 6., 
jej celem jest integracja i motywacja 
do aktywności na świeżym 
powietrzu. Organizatorem zabawy 
jest Michał Kuśmierski. 

Zadaniem każdego uczestnika jest 
wyjście pieszo na szczyt Klimczoka  
z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie oraz spełnienie warunków regu-
laminowych: wpisanie się do zeszytu 
umieszczonego w wyznaczonym miej-
scu na szczycie, i zrobienie zdjęcia wpi-
su i dodanie go w dyskusji pod wyda-
rzeniem na FB w ciągu 24 godzin od 
treningu. Osoby, które codziennie zdo-
będą szczyt Klimczoka, otrzymują ty-
tuły Króla i Królowej (kategoria od 16 
lat) oraz Księcia, bądź Księżniczki (ka-
tegoria do 16 lat). W tym roku pojawi-
ła się również szansa na zdobycie ty-
tułu Władcy Klimczoka, przeznaczo-
nego dla osoby, która na szczycie by-
ła najwięcej razy. Tytuł ten otrzymał Mi-
chał Janik z Czechowic-Dziedzic, któ-
ry stanął na szczycie aż 64 razy! Wład-
czynią Klimczoka obwołano nato-
miast Agnieszkę Pinkas-Górską, która  
w styczniu przy tronie zameldowała 
się 59 razy. Tytuł Księżniczki zdobyła 
11-letnia Justyna Połącarz za 15 wejść. 

O tytuł walczyli także rowerzyści – 
najwięcej wjazdów na Klimczok na jed-
nośladzie – 44 – wykonał Ryszard Za-
marło – a także czworonożni pupile, 
którzy szczyt zdobywali z właścicielami. 
Tu zwyciężył Shorty.

W tegorocznej zabawie wzięło udział 
łącznie 342 uczestników. Nie zabrakło 
wśród nich mieszkańców gminy Buczko-
wice, którzy dzielnie, w śniegu, deszczu 
czy mrozie, o poranku, zmroku, a nawet 
nocą zdobywali szczyt, chcąc zasiąść na 
tronie. Najlepszym udało się zdobyć za-
szczytne tytuły (było 25 królów, 14 kró-
lowych, 2 książąt, 1 księżniczka). Królo-
wymi Klimczoka zostały Dagmara Żab-
ka (48 wejść) i Agnieszka Chrzan-Caputa 
(47 wejść), a Księciem Klimczoka 12-letni 
Stanisław Pokusa (21 wejść). 

Skąd pomysł na udział w wyzwaniu? 
D.Ż. W Wyzwaniu Klimczoka bio-

rę udział już drugi raz, w ubiegłym ro-
ku namówili mnie znajomi z Ultra Be-
skid Sport i tak jakoś poszło. Stwierdzi-
łam, że warto spróbować, przetestować 
siebie, sprawdzić kondycję. Jestem  
z natury uparta i zdeterminowana w dą-
żeniu do wytyczonego celu – udało się 
osiągnąć sukces. 

A.Ch-C. Zaczęło się od tego, że Dag-
mara Żabka postanowiła zostać królową 
po raz drugi i zaproponowała mi wspól-
ną walkę. Podniosłam rękawicę. A tak na 
serio to powód był banalny – chciałam 
schudnąć. Nie wiedziałam, że tak łatwo 
przerodzi się to w prawdziwe wyzwanie. 
Już po trzech dniach zmieniły się moje 
priorytety, odchudzanie zeszło na dalszy 

GMINNE SZOPKI
WŁADCY KLIMCZOKA

fot. D. Żabka.

Buczkowice.

Rybarzowice.

Kalna.

Godziszka.
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plan, a pojawiła się wola zwycięstwa, nie z inny-
mi uczestnikami, ale z samą sobą.

S.P. Mnie do wzięcia udziału w wyzwaniu 
zachęciła mama, która również w nim uczest-
niczyła. Razem było nam raźniej zdobywać 
szczyt Klimczoka. 

Jak wspominacie wyzwanie? Udało się zre-
alizować założony plan?

S.P. Początkowo planowałem tylko kilka 
wyjść, w trakcie założyłem, że fajnie byłoby za-
liczyć szczyt 20 razy. Ostatecznie udało mi się 
wejść 21 razy, zdobywając łącznie 25 pkt.

D.Ż. Ubiegłoroczne wyzwanie było cięższe 
niż tegoroczne, bo wiele razy chodziłam sa-
ma, strach i wyobraźnia w ciemnym lesie robi-
ły swoje. Teraz jestem już bogatsza o doświad-
czenia, może odważniejsza, ale i rozważniej-
sza. W tym roku było łatwiej, bo miałam towa-
rzyszkę wypraw Agnieszkę, z nią przeżywałam 
wszystkie fajne chwile, ale i rozterki, a także 
cierpienia związane z bolącymi częściami cia-
ła. Razem zdecydowanie było raźniej i łatwiej.

Mój plan został zrealizowany w więcej ani-
żeli 100%, na początku najważniejsze było 
ukończyć wyzwanie, czyli zaliczyć 31 wejść 
i zejść. W miarę upływu czasu, pozytywnych 
emocji i wzrostu kondycji apetyt rósł. Udało 
się wygospodarować czas „nocny” i od pew-
nego momentu zaczęłyśmy zaliczać po 2 wej-
ścia dziennie. Za każdym razem mówiłyśmy, 
że to już ostatni raz, a kolejnego dnia o 4.45 
szłyśmy ponownie, umawiając się na nocne 
wejście. Tak nazbierało się 48 wejść – co dało  
w sumie 58 pkt. i 8 pozycję w rankingu.

A.Ch-C. Wyzwanie okazało się jedną z naj-
ciekawszych przygód, jakie mi się przytrafiły. 
Przede wszystkim spotkałam wielu pozytyw-
nych „wariatów”. Kiedy się mijaliśmy na trasie, 
zawsze były jakieś krótkie lub dłuższe rozmo-
wy, zawsze z uśmiechem i wzajemną moty-
wacją. Kiedyś na szczycie o północy spotkały-
śmy uczestnika ze ścisłej czołówki, powitał nas  
z szerokim, szczerym uśmiechem i zwierzył 
się, że potwornie boi się ciemności... Czę-
sto spotykałyśmy na górze Ryszarda Zamar-
łę, który zwyciężył w kategorii dwa koła. Bar-
dzo miło wspominam także spotkania ze zwy-
cięzcą.  

Moim planem było po prostu wejście na 
Klimczok. Apetyt rósł w miarę jedzenia. My-
ślę, że 47 wejść, 57 punktów i dziesiąta pozy-
cja w rankingu to niezły wynik. Choć wiem, że 
mogło być lepiej. Największym moim osiągnię-
ciem było znalezienie się na szczycie aż czte-
ry razy w ciągu doby. 

Jak wyglądało zdobywanie Klimczoka?
D.Ż. Chodziliśmy najczęściej szlakiem nie-

bieskim od Sanktuarium na Górce, czasa-
mi przedłużaliśmy trasę w stronę Szyndzielni, 
wracając zielonym obok Schroniska na Klim-
czoku (aby spełnić regulaminowe 8 km) lub, 
przy gorszej aurze, ze Szczyrku Biłej szlakiem 
zielonym i niebieskim podchodząc pod Sio-
dło. Wyjście zajmowało nam zazwyczaj do go-
dziny, ale były dni, kiedy padał mocny śnieg, 
a mgła była taka, że nie było widać nic metr 
przed nami. Potem nadeszły alerty pogodowe 

o silnym wietrze i śnieżycach, niestety okaza-
ły się prawdziwe, wiatr na Siodle zwalał z nóg, 
śnieg przysypał szlaki. Ale cel był jeden – Klim-
czok. Na trasie spotykaliśmy innych uczestni-
ków wyzwania, dwa razy towarzyszył mi mąż 
Adam i synowie Oskar i Aleksander. 

A.Ch-C. To było jak gra w rosyjską rulet-
kę. Były dni, kiedy cały dzień padał śnieg czy 
deszcz albo wiał silny wiatr. Gdy padał gęsty 
śnieg, trzeba było przedzierać się przez za-
spy. Innym razem niebo było obłędnie błękit-
ne, a dookoła bajecznie biało. Czasem widoki 
zapierały dech w piersi, kolejnego dnia nie wi-
działam nic w gęstej mgle. Najbardziej jednak 
wystraszyłam się orkanu Nadia, który zrzucał 
nam na głowy zmarznięte bryły lodu z drzew 
przy trasie. Ale najważniejsze i tak było dobre 
towarzystwo. Wychodziłam z Dagmarą, z Szy-
monem Waliczkiem, byłam również dwa razy  
z moim mężem na „górskiej randce”. Kilka razy 
szłam też ze Stasiem i jego mamą Sylwią i mo-
ją prawdziwą bohaterką (niekoronowaną kró-
lową) Katarzyną Jakubiec. Kasia oderwała się 
od biurka w pracy i ruszyła z marszu na tra-
sę, z taką determinacją, że potrafiła sama po 
ciemku wejść na górę. 

S.P. Ja na Klimczok chodziłem z mamą 
i panią Bernadettą Katarzyną Jakubiec. Najczę-
ściej szliśmy trasą ze Szczyrku Biłej. Ze wzglę-
du na obowiązki (ja szkoła, a mama i pani Kasia 
praca) było to wieczorową porą, czasem o półno-
cy, w weekendy wcześnie rano. Pogoda nas nie 
rozpieszczała. Raz zrezygnowaliśmy z wędrów-
ki ze względu na silny wiatr. Szlak był często za-
sypany śniegiem. Czasem trzeba było się prze-
dzierać przez zaspy. Podczas drogi, która zajmo-
wała nam w zależności od pogody 2-4 godzin 
rozmawialiśmy i żartowaliśmy, czasem słucha-
łem muzyki przez słuchawki. Cieszyliśmy się, że 
nie jesteśmy jedyni, gdy spotykaliśmy na trasie  
innych uczestników wyzwania: władcę Micha-

ła Janika, władczynię Agnieszkę Pinkas-Górską  
z mężem i psem Shortym, a z Buczkowic: pa-
nią Dagmarę, panią Agnieszkę, państwa Marze-
nę i Marka Dobijów czy pana Szymona Walicz-
ka. Miło było porozmawiać przy tronie z ludźmi 
pozytywnie „zakręconymi”. Bonusem na szczy-
cie była „magiczna” szuflada, do której zawsze 
wkładaliśmy coś słodkiego i częstowaliśmy się 
zawartością. 

Mieliście jakieś przygody na trasie?
A.Ch-C. Mieliśmy kilka przygód, na przy-

kład szukanie w krzakach kaszlącego dziec-
ka, na szczęście Staś wyjaśnił nam, że taki od-
głos wydają lisy. Innym razem w fatalnych wa-
runkach pogodowych spotkałyśmy dwóch pa-
nów, którzy mimo naszych rad, by wrócili do 
schroniska, koniecznie chcieli udać się na 
szczyt. Zboczyli z drogi i zgubili się w lesie, na 
szczęście nie błądzili długo, bo trafili na inne-
go członka wyzwania, który wskazał im drogę. 

D.Ż. Nie da się opisać wszystkich przeżyć 
z tych 31 dni..., ale warto tutaj wspomnieć, aby 
nie lekceważyć alertów i przestróg synopty-
ków. Zdarzyło się, że osoby, które się wybrały 
na krótką wycieczkę, prawie tuż przed schro-
niskiem zagubiły się we mgle. Ostatnio rów-
nież nastolatek zagubił się i przemarzł. Pozy-
tywny był kontakt z przyrodą: sarny i liski wy-
dające odgłosy, które o 1 w nocy brzmią zu-
pełnie inaczej…. I znalazłam telefon w śnież-
nej zaspie…. Właściciel został odnaleziony, te-
lefon oddany.

Jak to jest zostać Królową, Księciem Klim-
czoka?

S.P. Zostać Księciem to super uczucie, 
zwłaszcza, że się tego nie spodziewałem.

D.Ż. Królową Klimczoka jestem już drugi raz. 
Nie ma dla mnie to jakiegoś większego znacze-
nia, choć fajnie jest być królową, tym bardziej, że 
w domu mam trzech mężczyzn (śmiech). Naj-
ważniejsze są emocje, wspomnienia i przede 
wszystkim spotkani ludzie – pełni pasji, zaan-
gażowania, pozytywni i uśmiechnięci. To oni  
w obecnym trudnym czasie napędzają do pozy-
tywnych działań. Uśmiech i rozmowa na trasie  
z drugim jest więcej warta niż królewska korona!

cd. na str. 4

Dagmara Żabka z Agnieszką 
Chrzan-Caputą (od lewej). 
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WŁADCY KLIMCZOKA
– dok. ze str. 2-3

A.Ch-C. Ja jeszcze nie wiem, jakie to uczu-
cie, dopiero po oficjalnej koronacji będę mo-
gła się wypowiedzieć na ten temat. Tak na 
serio to dla mnie jest to początek przygody  
z wyzwaniami biegowymi. Od 1 lutego zaczę-
łam przygotowywać się do Biegu Fiata, proszę 
trzymać kciuki. 

Jak udało się Wam pogodzić wyjścia z ży-
ciem rodzinnym, pracą, szkołą? Czy poja-
wił się jakiś kryzys? 

S.P. Ciężko pogodzić codzienne obowiąz-
ki z kilkugodzinnymi wypadami w góry, dlate-
go nie udało mi się codziennie zdobyć szczytu. 
Jak zapewne każdego i mnie dopadł kryzys, 
ale udało się go zwalczyć. Wystarczyło wyjść 
z domu:)

D.Ż. Wyzwanie zabiera mnóstwo czasu, nie 
tylko sama wędrówka, ale i dojazd do punktu 
wyjścia, czasami warunki atmosferyczne spra-
wiały, że podejmowaliśmy dłuższą trasę. To tyl-
ko 31 dni, więc wszystko jakoś dało się rozpla-
nować, przy dobrej organizacji i nieocenionej 
pomocy rodziny. Chciałam podziękować mę-
żowi, że potrafił jakoś przeorganizować dom 
i znosił cierpliwie moje fanaberie. Czy była  
1, czy 2 w nocy, zawsze na mnie czekał. Syno-
wie też stanęli na wysokości zadania i pomagali  
w pracach domowych. Miesiąc szybko minął, 
teraz czas nadrobić zaległości. Oczywiście, że 
i mnie dopadł kryzys. Brakowało mi czasu, po-
czątkowo z każdym wejściem zapał i kondycja 
rosły, jednak później pojawiło się zmęczenie 
związane z brakiem snu i odpoczynku. Cel był 
jednak jeden – dotrwać do końca. I to się uda-
ło! Teraz jest satysfakcja i zadowolenie.

A.Ch-C. Dla mnie pogodzenie życia ro-
dzinnego, obowiązków i wyzwania nie by-
ło takie trudne. Założenie było takie – chodzi-
my tak, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Dlate-
go wybierałyśmy często pory, w których nasi 
bliscy spali albo byli poza domem. Priorytetem 
był ugotowany obiad i przygotowanie dzieci do 
szkoły, inne czynności domowe były traktowa-
ne raczej pobieżnie. (Oczywiście tutaj chape-
aux bas dla mojego męża, za wyrozumiałość 
i chęć słuchania mojego trajkotania o Klimczo-
ku). U mnie kryzys pojawiał się regularnie przy 
podejściu pod Siodło:) Na poważnie, były kry-
zysy, największe przy porannych wejściach 
następujących po północnych. Jednak do gło-
wy by nam nie przyszło żeby odpuścić. 

Skąd u Was pasja do górskich wypraw?
S.P. Wynika z miejsca zamieszkania. Ma-

my wspaniałą okolicę i wiele możliwości obco-
wania z bliską nam naturą.

D.Ż. Pasja i miłość do gór jest u mnie od 
zawsze, zaszczepił ją we mnie mój tato, teraz 
ja przekazuję ją swoim dzieciom. Góry są pięk-
ne, każdego dnia inne. Ale ważne jest też, aby 
mieć do nich pokorę. Zawsze gdy wychodzę, 
przypominam sobie powiedzenie „Nigdy nie 
walczysz z górą, prawdziwa walka toczy się  
w tobie”. 

A.Ch-C. Pasja? To za dużo powiedziane, 
zacytuję tutaj pewną staruszkę, którą spotka-

łam dawno w piękny październikowy dzień 
przy schronisku Stefanka na Koziej Górce 
„Kto dziś siedzi w domu, ten kiep”. Przeło-
żę to jednak na doświadczenia własne: kto 
ma góry za oknem i siedzi w domu, ten kiep. 
Trzeba mieć świadomość, że ludzie przejeż-
dżają całą Polskę, żeby móc skorzystać z te-
go, co my mamy na wyciągnięcie ręki. 

Jak przygotowywaliście się do wyjścia na 
Klimczok? O czym należy pamiętać zimą 
w górach?

S.P. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. Zawsze miałem w pleca-
ku raczki, czołówkę, ciepłą herbatę, coś do 
zjedzenia i dodatkową bluzę.

A.Ch-C. Nie przygotowywałam się jakoś 
szczególnie kondycyjnie. Chodziłam na Be-
cyrek, kilka razy byłam na Skrzycznem, kilka 
razy na Klimczoku. Zdjęłam ze strychu gór-
skie buty i żeglarską kurtkę, kupiłam kije, nie-
przemakalne skarpety. I wyszłam na szlak. 
Jednak warto pamiętać, że pogoda w górach 
zmienia się jak w kalejdoskopie i że nawet 
prosta droga może okazać się trudna. 

D.Ż. W zasadzie nie było żadnych wiel-
kich przygotowań, jestem raczej osobą ak-
tywną, sporo chodzę i jeżdżę na rowerze. 
Bardziej trzeba było przygotować głowę, 
aby się nie poddać i iść każdego dnia mimo 
wszystko. Klimczok to niewielka góra, ale na-
wet ona wymaga odpowiedniego i wygodne-
go ubioru. 

Czy za rok znów zgłosicie się do zabawy?
A.Ch-C. Tak!!! Z lepszą kondycją!
S.P. Tak, za rok zamierzam pobić swój 

wynik.
D.Ż. Jeśli tylko zdrowie i czas pozwoli, 

to oczywiście! To fantastyczna, choć trudna 
rzecz, nie tylko z uwagi na zimową aurę, ale 
przede wszystkim na najbardziej doskwiera-
jący brak czasu. Zmęczenie jest sprawą dru-
gorzędną.

Jak do zabawy – wyzwania zachęcicie in-
nych?

D.Ż. Już zachęciłam kilka osób, które 
wcześniej stwierdziły, że jestem szalona, że-
by nie powiedzieć inaczej…. Dziś wiem, że 
są zadowolone, zawalczyły i pokonały swo-
je własne słabości. A najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, że podsumowując swoje 
dokonania powiedziały: „Było warto!”, „Wiem, 
że mogę więcej”. Poczucie własnej wartości 
jest dziś bardzo ważne – warto więc w so-
bie odkrywać nieznane. Ja polecam Wyzwa-
nie Klimczoka i zawsze będę zachęcała do 
górskich wypraw, tym bardziej, że góry ma-
my po sąsiedzku.

A.Ch-C. Zachęcić mogę hasłem „Muszę 
lecieć, Klimczok wzywa!”. Jak ktoś raz spró-
buje, ten będzie słyszał to wezwanie i to gło-
śno. 

S.P. Polecam udział w wyzwaniu jako ro-
dzaj relaksu, sprawdzenie swoich możliwości 
i hartu ducha, a także jako sposób na popra-
wę kondycji. 

zebrała Ewelina Jakubiec-Piznal

Od razu wyjaśniam, że nie szarogęszę się  
u naszych sąsiadów i nie zapraszam do nie 
swojego dworu. Ten dwór był siedzibą pana 
moich przodków i przodków obecnych miesz-
kańców Rybarzowic. Stąd od roku 1767 władał 
poddanymi z Buczkowic i Rybarzowic Roman 
Wieruski, dzierżawca „rybarzowskiego” folwar-
ku, należącego do krakowskiego dygnitarza 
Ignacego Szembeka. Skorzystamy z przewod-
nika, jakim jest dokument z 1767 r.

Wyobrażoną wizytę rozpoczniemy od pod-
jazdu do głównej bramy prowadzącej do dworu.

„Wjeżdżając do Dworu z Gościenca od Bia-
łej idącego są wrota Stoczyste…” wyposażone 
w dwie kuny żelazne przez słupy przewieszo-
ne i wzmocnione kleńcami czyli zawłokami że-
laznemi. Wrota zawieszone są „między słupami 
dwiema, chronionymi przez ocapy z drzewa”.

Z prawej i lewej strony wrót ciągnie się drew-
niany płot, nazywany parchanem, wykonany  
z rżniętego i całkowego drzewa. Przęseł par-
chanu pomiędzy słupami drewnianymi niepo-
dobna zliczyć. Po lewej stronie podwórca, pa-
trząc od bramy, dostrzegamy studnię służącą 
mieszkańcom dworu. W oddali widać kolejne, 
wykonane z tarcic, wrota stoczyste na drew-
nianych biegonach, „do wyjazdu na wieś służą-
ce między słupami zawieszone i wyposażone 
w kuny żelazne i wzmocnione zawłokami żela-
znemi”. Jest też i fortka na biegonach, drewnia-
nych, zamykana tylko na zaporę. Uwagę zwra-
ca masywność wrót i cały szereg trudnych do 
wyliczenia żelaznych zabezpieczeń, skobli, 
zamków, zawłok, kun i temu podobnych detali. 

Już od wrót głównych uwagę przykuwa bu-
dynek dworu, a w jego centralnej części „…Ga-
nek na słupach dwóch od budynku wypuszczo-
ny [...] Po obydwóch stronach są poręcza, przy 
poręczach ławy dwie. Podłoga y powała w gan-
ku z tarcic”. Przed nami „drzwi z fosztuw futro-
wane gęsto gwoździami uięte, na zawiasach, 
chakach z zamkiem, kluczem i antabą żela-
znemi”. Nad drzwiami „okno małe z szybami 
w ołów oprawnemi”.

Po otwarciu drzwi znajdujemy się w ciemnej 
dylowanej sieni, wyposażonej w kolejną prze-
szkodę w postaci „przepierzenia z tarcic”. Musi-
my zmierzyć się z kolejnymi drzwiami, wbudo-
wanymi w przepierzenie. Znajdziemy się w ku-
chennej części sieni, której centralną częścią 
jest „kuchnia wymurowana [...] Nad nią komin 
wielki (…) na ścianach wsparty, od połowy wy-
murowany w tej kuchni”. Widok ten również au-
tora inwentarza nie zachwycał. Zwalisty komin 
„gubił cały budynek y dla tego potrzebny (trze-
ba) aby mur był zrucony a inaczej wymurowany 
w tey kuchni”. Możemy się z autorem tych słów 
zgodzić. Kuchnia i komin psują wygląd sieni.

Po prawej stronie za drzwiami w przegro-
dzie dostrzegamy drzwi do dużego pokoju  
o trzech oknach z kompletem szyb. Okna są za-
bezpieczane okiennicami zamykanymi od ze-
wnątrz. Podłoga w pokoju z tarcic zniszczo-
na. Powała również z tarcic, ale dobra. Ścia-
na od strony sieni z kuchnią „zruynowana”,  

Z wizytą w XVIII-wiecznym rybarzowickim dworze
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a to z powodu nieszczęsnego komina. Rzu-
camy okiem na wnętrze izby. Uwagę zwra-
ca piec z zielonych kafli. Z tym kolorem współ-
gra pomalowany na zielono kredens, ustawiony  
w narożniku izby. W kredensie widoczne trzy pół-
ki, a na dole dwie szuflady. Środek pokoju zaj-
muje duży okrągły stół, wsparty na solidnych no-
gach, przy którym ustawionych jest pięć krzeseł 
obitych skórą. Szóste krzesło, okazalsze, zapew-
ne pana dworu, ma „poręcze”. 

Mijamy dwa mniejsze niepozorne stoliki  
i wchodzimy do pokoju, w którym podłoga jest 
w opłakanym stanie. Przez jedyne duże okno 
(z powybijanymi szybami), wychodzące na po-
dwórze, widzimy solidne podpory – przyparte 
do ściany tej izby od zewnątrz. Inwentarz tak 
je opisuje: „Ściana od Podworza poprężona 
podporami […] Mocno wsparta”. Wyposażenie 
izby mizerne. Kaflowy zielony piec, szafka po-
żal się Boże i okrągły stół stojący pod oknem. 
Właściwie nie ma na czym oka zawiesić,  
a przecież jesteśmy we dworze.

Przechodzimy więc z nadzieją do „spiżar-
ni”. Podłoga tu mało zniszczona. Okno jest 
małe, a „szyby oprawne w ołów”, sączą świa-
tło oszczędnie. Okiennica na oknie zasuwa-
na we wnętrzu izby. „Szafarnia jedna” o czte-
rech półkach. To wyposażenie spiżarni służą-
cej domownikom. I znów jakiś wielki niedosyt. 
Nie możemy się jednak temu nadmiernie dzi-
wić, bo spiżarnia, choć jest ważnym elemen-
tem dworu, nie jest wliczana do liczby pokoi.

Może zatem coś ciekawego pojawi się  
w „pokoju trzecim”. Na pierwszy rzut oka jest 
inaczej. Po pierwsze – ściany są jasne, „wap-
nem wytrynkowane”. Dziennego światła do-
starczają dwa duże okna z szybami oprawny-
mi w ołów, chronione okiennicami. Wprawdzie 
z okna nie dostrzegamy „gościeńca od Białej”, 
ale to najpewniej na niego okna te wychodzą.

Wszystko wskazuje, że ten pokój służy do 
zabaw, spotkań towarzyskich i gier. Króluje tu 
również kolor zielony, którym są pomalowane 
niewielkie stoliki, z których część posadowio-
na jest na pojedynczych kolumnach nazywa-
nych sedesami. Za to wszystkie stoliki mają 
blaty ozdobione „warcabusami”, czyli wzorami 
wykonanymi metodą intarsji. Część stolików 
ma niewielkie poręcze, służące do łatwego ich 
przenoszenia. Uzupełnienie wyposażenia po-
koju stanowi niewielka szafarnia, czyli pod-
ręczny magazynek, służący do „przechowywa-
nia leguminy”, czyli czegoś na deser. Można 
się do niej dostać podnosząc wieko-pokrywę. 

Autor Inwentarza nie opisuje części służą-
cej wypoczynkowi mieszkańców dworu, więc  
alkowy zobaczyć nie można.

Pozostaje zatem rzucić okiem na dach 
dworu; wiele oznak wskazuje, że budynek jest 
wiekowy, a więc i w nienajlepszej technicznej 
kondycji. Możemy wejść po schodach z sieni 
na poddasze. Tu ukazują się niedostatki po-
krycia dachu, który wymaga pilnej i gruntownej 
naprawy. Możemy też potwierdzić, że prawdę 
napisał autor Inwentarza – cały dwór wymaga 
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zewnętrznego wzmocnienia. Wspominane już 
podpory zapewne miały zapobiec postępują-
cemu procesowi „rozjeżdżania się” budynku.

Na tym mogliśmy wizytę we dworze zakoń-
czyć, ale być we dworze, a folwarku nie zali-
czyć, byłoby niewybaczalnym błędem. Autor 
Inwentarza w odróżnieniu od nas, nie utoż-
samia bowiem budynku dworu z folwarkiem. 
Dwór to według niego siedlisko – dom właści-
ciela lub dzierżawcy, folwark natomiast to kom-
pleks zabudowań gospodarskich. 

By więc niewybaczalny błąd nam się nie 
przydarzył, będziemy się kierować w stronę furtki 
umieszczonej przy wrotach, prowadzących „na 
wieś”. Przy tej sposobności będziemy mogli po-
bieżnie się zorientować, co takiego kryło się za 
określeniem „folwark”, który opisał autor inwen-
tarza. To zupełnie odrębny zespół zabudowań. 

Pierwszy w tym zespole jest budynek nazywa-
ny wprost folwarkiem, przez który trzeba rozumieć 
siedzibę bezpośredniego zarządcy gospodarstwa  
i jego pomocników. To budynek administracyjny fol-
warku. Tu również są odrębne izby, ogrzewane pie-
cami kaflowymi z zielonych kafli, solidne tzw. „sza-
fiaste kominy” wyprowadzane ponad dach, meble 
przystosowane do przechowywania i zabezpiecza-
nia dokumentów. Ta część budynku ma trzy okna 
przeszklone z użyciem ołowiu. Jest tu „spiżarka”  
z małymi oknami, również szklona w ołowiu, so-
lidniej wyposażona aniżeli w samym dworze. Jest 
szereg stosunkowo niewielkich izb nazywanych iz-
debkami, wykorzystywanych wedle potrzeb. Z jed-
nej z nich wyjście prowadzi wprost do „sekretnego 
miejsca z daszkiem”, gdzie się udawano, gdy cia-
ło dawało znak.

W budynku folwarku jest sień przechodzą-
ca przez całą długość. W niej zamykane wej-
ście do murowanej piwniczki, skromnie do-
świetlanej czterema małymi okienkami. Na 
końcu sieni dostrzegamy kadzie służące do 
produkcji piwa na potrzeby dworu. Piwo waż-
na rzecz, ale chleb równie ważna. Zanim więc 
dotrzemy do osobliwej warzelni piwa, miniemy 
izdebki dwie dla „gospodyni i czeladzi”. W tych 
izbach znajdują się piece piekarskie. Chleb  
i piwo – (nie dla wszystkich) – było pod ręką. 

Sień jest połączona bezpośrednio z tzw. 
„doynicą” albo „doynikiem”, czyli częścią zabu-
dowań, służących obrządzaniu bydła. Ta część 
zabudowań jest zadbana.

Wody dostarcza zwierzętom „…studnia ca-
ła Cąbrowana nad nią Żuraw, Wiadro okute  
i [okuty] koniec Żerdzi”.

Obory są „całe w kwadrat budowane, 
w trzech czwartych pokryte są gontem, a resz-
ta strzechą słomianą. Ściany z drzewa po-

między Słupami pod nię”. Uwagę zwracają 
trzy zbudowane z drewna stodoły – „...trzy jak 
jedną znaczy tylko w tryangul budowane […]  
o Sześciu somsiekach”, na których dachy wy-
magają naprawy.

Uwagę wzbudza również wolno stojący 
„Cały ten spichlerz na pęckach [zbudowany]. 
Dach częścią Gontami częścią słomą pokryty”. 
Spichlerz jest bardzo solidnie zabezpieczony, 
jako, że główną jego zawartość stanowią za-
pasy trunków, gorzałczane kufy, kadzie i in-
ne naczynia, służące do wytwarzania gorzałki.  
I jak tu takiego „skarbu” nie strzec? 

Gdy jako potomek poddanych dworu ob-
myślałem scenariusz wizyty we dworze, po-
łączonej z pobieżnym rzuceniem oka na fol-
wark, nie miałem wyobrażenia o tym, na jakiej 
powierzchni gruntów folwark gospodarował 
ani gdzie dokładnie grunty te się znajdowały. 
Dziś już to wiem, bowiem pozyskałem materia-
ły archiwalne, zawierające Metrykę Józefińską 
m.in. Rybarzowic z końca XVIII wieku. Opra-
cowanie materiałów zajmie dużo czasu, ale 
warto podjąć taki wysiłek, by dotrzeć do peł-
nego zasobu wiedzy, którą starał się posiąść 
w latach 70. ub. wieku nieodżałowanej pamię-
ci Franciszek Kubica – Franuś od Kasperka.

Z Metryki Józefińskiej wynika, że dobra fol-
warczne rozciągały się od granic z Kalną i Go-
dziszką, nie mówiąc o Łodygowicach, aż po 
Wilkowice i Bór. Ze szczegółowego zestawie-
nia powierzchni tych gruntów oraz ich rodza-
ju już teraz, na zakończenie wizyty we dwo-
rze, mogę powiedzieć, że folwarczne gospo-
darstwo obejmowało niespełna 266 morg,  
a w tym 233 morgi gruntów ornych, 33,4 mor-
ga łąk, 8,9 morga pastwisk oraz 0,42 morga 
sadów. W tym samym czasie użytkownicy ról  
i gospodarstw zagrodniczych w Rybarzowi-
cach gospodarowali na łącznej powierzchni 
gruntów wynoszącej 303,5 morg. Nawiasem 
mówiąc, w roku 1787 dwór nie utrzymywał sta-
wu z rybami hodowlanymi. 

By folwark mógł funkcjonować, pańsz-
czyznę musieli świadczyć rolnicy z Rybarzo-
wic, zarębnicy z Buczkowic oraz zagrodnicy, 
chałupnicy i rzemieślnicy z obu wsi tworzą-
cych tzw. Państwo Rybarzowice. Ale to już te-
mat nie na „dworską” wizytę, a odrębne, i co 
tu ukrywać, do głębi poruszające rozważania, 
które jesteśmy winni naszym przodkom.

Józef Stec

W tekście przytoczone zostały fragmenty 
(określenia) wedle pisowni z oryginału Inwen-
tarza folwarku.
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Spotkanie z grami. 

WARSZTATOWO PODCZAS FERII  
– dok. ze str. 1 
w warsztatach aktywności cyrkowej oraz spotka-
niach z grami planszowymi, w środę można by-
ło wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz 
bębniarskich, a w czwartek wyjeżdżaliśmy do ki-
na Cinema City w Bielsku-Białej na świetne bajki, 
były to „Sing 2” i „Potworna rodzinka 2”. W ostat-
nim dniu tygodnia dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach bibliotekarskich prowadzonych przez 
pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im.  
S. Staszica w Buczkowicach, podziwiały również 
nowy obiekt Ośrodka Edukacji Ekologicznej,  
a także brały aktywny udział w warsztatach sen-
sorycznych Aleksandry Waliczek. Oczywiście by-
ły także codzienne niespodzianki... 

Przez dwa tygodnie słychać było gwar, na 
twarzach podopiecznych widniały radość i za-
dowolenie, czego doświadczali każdego dnia 
instruktorzy prowadzący zajęcia i warsztaty. Po 
każdym tygodniu zajęć na naszej stronie inter-
netowej i fanpage’u GOK ukazywał się poster ze 
zdjęciami z przeprowadzonych warsztatów, co  
z pewnością było miłą atrakcją zarówno dla na-

Proszę się nie obawiać. Nie 
będzie o żadnej aferze, ani oby-
czajowej, ani Pegazopochod-
nej, ani o tym, kto ile zyskał, a kto 
stracił na rozwiązaniach Polskie-
go Ładu. Pytanie zawarte w ty-
tule odnosi się do zupełnie innej 
sytuacji. Ma związek z ochroną, 
a co najmniej koniecznością pa-
mięci o naszym kulturowym dzie-
dzictwie. Okazją, by kolejny raz 
o tym wspomnieć, jest oczekiwa-
ne przez wielu wyburzenie budyn-
ku nr 24 przy ulicy Bielskiej (tuż 
za rondem) w Buczkowicach. Mó-
wię o wielu, bo każdy, kto zmierzał 
ku przystankowi autobusowemu 
w kierunku Bielska-Białej, musiał 
mieć się na baczności, by nie na-
dziać się na rynnę, odstającą od 
jego strzechy. Wielu przyjezdnych 
zapewne dziwiło się, kto budował 
dom w tak dziwny sposób, że dro-
ga przebiega w połowie wysoko-
ści jego części mieszkalnej. Moż-
na więc powiedzieć, że mieliśmy 
w centrum wsi osobliwość. 

Mieliśmy, bowiem jej żywot się 
kończy. Jest oczywiste, że dom 
wcześniej czy później musiał zo-
stać zburzony, bo nie mógł stać 
na przeszkodzie procesowi zmian 
w centrum wsi. Odetchnęlibyśmy 
z ulgą, patrząc na początek roz-
biórki, bo wrażeń estetycznych 
nam nie dostarczał. Czy o tę ulgę 
łatwo? Niestety nie. Patrzę na ru-
iny tego domu z ciężkim sercem, 
bo był świadectwem przeszłości 
Buczkowic. Byli nimi ludzie, którzy 

I kto by pomyślał?

go w naszej wsi. Dzięki niej kulty-
wowane były w Buczkowicach tra-
dycje tych form działalności.

Bywałem w tym domu wiele ra-
zy z racji uczestnictwa we wspo-
mnianych zespołach artystycznych. 
Nigdy jednak wtedy nie spojrzałem 
na centralną belkę stropową w du-
żej izbie. A może ona była już wtedy 
zakryta płytą ze sklejki?

Przypadek sprawił, że posta-
nowiłem sfotografować budynek 
w trakcie rozbiórki. Jeden z sym-
patycznych robotników, widząc 
moje zabiegi, zaprosił mnie do 
dawniejszej dużej izby i pokazał 
mi belkę z powały tej izby. Onie-
miałem. To chyba najwłaściw-
sze słowo. Miałem przed oczyma 
niepodważalny dowód, że burzo-
ny budynek jest najstarszym zna-
nym istniejącym do niedawna bu-
dynkiem mieszkalnym we wsi, i to 
murowanym. Dotychczas za naj-
starszy uważałem drewniany bu-
dynek Gluzów przy ul. Legionów 
14, pochodzący z 1854 r., stara-
łem się upowszechniać tę wiedzę, 
widząc w nim przykład tradycyjne-
go ciesielstwa bez gwoździ. 

Dom przy ul. Bielskiej wznie-
siony był w 1841 r. Relief wykona-

ny zapewne przez majstra ciesiel-
skiego Macieja Migdała, którego 
nazwisko również jest wskazane 
na belce, dokumentuje, że funda-
torem budowy był Symon Kubica. 
To zapewne członek z rozległego 
i dawnego rodu, który gospodaro-
wał na gruntach położonych mię-
dzy obecną ulicą Leszczynową,  
a drogą „do Białej”, bo tak była 
dawniej określana obecna ulica 
Bielska.

Miałem przed sobą 181 lat mi-
nionej, a zupełnie nieznanej hi-
storii, której towarzyszył wers pie-
śni „Kto się w opiekę…” wycięty 
w drewnie. I jak tu nie zaniemówić? 

Jeśli choć trochę zaintereso-
wała was ta historia, to znaczy, że 
nie jest z nami całkiem źle. Relief 
na stropowej belce brzmi: Kto się 
w opiekę PS. Roku 1841 Symon 
Kubica Fundator Maciej Mig-
dał Majster. Jest on wzbogacony 
o inicjały Chrystusa i wizerunek 
serca gorejącego.

Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne „Zagroda” podjęło stara-
nia, by licową część belki, na któ-
rej umieszczone są reliefy, ocalić 
od zniszczenia.

Józef Stec

szych podopiecznych, jak i dla ich rodziców. 
W programie zimowych zajęć znala-

zły się również zabawy – animacje z chu-
stą Klanzy, megatwisterem, z długimi balo-
nami, konkursy m.in. rzutów do celu, z hu-
la-hop i skakanką, miniturnieje na bystrość 
i spostrzegawczość, konkursy taneczne, 
sprawnościowe oraz zabawy podnoszące 
pozytywną energię w grupie rówieśniczej.

Warsztaty były atrakcyjne i dobrze zor-
ganizowane, a to za sprawą cudownych 
podopiecznych i ich instruktorów, którzy 
wspólnie pracowali nad tym, by ferie spędzić  
w sposób bezpieczny, aktywny i rozrywko-
wy. Dziękujemy wam za udział i ciepłe słowa.                                              

S.K-B

Wiadomości wędkarskie
Korzystając z gościnnych łamów Gazety Gmin-

nej zarząd koła PZW „Żylica” wita swoich członków 
oraz sympatyków w nowym sezonie. Informujemy, 
że wróciliśmy do naszej siedziby w Urzędzie Gmi-
ny Buczkowice i wszelkie aktualne działania zarzą-
du koła czy skarbnika tu się odbywają. 

Terminy dyżurów skarbnika będą odpowiednio 
wcześniej ogłaszane na stronie internetowej koła. 
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość in-
dywidualnego umówienia się ze skarbnikiem ce-
lem opłacenia składek. Na stronie koła podane są 
również terminy posiedzeń zarządu. W tych ter-
minach istnieje również możliwość przeprowa-
dzenia egzaminu na kartę wędkarską po wcze-
śniejszym poinformowaniu o takiej potrzebie. 

Został już opracowany terminarz tegoroczne-
go cyklu Grand Prix Koła w wędkarstwie spławi-
kowym, dopracowywany jest terminarz w Fede-
rze. Wszystkie informacje dostępne są systema-
tycznie na stronie internetowej koła.

Życzymy wszystkim udanego sezonu!
Zygmunt Gluza, prezes koła 

Fragment centralnej części belki. 

w nim mieszkali. 
Od początku XX wie-

ku właścicielem domu był 
Władysław Wrona, znana 
w życiu lokalnej społecz-
ności postać. Zamieszkał 
tu po ślubie z Anną z Ku-
biców, którzy dom zbudo-
wali. Niektórzy starsi ludzie nazywa-
li ten dom „murowańcem”, bo rze-
czywiście, jego główna część by-
ła wybudowana z cegły. Władysław 
Wrona był członkiem buczkowickie-
go gniazda „Sokoła”, stąd wyszedł 
do Legionów Polskich jako członek 
Stałej Drużyny Polowej, a później,  
w latach 20. ub. wieku pełnił funk-
cję prezesa koła tej organizacji.  
W czasie okupacji niemieckiej, je-
sienią roku 1944 został areszto-
wany wraz z liczną grupą osób  
o poglądach lewicowych. Stąd 
po ciężkich przesłuchaniach zo-
stał wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen, gdzie  
6 grudnia tego roku zmarł w obozo-
wym lazarecie. Uniknął wywózki do 
KZ Nordhausen-Dora. Taki opis je-
go losów znajduje się w dokumen-
tacji pozyskanej z niemieckiego 
Specjalnego Urzędu Stanu Cywil-
nego w Arolsen. 

Z domem przy ulicy Bielskiej 
związana była również znana  
w Buczkowicach i Godziszce na-
uczycielka Elżbieta Wronówna. 
Nie tylko nauczycielka, ale anima-
torka amatorskiego ruchu teatral-
nego w Buczkowicach po wojnie, 
twórczyni zespołów tańca ludowe-
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Od września 2021 r. na terenie gminy Buczkowice rea- 
lizowany był kolejny młodzieżowy projekt, tym razem 
fotograficzny pod nazwą „W obiektywie”. W projekcie 
udział wzięła młodzież w wieku 13-19 lat ze wszystkich 
czterech sołectw gminy Buczkowice.

Celem projektu było rozwijanie i nabycie przez mło-
dzież umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich 
jak współpraca, komunikacja, organizacja oraz poznanie 
swojego środowiska i uświadomienie sobie swoich moc-
nych i słabych stron. W projekcie chodziło o wzboga-
cenie młodzieży w różnorodne umiejętności niezbędne  
w ich obecnym i dalszym życiu, a także naukę i rozwi-
janie w nich pasji fotograficznej. Wiodącym tematem 
projektu była fotografia, dlatego projekt skierowany był 
zarówno do osób interesujących się fotografią, jak i do 
osób, które fotografii dopiero chciały się nauczyć.

W ramach projektu odbyły się następujące działania: 
podchody integracyjne, warsztaty fotograficzne z zakre-
su fotografii krajobrazu, przedmiotu, architektury, a także 
fotografii reportażowej osób i sytuacji prowadzone przez 
Anitę Nowak; nie zabrakło również plenerów fotograficz-
nych i warsztatów z zakresu grafiki i obróbki zdjęć oraz 
sesji zdjęciowej z modelkami, w role których wcieliły się 
absolwentki projektów RS Marysia i Julia. 

Te wszystkie działania miały na celu doprowadze-
nie młodzieży do stworzenia swojej własnej wystawy fo-
tograficznej, a także wydania kalendarza ze zdjęciami 
uczestników. Udało się! 

Wystawa w całości stworzona samodzielnie przez 
młodzież swoje uroczyste otwarcie miała 23 stycznia br. 
w siedzibie GOK Buczkowice. Tego dnia młodzież od 
godzin popołudniowych do wieczornych witała gości, za-
chęcała do oglądania zdjęć, prezentowała młodzieżową 
grupę i jej działania, a także promowała kalendarz na 
2022 rok, idealny na szkolne biurko. Ta niedziela była 
niesamowicie aktywna i błyskawicznie minęła, szczegól-
nie młodzieży, która promieniała witając kolejnych gości. 
Wystawa czynna była również w pierwszych tygodniach 
lutego w godzinach pracy GOK, warto było ją zobaczyć, 
bowiem zawierała piękne zdjęcia architektury, przyrody 
i krajobrazu wykonane przez młodych uczestników pro-
jektu na terenie naszej gminy. Oglądający gratulowali 
wykonanych zdjęć, a często także próbowali zgadywać, 
gdzie dokładnie zostały zrobione (nie było to jednak ła-
twe zadanie i nie zawsze udawało się zgadnąć). 

Wystawa to nie koniec projektowych działań – na ko-
niec w ramach bonusowego finału odbyła się wycieczka 
do Bielska-Białej do Willi Sixta, a także do Galerii Sztu-
ki w Szczyrku, podczas której młodzież mogła zamie-
nić się w oglądających i podziwiających czyjeś dzieła. 
Był to sympatyczny i interesujący czas, który zakończyło 
wspólne, długo wyczekiwane wyjście na pizzę. Taka wy-
czekana smakowała wybornie.

Tym sposobem zakończyliśmy młodzieżowy projekt, 
który pomimo pierwszych trudności i wielu komplikacji 
po drodze okazał się sukcesem. Jesteśmy przekonani, 
że na długo pozostanie w pamięci młodych uczestników, 
którzy – głęboko na to liczymy – zaangażują się w ko-
lejne młodzieżowe inicjatywy organizowane na terenie 
gminy Buczkowice.

Ewelina Jakubiec-Piznal

W OBIEKTYWIE

ZOSIA BARON
Projekt pozwolił mi inaczej spojrzeć na fotografię. Do tej po-

ry raczej bawiłam się aparatem, a teraz większą uwagę przy-
wiązuję do tego gdzie, kiedy i jak robię zdjęcia – nauczyłam się 
zwracać większą uwagę na kompozycję i światło. Poznałam 
dużo fajnych ludzi, wszyscy byli bardzo mili, towarzyscy i kole-
żeńscy. Można było porozmawiać na różne tematy – nie tylko 
o fotografii. Moja ocena projektu to 10/10, bardzo mi się podo-

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

Od września 2021 roku wspólnie realizowali projekt pn.  
„W OBIEKTYWIE”. Podejmowali wiele działań, które niekiedy 
przyprawiały ich o ból głowy… To była wybuchowa mieszanka 
wydarzeń, działań i emocji, obfitująca w chwile radości, ale nie 
chroniąca od małych kryzysów. O wypowiedzi na temat projektu 
poprosiłam samych jego uczestników.

NINA KRYWULT
To był bardzo miły czas dzięki uczestnikom, jak i prowadzą-

cym. Najbardziej podobały mi się plenery fotograficzne i se-
sja zdjęciowa z modelkami Marysią i Julką. Nauczyłam się ro-
bić zdjęcia z różnych perspektyw. Poznałam zasady współ-
pracy z aparatem. O sobie dowiedziałam się, że potrafię ro-
bić lepsze zdjęcia niż myślałam, o innych, że są bardzo utalen-

bał – szkoda tylko, że z powodu choroby nie mogłam wziąć udziału w otwarciu wystawy 
naszych zdjęć. Z przyjemnością wezmę udział w kolejnych takich projektach. 

EMILIA CAPUTA 
Udział w projekcie pozwolił mi na zdobycie doświadczenia 

w posługiwaniu się aparatem, robieniu zdjęć i ich obróbce. Już 
teraz chętnie chwytam za aparat w poszukiwaniu fajnych ujęć. 
Czas projektowy to był czas świetnie spędzony wspólnie z in-
nymi, poprzez dobrą zabawę wiele się nauczyłam, a także bar-
dziej otworzyłam na ludzi. Dowiedziałam się, że ze wszystkie-
go, co nas otacza, można wyciągnąć piękno, tylko trzeba mieć 

koncepcję na jego ukazanie. Najbardziej podobały mi się podchody, plenery i zajęcia 
z grafiki i obróbki zdjęć. Choć początki mieliśmy trudne, to zabawy integracyjne, zaję-
cia z profesjonalnym fotografem i wsparcie koordynatora spowodowały, że efekt końco-
wy wyszedł ekstra: wystawa prac, kalendarz, prezentacja multimedialna robiły wraże-
nie. Jeżeli będzie możliwość realizacji podobnych inicjatyw, to myślę, że z chęcią zno-
wu wezmę w nich udział.

Podczas wystawy z prowadzącą warsztaty Anitą Nowak.
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towani. Fajnie się z nimi spę-
dzało czas. Myślę, że ten pro-
jekt możemy uznać za zakoń-
czony sukcesem. Z miłą chęcią 
wezmę jeszcze kiedyś udział  
w podobnej inicjatywie.

NADIA SMAGA
Do projektu trafiłam po prze-

czytaniu wiadomości reklamu-
jącej go. Pomyślałam: czemu 
by nie skusić się na coś nowe-
go – i tak się zaczęło. Pozna-
łam małą grupkę osób, każ-
dy był na swój sposób niezwy-
kły. Cieszę się, że mogłam  
w tym uczestniczyć. Najmilej bę-
dę wspominać podchody, kie-
dy przywiązani do siebie szliśmy 
razem przez ulicę, śmiejąc się. 
Poza tym dzięki projektowi zo-
baczyłam, że natura jest piękna  
i niesamowita, nieważne, czy pa-
da deszcz, prószy śnieg, nawet 
mała kropla spadająca z chmu-
ry do kałuży potrafi zachwycić, 
zwłaszcza jeśli uda nam się ją 
uchwycić aparatem czy telefo-
nem. Podczas projektu nauczy-
łam się współpracy z ludźmi. Na 
pewno piszę się na więcej takich 
przygód i polecam wszystkim.

MAJA WIELGOSZ
Podobało mi się wspólne 

spędzanie czasu, podchody, 
plenery, robienie zdjęć, tworze-
nie wystawy. Udział w projek-
cie pokazał mi, że potrafię zro-
bić naprawdę fajne zdjęcia, dał 

mi wiarę w to, że jestem w tym dobra. Będę wspominać 
ten projekt jako fajną przygodę, którą chciałabym konty-
nuować w przyszłości. Nauczyłam się trochę o aparacie 
i poznałam nasze lokalne tereny. Projektowa grupa by-
ła niesamowita! Wszyscy mieli zapał do pracy. Będę na 
pewno jeszcze uczestniczyć w podobnych inicjatywach.

ZOSIA WRONA 
Udział w projekcie będę wspominać bardzo dobrze. 

Najbardziej zapamiętam wystawę podsumowującą cały 
projekt oraz przygotowywanie jej wspólnie z innymi uczest-
nikami projektu, bowiem nie wszystkie zdjęcia chciały się 
prosto „trzymać”. Podczas realizacji projektu rozwinę-
łam swoje umiejętności pracy w grupie oraz dostałam du-
żo wskazówek jak robić dobre zdjęcia oraz jak je obrabiać. 
Projekt oceniam bardzo dobrze i na pewno wezmę udział  
w kolejnych. Już teraz nie mogę się ich doczekać!

IGOR ZAJĄC 
Będę wspominał ten projekt bardzo dobrze. Pozna-

łem na nim wspaniałe osoby i otworzyłem się na nowe 
kontakty. Nauczyłem się między innymi, że niekonwen-
cjonalne pomysły mogą być najlepsze. I to dotyczy nie 
tylko robienia zdjęć. Dzięki udziałowi w projekcie utwier-
dziłem się w przekonaniu, że chcę zostać fotografem  
i z tym związać swoją przyszłość.

zebrała E.J-P

O godzinie 15.00 zabawę rozpoczę-
ły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zabawy  
i tańce integracyjne prowadziła instruk-
torka taneczna Ania z pomocą Asi i Syl-
wii. Nie mogło zabraknąć prezentacji ba-
lowych kostiumów – bawiły się czarowni-
ce, kotki, księżniczki, motylki i jednoroż-
ce, postacie z Harrego Pottera, Szczer-
batek z „Jak wytresować smoka…”, Vaia-
na, Spider-Man, marynarz, Superman… 
Każdy miał możliwość zaprezentowa-
nia się w pełnej krasie, przechodząc aleją 
gwiazd po czerwonym dywanie. Zgodnie  
z naszą karnawałową tradycją były zaba-
wy z balonami, ulubiony przez maluchów 
taniec kaczuszki i różnorodne zabawy na 

myślenie i spostrzegawczość. Dzieci sza-
lały razem z instruktorkami w rytm muzyki 
rozrywkowej. 

Grupa starsza rozpoczęła zabawę  
o godz. 17.30. Dyskoteka miała bardziej 
młodzieżowy charakter, oprócz potańcówki  
w oprawie kolorowych świateł, dekoracji, 
kostiumów i balonów z helem, odbyły się 
zabawy integracyjno-ruchowe, animacje 
taneczne i konkursy, w których nagrodą by-
ły brokatowe tatuaże. Młodzież chętnie bra-
ła udział w zabawach, widać było, że spra-
wiała im wielką przyjemność.                    

S.K-B
więcej zdjęć na str. 32

Coś dla ducha

W poprzednich tekstach z cyklu „Coś 
dla ducha” przywoływaliśmy pamięć wiel-
kich Polaków, ludzi głębokiej wiary i za-
ufania Bogu, zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych i bardzo trudnych. Może ktoś  
z czytelników, czytając o nich, zadał so-
bie pytanie: czy ja potrafiłbym tak jak oni 
wyznawać swoją wiarę i bronić jej? A mo-
że poczuł nawet lęk przed tym, że mo-
gą przyjść czasy prześladowania za wia-
rę. Tymczasem, niepostrzeżenie, przy-
szło nam żyć w sytuacji, gdy chrześcijań-
stwo i prawo Boże są ośmieszane, ka-
płani prześladowani, kościoły i miejsca 
święte znieważane. W pracy, na uczelni,  
w szkole przyznawanie się do tego, że 
jest się człowiekiem wierzącym, spotyka 
się z niechęcią czy lekceważeniem. I co 

dalej?
Gdy jest ciemno, szukamy światła. 

Dla człowieka wierzącego takim świa-
tłem na drogach wiary jest Słowo Bo-
że, w którym wielokrotnie rozbrzmiewa 
pełne nadziei zapewnienie Pana Jezu-
sa: Ja jestem z wami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata. 

Ojciec święty Benedykt XVI napisał: 
Człowiek wierzący nigdy nie jest sam. 

Czy zatem, to wszystko, co zagraża 
naszej wierze, nie jest wezwaniem, aby 
być bliżej Tego, który jest panem histo-
rii i Jemu oddawać to, co nas niepokoi, 
zagraża naszej wierze, oraz tych, któ-
rzy będą się dalej posuwać ku temu, co 
gorsze, błądząc i innych w błąd wpro-
wadzając, jak napisał św. Paweł w li-
ście do swojego ucznia Tymoteusza.

Siostry Sercanki

SONDA UCZESTNIKÓW – dok. ze str. 7

Nadia Smaga.

Maja Wielgosz.

Zosia Wrona.

Igor Zając.

Dyskoteka.

W sobotnie popołudnie 
5 lutego, podczas 
imprezy karnawałowej 
zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach, 40 
osób prezentowało na 
parkiecie Sokolni swoje 
taneczne umiejętności  
i aktywnie uczestniczyło  
w ciekawych 
animacjach. Było to 
prawdziwe karnawałowe 
szaleństwo. 

Karnawałowe zabawy w GOK
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Beskid Godziszka serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji turnieju piłkarskiego, 
przede wszystkim dyrektorowi szkoły 
w Rybarzowicach Dariuszowi Bindzie, 
zastępcy wójta gminy Buczkowice 
Jerzemu Kanikowi, który po każdym 
turnieju wręczał puchary i gratulował 
młodym piłkarzom, UG Buczkowice  
i GOK Buczkowice. 

Strażacy OSP Buczkowice składają 
mieszkańcom Buczkowic podziękowanie 
za serdeczne przyjęcie podczas corocznej 

akcji roznoszenia kalendarzy strażackich 
na 2022 rok. Nadchodzący czas będzie 
dla naszej jednostki okresem poważnych 
wyzwań, z którymi niezwykle trudno 
będzie nam sobie poradzić bez wsparcia 
życzliwych wobec naszej działalności 
mieszkańców oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie 
gminy. Udzielone przy tej okazji wsparcie 
finansowe dla naszej jednostki pozwoli 
podnieść sprawność działania OSP 
Buczkowice, a tym samym przyczyni się 
do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
całej wspólnoty. Dziękujemy!!!
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Jeden proboszcz jest całkiem zrozumia-
ły, ale już liczba mnoga wzbudza zaintereso-
wanie. Może skoro buczkowicki proboszcz jest 
dziekanem, to odbywała się w naszej miejsco-
wości jakaś kongregacja? A może kapłani zje-
chali na ferie, wszak wciąż można tu skorzy-
stać z przychylności zimy i poszusować na 
okolicznych stokach?

Rzeczywistość jest jednak jeszcze bardziej 
zaskakująca. 2 lutego w buczkowickim ko-
ściele pw. Przemienienia Pańskiego koncerto-
wał zespół Proboszczowie, w którego składzie 
oprócz najprawdziwszych proboszczów, czy-
li: lidera zespołu, proboszcza parafii Przemie-
nienia Pańskiego w Buczkowicach i dziekana 
dekanatu łodygowickiego – ks. Marka Bandu-
ry (śpiew i gitara prowadząca), ks. Andrzeja 
Piotrowskiego (klawisze) z parafii świętych Ap. 
Szymona i Judy Tadeusza w Kozach (przez 
wiele lat proboszczującego w Mesznej), ks. 
Romana Świerkosza (gitara solowa) – emery-
towanego proboszcza parafii Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w Stanisła-
wie Górnym, i ks. Piotra Pławeckiego (skrzyp-
ce), proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego  
z Zakopanego-Chramcówek, znajduje się oj-
ciec Roland Pancerz (gitara basowa), bernar-
dyn z Kalwarii Zebrzydowskiej, na co dzień 
rektor oraz wykładowca greki, łaciny i patrolo-
gii w tamtejszym seminarium oraz topowi arty-
ści: – multiinstrumentalista, kompozytor i wo-
kalista, od lat związany ze Skaldami, artysta 
sesyjny, twórca muzyki teatralnej i filmowej – 
Grzegorz Górkiewicz oraz kolejny Skald – no-
wy nabytek Proboszczów – Jan Budziaszek, 
perkusista, muzyk sesyjny i co ciekawe, świec-
ki rekolekcjonista i autor książek, którego świa-
dectwo licznie zgromadzeni uczestnicy wyda-
rzenia mogli usłyszeć pod koniec koncertu.

To nietypowe spotkanie było okazją do 
ostatniego w tym czasie wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek. A jako że 2 lutego przypada 
święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce zna-
ne pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej, temu 
tematowi poświęcone zostało słowo wiążące, 
którym Miriam Arbter-Korczyńska, redaktor-
ka Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Be-
skidów”, przeplatała kolejne utwory. Dopełnia-

jące muzykę słowa dały możliwość zanurze-
nia się w dalszej i bliższej historii, nostalgicz-
nego powspominania odchodzących w niepa-
mięć zwyczajów i tradycji, a także posłuchania 
zamkniętych w poetyckim słowie legend, smut-
ków i nadziei oświetlonych płomieniem grom-
nicy niesionej przez Matkę Bożą.

O Panno prześliczna, gromniczna!
Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę...
Ty, coś chodziła między śmiertelnymi,
najbliższa ziemi i najdalsza ziemi,
mnie, płomienia szukająca w białych świecach,
od napadu zbójeckiego nie chroń,
ale mi gromnice dalekie w jutrznię
wyraźną rozniecaj,
nad mgłą szronu, nad zawisną między
chałupami sanną,
...I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij.

Kazimiera Iłłakowiczówna

Wśród wykonywanych podczas koncer-
tu pastorałek znalazła się jednak i kolęda. Je-
dyna, która zrobiła międzynarodową karierę. 
Stworzona w wyniku nieszczęśliwego przy-
padku kolęda-celebrytka. W nowo powsta-
łej parafii świętego Mikołaja w Oberndorf tuż 
przed Bożym Narodzeniem zepsuły się or-
gany. Młody wikary, ks. Joseph Mohr napisał 
więc wiersz i poprosił miejscowego organistę, 
Franza Grubera o dopisanie do tekstu muzy-
ki na dwa głosy i chór z towarzyszeniem gita-
ry. I tak 24 grudnia 1818 roku po raz pierwszy 
wykonana została „Cicha noc”. Także w Bucz-
kowicach, ponad 100 lat później, zmobilizowa-
ła ona całą widownię do wspólnego z zespo-
łem śpiewu.

Na koniec dopowiedzieć trzeba, że nie za-
brakło profesjonalnego nagłośnienia i prze-
pięknej oprawy świetlnej koncertu, o które za-
dbał organizator.

I choć czas Bożego Narodzenia zawsze 
jest wyjątkowy – przecież nie tylko w dzieciń-
stwie oczekujemy, aby trwał jak najdłużej – to 
kiedyś musi nastąpić jego kres. Pewnie niko-
mu nie przyszło do głowy, że za długo śpie-
wamy kolędy, jednak czasem trzeba się z nimi 
pożegnać… odłożyć nuty i śpiewniki… poczuć 
brak i zatęsknić… Tak, żeby w kolejną Wigilię 
znów zaśpiewać pełnym głosem „Bóg się ro-
dzi!”.

Miriam Arbter-Korczyńska, 
redaktorka radia „Anioł Beskidów”

KOLĘDOWAnIE  
W KALnEj

W kościele pw. św. Antoniego w Kal-
nej w święto Trzech Króli odbyło się tra-
dycyjne kolędowanie, które rozpoczęło 
się niezwykłymi jasełkami pt. „A Jezus 
czeka w stajence”. 

W przedstawieniu zagrały dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Kalnej przygo-
towane przez instruktorki zajęć teatral-
nych Renatę Jakubiec i Elżbietę Tajstrę. 
W pięknej, świątecznej scenerii kościo-
ła zobaczyć można było anioły, diabły, 
Heroda, Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem, 
trzech króli, pasterzy czy nawet owiecz-
ki. Najmłodsze dziewczynki, przebra-
ne za anioły, w jednej ze scen trzyma-

ły w dłoniach świecące kule. Podczas 
śpiewu starszych koleżanek i w obecno-
ści Świętej Rodziny tańczyły z tymi kula-
mi, w symboliczny sposób ukazując na-
rodziny Jezusa Chrystusa i jego ogrom-
ną moc, która jest prawdą, mądrością  
i oświeca ludzkie umysły. 

W innej znów scenie chłopcy w prze-
braniu owieczek wędrowali wraz z ubo-
gimi pasterzami, gdy dołączył do nich 
diabeł wyrzucony z piekła za to, że po-
kazał drogę do Jezusa w Betlejem. 

To było niezwykłe przedstawienie, 
nagrodzone gromkimi brawami, w orygi-
nalny sposób ukazujące, że każdy mo-
że odnaleźć swoją drogę do Boga. Po 
nim została odprawiona uroczysta msza 
święta celebrowana przez księdza pro-
boszcza Kazimierza Hanzlika. 

Uczestnicy kolędowania wracali do domów 
w przepięknej śnieżnej scenerii wzbogaceni  
o piękno słowa bożego i wyrazu artystyczne-
go. Do zobaczenia za rok!                           MB-C

więcej zdjęć na str. 32

Proboszczowie w Buczkowicach
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15 stycznia w hali sportowej  
w Rybarzowicach rozegrany zo-
stał cykl turniejów piłkarskich dla 
dzieci, którego organizatorem był 
klub Beskid Godziszka. 

Punktualnie o 9:00 na placu 
gry pojawiły się najmłodsze grupy. 
Dla małych adeptów futbolu, pię-
cio- i sześciolatków, była to pierw-
sza, poważna rywalizacja sporto-
wa, w której wzięły udział zespoły 
Beskidu Godziszka, APN Czerni-
chów i Miwo Sport Pietrzykowice. 

Wyniki, bramki, punkty nie były 
ważne. Liczyła się dobra zabawa  
i radość z gry. Mecze obfitowały  
w bramki, wielu graczy zaprezen-
towało też nie najgorsze umiejęt-

ności techniczne. 
W kolejnym turnieju ogląda-

liśmy dzieci z roczników 2013-
2015. W tych zmaganiach licz-
ny zespół z Godziszki został po-
dzielony na dwa mniejsze teamy,  
a w każdym z nich wystąpiły po 
dwie dziewczynki, które od kilku 
miesięcy regularnie trenują razem 
z chłopcami. Piłkarze Beskidu na 
tle rywali prezentowali się bardzo 
dobrze. Wyrównane boje z Orłem 
Łękawica, KS Bystra i Miwo Sport 
Pietrzykowice dostarczyły wielu 
emocji. Podobnie jak w przypad-
ku najmłodszych, bramek i punk-
tów nie liczono. 

Ostatnim akordem sportowej 

Z Beskidem na hali

soboty był mecz sparingowy naj-
starszej grupy (2012-2011) z ró-
wieśnikami z KS Bystra. Po jego 
zakończeniu trener Michał był za-

dowolony z postawy swoich gra-
czy.

Tomasz Sowa

uLTRAMARATOn 
ZAMIEĆ

29 stycznia u naszych sąsiadów w Szczyr-
ku odbył się zorganizowany po raz 8. najtrud-
niejszy w Polsce Ultramaraton Zamieć. 

To niezwykły, ze względu na pogodę, wa-
runki na trasie i czas trwania – 24 godziny, 
bieg, którego trasa liczy 14 km i biegnie górski-
mi szlakami na Skrzyczne i z powrotem. 

W biegu udział może wziąć każdy, kto posia-
da odpowiedni ubiór, sprzęt, ale przede wszyst-
kim kondycję i odpowiednie przygotowanie. 
Warunkiem ukończenia jest wykręcenie 1 pę-
tli. Wygrywa osoba, która w ciągu 24h wykrę-
ci ich największą ilość. W tym roku w impre-
zie udział wzięło 170 uczestników, którzy pomi-
mo wiatru, śniegu i zimna walczyli o miejsce na 
podium. Wśród miłośników biegów ponownie  
i w tej edycji nie zabrakło przedstawicieli naszej 
gminy, którzy godnie nas reprezentowali. Naj-
większym tegorocznym osiągnięciem jest zdoby-
cie III miejsca wywalczonego w kategorii zespół 
mix przez Monikę Legieć-Kwaśny i Łukasza Ka-
czora z Buczkowic za wykręcenie 8 pętli. Gratu-
lujemy kondycji, hartu ducha, siły i odwagi. Ży-
czymy dalszych sukcesów!                             E.J-P

Właściciele nieruchomości w Ryba-
rzowicach przy ul. Beskidzkiej, Bielskiej 
i Żywieckiej nie dopełniają obowiązku 
umieszczania w odpowiednim miejscu 
i utrzymania w należytym stanie tabli-
czek z numerem porządkowym nieru-
chomości. Narusza to przepisy art. 64 
Kodeksu Wykroczeń.

W Buczkowicach zauważalny jest 
problem nielegalnego poruszania się po 

5 lutego w hali sportowej w Szkole Podsta-
wowej w Rybarzowicach odbył się turniej pił-
karski, zorganizowany przez  Klub Sportowy 
„Iskra” Rybarzowice z okazji swojego 15-lecia 
istnienia. 

Wzięły w nim udział drużyny z naszej gmi-
ny: oprócz Iskry zagrały też zespoły Soko-
ła Buczkowice, Halnego Kalna i Beskidu Go-
dziszka. Sportowej rywalizacji nie brakowało – 
turniej rozegrany został w formie „każdy z każ-
dym”, więc wszystkie drużyny miały okazję się 

ze sobą zmierzyć. Najwięcej emocji przyniósł 
mecz Beskidu Godziszka i Sokoła Buczkowi-
ce, który zakończył się wynikiem 3:4. Osta-
tecznie cały turniej z kompletem punktów wy-
grała drużyna z Kalnej. Drugie miejsce zaję-
li piłkarze z Buczkowic, trzecie z Rybarzowic,  
a czwarte z Godziszki. Nagroda króla strzel-
ców trafiła do zawodnika Halnego Daniela Ja-
noszka. 

Latem planujemy rozegrać podobny turniej 
na zielonej murawie boiska przy ulicy Topolo-

juBILEusZOWY TuRnIEj IsKRY

wej w Rybarzo-
wicach. Już dzi-
siaj zapraszamy 
wszystkich kibi-
ców piłki nożnej 
wraz z rodzina-
mi. Atrakcji na 
pewno nie za-
braknie.

Do zobacze-
nia. 

J. Kropacz 

Na zdjęciu 
mecz Halnego  
i Sokoła.  

terenach leśnych pojazdów mechanicz-
nych – motocykli crossowych oraz qu-
adów. Jazda na takich pojazdach w rejo-
nie ul. Jama oraz jej przedłużenia w kie-
runku Szczyrku Bieniatki i Mesznej jest 
naruszeniem przepisów. 

W najbliższym czasie policja podej-
mie działania przeciwko tym zachowa-
niom.

mł. asp. M. Babiarczyk

pOLICjA ostrzega!
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Cukrzyca to choroba występująca coraz 
częściej i coraz częściej dotykająca również 
dzieci, niestety też znacznie bardziej dla dzieci 
niebezpieczna. Rozwija się u nich dość gwał-
townie, objawy mogą być zauważalne w prze-
ciągu kilku dni, a ryzyko wystąpienia powikłań 
pojawia się już po kilku tygodniach. Niestety, 
my jako rodzice bardzo często przyczyniamy 
się do tego stanu, pielęgnując zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej u naszych pociech. 

Jestem pewna, że żaden rodzic nie robi te-
go w sposób świadomy. Często jednak wyni-
ka to z naszego braku wiedzy i z przebiegło-
ści producentów żywności. Edukacja żywienio-
wa i profilaktyka w tym zakresie jest kluczowa, 
by chronić nasze maluchy przed rozwojem cu-
krzycy typu 2.

A teraz quiz, który świetnie obrazuje, z jak 
przebiegłym problemem mamy do czynienia. 
Spróbujcie zgadnąć, ile kostek cukru jest za-
wartych w porcji produktów, które bardzo czę-
sto podajemy dzieciom… Celowo nie podaję 
nazw marek, jednak wybrałam produkty do-
stępne w większości sklepów:

 – czekoladowe płatki do mleka (30 g),
 – jogurt truskawkowy (kubeczek 125 g),
 – sok marchewkowo-jabłkowy (300 ml).
Oto wyniki! Porcja płatków to prawie 5 ko-

stek cukru, jogurt zawiera 4 kostki, a popular-
ny sok 6. Byliście blisko rzeczywistych liczb? 

Jeśli zsumować wszystkie cukry naturalnie 

jak uchronić dziecko od cukrzycy?DIETETYK RADZI

Warto zapoznać się z rapor-
tem stworzonym przez Fundację 
Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersy-
tet Gdański (projekt Młodzi Cy-
frowi), podsumowujący przepro-
wadzone w całej Polsce bada-
nie dotyczące używania smartfo-
nów. Badanie zakładało, że nowe 
media nie są złe, jednak należy  
z nich umiejętnie korzystać. Użyt-
kownicy muszą wiedzieć, że za-
chowania podejmowane w inter-
necie wywołują takie same skut-
ki jak w realnym świecie, ale kon-
takt w sieci różni się od tego real-
nego. Dlatego należy od najmłod-
szych lat edukować dzieci w za-
kresie odpowiedzialności cyfro-
wej. Najlepszym czynnikiem chro-
niącym przed e-uzależnieniem są 
dobre relacje w domu.

Wyniki badań pokazują m.in., 
że ⅓ nastolatków uważa się za 
osoby uzależnione od mediów 
(ile osób bało się to przyznać?). 
Co piąty nastolatek określa sie-
bie jako niezbyt szczęśliwego al-
bo nieszczęśliwego. 60,6% rodzi-

ców przyznało, że nie kontrolują 
tego, jak i z czego korzystają ich 
dzieci w internecie, a prawie poło-
wa uczniów w wieku 12-19 lat ma 
nieograniczony dostęp do interne-
tu! Co piąty uczeń przyznał, że to, 
co publikuje na portalach społecz-
nościowych, nie odpowiada rze-
czywistości… Co dziesiąty nasto-
latek korzysta z telefonu praktycz-
nie cały czas, a ponad połowa, 
gdy przebudzi się w nocy – na-
tychmiast sięga po telefon...

I tutaj pojawia się problem, któ-
rego rozwiązanie ograniczyłoby 
występowanie uzależnień, stanów 
lękowych i depresji wśród dzieci  
i nastolatków. Chodzi o zainte-
resowanie rodziców tym, co ich 
dzieci robią w sieci. 

Jeśli rodzice wykazują zainte-
resowanie tematem, okazując przy 
tym troskę i wsparcie, nastolatkom 
jest o wiele łatwiej poważnie po-
dejść do kwestii odłożenia telefonu. 
Mniejszemu dziecku rodzic może 
po prostu telefon zabrać lub w ogó-
le nie kupować (posługując się rze-

jAK nIE PRZEsADZIĆ Z InTERnETEM
czowymi argumentami). 

Pozytywną informacją jest to, 
że coraz więcej osób ma świado-
mość zagrożeń płynących z nad-
miernego korzystania z mediów 
społecznościowych. Sporo lu-
dzi rezygnuje z nieustannego by-
cia online, usuwa konta, nie szuka 
nowych aplikacji. Jako najczęst-
sze powody wymienia się marno-
wanie czasu, negatywny przekaz, 

brak interesujących treści, złe sa-
mopoczucie po korzystaniu z me-
diów. Budzi to nadzieję, że jeśli 
dorośli nie będą wpatrzeni w tele-
fon to również ich dzieci będą po-
trafiły znaleźć inną rozrywkę, uni-
kając tym samym uzależnienia. 
To dorosły jest odpowiedzialny za 
swoje dziecko, dlatego ma pra-
wo powiedzieć: za dużo czy dość! 

występujące w owocach czy produktach zbo-
żowych z cukrami sztucznie dodanymi przez 
producentów, okaże się, że nasze maluchy 
toną w cukrze. Jak w takim razie dokonywać 
właściwych wyborów żywieniowych, wspiera-
jących rozwój dziecka, zachowując przy tym 
zdrowy rozsądek? 

Przede wszystkim każde dziecko w pew-
nym momencie życia pozna smak słody-
czy. Jednak jako rodzice możemy ten mo-
ment odwlec w czasie. Im później, tym lepiej. 
Przy wprowadzaniu słodyczy ważne jest to, 
aby nauczyć jedzenia ich z umiarem. Słodko-
ści powinny być potraktowane jak każdy in-
ny pokarm. Co to oznacza w praktyce? War-
to uświadamiać dziecko, że po słodycze moż-
na sięgnąć w każdym momencie i nie są one 
czymś zakazanym. Jednak nie możemy ich 

proponować non stop i podawać do każdego 
posiłku. Podsumowując, nie powinniśmy trak-
tować słodyczy jako zakazanego owocu.

Przyjrzyjmy się kwestii zdrowych zamienni-
ków słodyczy. Czy ich skład to przyzwolenie, 
by serwować je naszym maluchom bez ogra-
niczeń? Zdecydowanie nie! Tak samo, jak nie 
możemy demonizować sklepowych słodyczy, 
tak samo do nutelli z daktyli czy lodów bana-
nowych powinniśmy podchodzić z dystansem. 
To w dalszym ciągu cukry proste i intensywnie 
słodki smak. Nieważne, czy ten smak pocho-
dzi z białego cukru, czy też z naturalnej słody-
czy daktyli, miodu czy syropu z agawy, nale-
ży traktować te produkty jak słodycze. Dziecko 
musi nauczyć się, że nawet te odżywcze za-
mienniki słodyczy to w dalszym ciągu tylko do-
datek do naszej diety, a nie jej podstawa. 

Na rodzicach spoczywa ogromna odpowie-
dzialność za budowanie prawidłowych rela-
cji z jedzeniem u najmłodszych. Czytanie ety-
kiet, uważanie na cukier dodany do produk-
tów, zdrowy rozsądek w podejściu do słodyczy 
i dbanie o dobrze zbilansowaną dietę to pod-
stawy, by uniknąć rozwoju cukrzycy u naszych 
dzieci. Dbajmy o profilaktykę żywieniową, by 
nasze dzieci rozwijały się zdrowo, bez zabu-
rzeń gospodarki cukrowej!

Joanna Carbol
Gabinety Dietetyczne Bonne Santé

www.bonne-sante.pl

Fot. pixabay.

media społecznościowe
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 BIBLIOTEKA W BUCZKOWICACH POLECA

Marta Guśniowska 
„O Fretce, która dała się porwać 
wiatrowi" 
Wydawnictwo Wilga, 2021

Pewna tchórzofretka, zdrobnia-
le po prostu Fretka, mieszka sama  
w domku pośrodku lasu. Nikt jej nie 
odwiedza, nikogo nie zaprasza – nie 
ma przyjaciół. Ucieczką od samotno-
ści jest czytanie ulubionej książki po-
dróżniczej, dzięki której może zwie-
dzić cały świat bez wychodzenia  
z bezpiecznego domku. Wszystko to 
trwa do czasu...

Pewnego dnia w okolicy pojawia 
się psotny wiatr, który podstępem po-
rywa tchórzofretkę na niezapomnia-
ną przygodę życia. Podczas podróży 
Fretka trafia do wielu zakątków świa-
ta, poznając nieznane jej dotąd zwie-
rzęta, które też się czegoś boją. Pole-
camy nie tylko najmłodszym! Książka 
stanowi materiał do rozmów z dziec-
kiem o lęku i strachu. 

Sabina Waszut 
„Emigranci: Podróż za horyzont” 
Wydawnictwo Publicat, 2021

Powieść oparta na faktach histo-
rycznych. Koniec XIX wieku i począ-
tek XX były okresem największego 
napływu Polaków do Brazylii. Miały 
wówczas miejsce trzy fale osadnic-
twa polskiego, zwane „gorączką bra-
zylijską”. 

Historia tytułowych emigrantów 
rozpoczyna się w Galicji w roku 1902. 
Rodzina Gajdów wiedzie bardzo ubo-

gie życie, podporządkowane porom 
roku. Pewnego dnia Włodek, mąż  
i głowa rodziny, podsłuchuje w karcz-
mie opowieść lokalnego nauczycie-
la o Brazylii, kraju mlekiem i miodem 
płynącym, który poświęcił sam pa-
pież. Po naradzie z żoną sprzedaje 
ojcowiznę i wraz z trójką dzieci wy-
rusza w podróż do „ziemi obiecanej”, 
po lepsze życie. Czy Brazylia, kraj tak 
odległy i odmienny, stanie się dla nich 
nowym domem? Jak potoczą się ich 
dalsze losy?

Marek Górlikowski 
„Państwo Gucwińscy: zwierzęta 
i ich ludzie”
Wydawnictwo Znak, 2021

Hanna i Antoni Gucwińscy – go-
spodarze programu „Z kamerą wśród 
zwierząt” to postacie kultowe sceny 
telewizyjnej. Ich wystąpienia przez 30 
lat przyciągały przed ekrany miliony 
Polaków. 

W ich mieszkaniu w łóżeczkach 
leżały małe małpy, w wannie ką-
pał się pyton, a drzwi otwierał go-
ryl. Nie dzielili swojego życia na dom 
i zoo – to zoo było ich domem. Re-
portaż pokazuje nie tylko wielką pa-
sję byłych dyrektorów Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego we Wrocła-
wiu, ale w obiektywny sposób przed-
stawia dwie strony medalu jego za-
rządzania przez małżeństwo Gu-
cwińskich. Dzięki tej książce może-
my dziś poznać jego liczne tajemni-
ce.                                                     M.W.

KOnKuRs CHOInKOWY 
ROZsTRZYGnIĘTY

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach rozstrzy-
gnęła konkurs pn. „Nietypowa choinka – drugie życie ksią-
żek”. Wzięły w nim udział 22 osoby z terenu naszej gmi-
ny. Do jury zostali zaproszeni: Anna Goliasz – bibliotekarz 
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica 
w Buczkowicach – przewodnicząca jury, Stanisław Sowa – 
radny gminy Buczkowice, przewodniczący Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Eweli-
na Jakubiec-Piznal – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach, instruktorka teatralna, animatorka czasu 
wolnego. Członkowie jury zebrali się 11 lutego, aby usta-
lić liczbę książek, z których zostało zbudowane świątecz-
ne drzewko. Po przeliczeniu okazało się, że choinka zosta-
ła zbudowana z 803 książek. Niestety, nikt z osób typują-
cych nie podał trafnej liczby. Najbliżej celu były Maja, Ne-
la i Maria Kowalczyk, które typowały 777 książek. Zuzanna 
Lalik  podała liczbę 691, a  Amelia Szymeczek proponowa-
ła 690 książek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także jury za za-
bawę.                                                                                       BJ

JAK NIE PRZESADZIĆ 
Z INTERNETEM  
– dok. ze str. 11

Trudniej jest zabrać telefon czy 
dostęp do internetu dziecku, któ-
re miało go w nieograniczonym 
czasie, niż wstrzymać się w ogóle  
z kupnem takiego sprzętu dla 
dziecka. Warto zastanowić się czy 
argument „wszystkie inne dzieci 
już mają, moje będzie dziwadłem” 
jest sensowny. Czasem pomocne 
są rozmowy z innymi rodzicami  
w klasie. 

Wprowadźcie zasady korzy-
stania z telefonów, tabletów i kom-
puterów. Dostosujcie je do wieku 
domowników. Poniżej kilka tych 
zasad. 

Ograniczajmy czas przed ekra-
nem. Nie patrzmy i nie pozwalaj-
my dziecku patrzeć w ekran przed 
snem. Zabierajmy na noc ekrany 
z sypialni. Nie korzystajmy z tele-
fonów przy jedzeniu. Odkładajmy 

wszystkie ekrany w jedno miejsce. 
Spędzajmy razem czas aktywnie. 
Bawmy się razem bez ekranów. 
Ograniczajmy czas przed ekranem 
w podróży.

Przykłady stosowania zasad 
znajdziecie na stronie www.domo-
wezasadyekranowe.fdds.pl.

Badania (oraz przykłady z co-
dziennego życia) pokazują, że 
profilaktyka jest najważniejsza,  
a kształtowanie zdrowych postaw 
u małych dzieci jest łatwiejsze, niż 
u starszych. W przypadku dzieci  
i młodzieży, które już używały 
smartfona, odebranie go spowo-
duje na pewno bunt. Rodzice po-
winni być na to gotowi – nie mo-
żemy wymagać, że nastolatek od 
razu zrozumie i znajdzie sobie in-
ne zajęcie. Dlatego trzeba rozma-
wiać – ustalić zasady w rozmowie, 
zapytać, ile czasu potrzebuje, jak 
mu pomóc, jakie sam ma pomy-
sły, by ograniczyć komórkomanię.

Dlaczego ograniczanie ekranów 
jest takie ważne? Nadmierne korzy-
stanie z nich powoduje wady po-
stawy, stwierdzone u 90% polskich 
dzieci! 

Wywołuje też:
• problemy ze wzrokiem,
• problemy ze snem,
• słabszy rozwój umiejętności 

poznawczych – bajki i gry anga-
żują tylko podstawowe zmysły, nie 
aktywują wyższych procesów po-
znawczych, rozwijających się sła-
biej niż u dzieci aktywnie angażu-
jących się w inne zadania,

• problemy z koncentracją uwa-
gi, 

• agresję, lęki – ze względu na 
niedojrzały układ nerwowy – dzie-
ci i młodzież nie zawsze są w sta-
nie opanować silne emocje dostar-
czane za pośrednictwem tych urzą-
dzeń. Mogą pojawić się reakcje 
agresywne i lęk przy próbie odebra-
nia urządzenia,

• trudności w relacjach społecz-
nych, 

• przyzwyczajenie do wyso-
kiej stymulacji – inne zajęcia niż 
gry czy oglądanie mogą się wy-
dawać dziecku nudne, co może 
prowadzić do trudnych zachowań  
w szkole,

• groźba rozregulowania układu 
nagrody w mózgu – korzystanie z ek- 
ranów często wiąże się z odczu-
waniem przyjemności, do której ła-
two się przyzwyczaić, stąd też coraz 
częstsze uzależnienia.

PUI czyli Problematyczne Uży-
wanie Internetu występuje w róż-
nym nasileniu u prawie 12 procent 
polskich nastolatków w wieku 12-
17 lat.

Przyjrzyj się zachowaniom 
swoim i swojego dziecka – nie-
ograniczony dostęp do internetu 
nie służy niczemu dobremu.

Roma Zabłuda-Stępień

Laureat-
ki pierwsze-
go miejsca 
w konkursie 
choinkowym;
od prawej Ma-
ria, Nela, Maja 
Kowalczyk  
z Buczkowic.
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Międzynarodowy 
Dzień Pisarzy  
i Pisarek

CZEKOLADOWE ŚWIĘTO

3 marca przypada Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy i Pisarek, czyli osób, które zręcz-
nie posługują się słowem i tworzą wspaniałe 
książki, opowiadania itp. Jest to także świę-
to osób takich jak my, czyli młodych dzien-
nikarzy piszących artykuły do gazet. W tym 
dniu organizowane są również różne konkur-
sy twórczości literackiej.

Tworzenie czegoś na papierze jest niesamo-
wite ze względu na to, że każdy z nas może 
formułować swoje myśli, rozwijać wyobraź-
nię i kreatywność. Naszymi tekstami może-
my wyrazić siebie, ale najważniejsze jest to, 
że autorzy tekstów i książek nie robią tego 
tylko dla siebie, ale dla innych. Każdy autor 
liczy, że dotrze do wielu czytelników i zain-
teresuje swoją opowieścią różnych odbior-
ców. Tematyka książek też jest bardzo róż-
norodna, dlatego każdy znajdzie coś ideal-
nego dla siebie, a czytanie książek czy gazet 
to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Bardziej znany niż Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy i Pisarek jest Światowy Dzień Książ-
ki, przypadający 23 kwietnia, jednak wszy-
scy autorzy mogą świętować już 3 marca. 
Pierwsze obchody Dnia Pisarzy i Pisarek od-
były się w 1984 roku, kiedy to PEN Club, czyli 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy po-
stanowiło uczcić swoją pracę. PEN Club zo-
stał założony w 1921 roku w Londynie przez 
angielską pisarkę, dramatopisarkę i poetkę 
Catherine Amy Dawson Scott. Nie każdy mo-
że zostać członkiem takiego stowarzyszenia, 
wstęp do niego mają profesjonalni pisarze, 
dziennikarze, tłumacze, historycy czy oso-
by zaangażowane w literaturę niezależnie od 
narodowości, rasy, czy kultury. 

cd. na str. 15

Czekolada to najważniejsza słodycz na 
całym świecie. Nie znam osoby, która nie 
lubiłaby tego przysmaku. Można pijać go-
rącą czekoladę, zjadać tabliczki czekola-
dy w różnych smakach albo zajadać się 
słodyczami z jej dodatkiem. Co ważne, 
czekolada ma mnóstwo zalet...

Podstawowe rodzaje czekolady to 
mleczna, gorzka, deserowa, biała i różo-
wa. Producenci coraz bardziej urozmaica-
ją smaki i wymyślają ciekawe i oryginalne 
dodatki. Nie można ukrywać, że czekola-
da tuczy, ale spożywanie jej przynosi też 
korzyści: dodaje siły, powoduje wydzie-
lanie endorfin, które poprawiają nastrój  
i łagodzą ból. Stwierdzono również, że 
spożywanie czekolady obniża ryzyko wy-
stąpienia chorób układu krążenia. Jednak 
przy spożywaniu czekolady, należy zawsze 
pamiętać o umiarze – dzienna dawka cze-
kolady nie powinna przekraczać 50 g. 

Statystyczny Polak zjada ponad 5 kg pro-
duktów z kakao rocznie. Polacy najchęt-
niej wybierają cze-
koladę mleczną, na 
gorzką decyduje się 
co piąty. 

Dzień Czekolady obchodzimy 12 kwietnia,  
a także 7 lipca i 4 września. 7 lipca jednak to 
dzień głównie gorzkiej czekolady. 

Dni czekolady można świętować na róż-
ny sposób – nie tylko zajadając się smako-
łykami, ale także oglądając film pt. „Dzień 
czekolady” z 2018 roku. To opowieść o przy-
godach Moniki i Dawida, którzy odkrywają 
świat, w którym istnieją zjadacze dni tygo-
dnia. Spotykają na swojej drodze szalonego 
Skoczka Czasu, który za okazaną pomoc za-
żąda zapłaty w czekoladzie. 

W Dniu Czekolady możesz również stwo-
rzyć coś czekoladowego w kuchni. Wszyst-
ko lepiej smakuje, jeżeli zrobimy to sami  
w domu, a nie pójdziemy na łatwiznę i kupimy  
w sklepie. 

Myślę, że obowiązkowym punktem świę-
ta czekolady powinno być również słuchanie 
popularnej piosenki „Chocolate choco cho-
co”, może część z was poderwie się nawet 
do tańca, zwłaszcza ci najmłodsi.

Joanna Zięba

Fot. pixabay.

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.



14

wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

Jak zostać miss?

Skąd dowiedziałaś się o konkursie Miss Be-
skidów Nastolatek? Sama zdecydowałaś się 
zgłosić czy ktoś Cię do tego namówił?

Na początku chciałam dołączyć do agencji 
modelek i spróbować swoich sił w modelin-
gu. Okazało się, że casting na który pojecha-
łam był również ostatnim castingiem do Miss 
Beskidów Nastolatek. Udało mi się przejść 
do następnego etapu, więc stwierdziłam, że 
warto spróbować i na pewno nie żałuję tej 
decyzji. 
Jak przebiegają takie castingi zanim zo-
stanie się jedną z kandydatek konkursu?

Na castingach obowiązują nas zawsze od-
powiednie stroje: czarne legginsy, top i szpil-
ki. Każda z nas otrzymuje swój numer i ko-
lejno prezentuje się przed jury odpowiada-
jąc również na ich pytania. Po wszystkich ca-
stingach zostają ogłoszone finalistki konkur-
su, w ostatniej edycji było nas 11.
Zapewne finał wiąże się z wieloma próba-
mi, przygotowaniami. Opowiedz coś wię-
cej, jak dużo czasu to pochłania?

Przed finałem miałyśmy parę spotkań, pod-
czas których ćwiczyłyśmy choreografię ta-
neczną oraz wyjścia i ustawienia do poka-
zów. Miałyśmy przymiarki strojów sporto-
wych i sukienek. Każda z nas miała też indy-
widualne spotkanie z jurorami, podczas któ-
rego musiałyśmy zaprezentować swoje ta-
lenty, opowiedzieć o sobie i odpowiedzieć na 
pytania jurorów. Trzy dni przed galą miały-
śmy codziennie próby na scenie z pozosta-
łymi uczestnikami konkursu Miss Beskidów  
i Mister Beskidów w Klubie Klimat, w którym 
odbyła się gala. 
Jak wyglądała gala finałowa? Czy dużo 
stresu Cię kosztowała?

Na pewno cały konkurs kosztował mnie wie-
le emocji, były to dla mnie nowe doświad-
czenia. Czasami mocno się stresowałam, ale 
więcej było tych pozytywnych emocji, takich 
jak podekscytowanie i radość, bowiem lubię 
występować na scenie, przed innymi ludźmi. 
A jak to jest zdobyć tytuł? A nawet trzy:)

To był mój pierwszy kontakt z modelingiem 
i takim konkursem, ale dałam z siebie 100%  
i jestem z tego dumna. Szczególnie czuję się 
wyróżniona tytułem Miss Nastolatek Publicz-
ności, ponieważ tutaj wyboru dokonywała 
widownia i ogrom ludzi, których nawet nie 
znam. Mimo to postanowili oddać na mnie 
głos, za co jestem bardzo wdzięczna.
Jak Twoi bliscy zareagowali na sukces  
w wyborach Miss Beskidów Nastolatek?

Moi bliscy również byli ze mnie bardzo 
dumni i cieszyli się razem ze mną. Od po-
czątku mnie w tym wspierali i jest tak aż do 
teraz.

Można zawiązać znajomości na takich kon-
kursach?

Podczas konkursu i przygotowań wszyst-
kie dogadywałyśmy się bardzo dobrze, nie 
było czuć rywalizacji, a nawet pomagały-
śmy sobie nawzajem. Mam kontakt z paroma 
dziewczynami, a z niektórymi, które są wraz 
ze mną w agencji, spotykam się czasami na 
sesjach, pokazach czy w pracy.
Planujesz rozwijać się w modelingu?

Tak, poza szkołą i nauką. Modeling daje mi 
ogromną przyjemność i czuję się w tym bar-
dzo dobrze. Od czasu konkursu Miss Beski-
dów Nastolatek jestem w agencji Grabowska 
Models i biorę udział w sesjach, pokazach 
oraz czasami pracuję jako hostessa.
Co najbardziej lubisz w modelingu? Co 
jest dla Ciebie największym wyzwaniem?

Lubię zarówno pokazy, jak i sesje zdjęcio-
we. Jestem osobą, która dobrze czuje się  
w takim otoczeniu. Bardzo lubię pozna-
wać nowych ludzi i pracować z nimi. Naj-
większym wyzwaniem było dla mnie otwar-
cie się, ponieważ kiedyś należałam do nie-
śmiałych osób. Czasami sprawia mi to jesz-
cze problem, ale staram się to zmieniać i za-
wsze być sobą. 
Widzieliśmy Cię w kalendarzu „Matka  
i córka”, do którego pozowałaś ze swo-
ją mamą. Jak Twoja mama zareagowała na 

pomysł wzięcia udziału w zdjęciach? Jak 
się Wam razem pozowało? 

Propozycję dostałyśmy od agencji, był to 
wirtualny kalendarz przygotowywany przez 
portal bielskobiala.pl i agencję Grabowska 
Models. Patronat medialny nad tym wydarze-
niem sprawowała Kronika Beskidzka. Mama 
bardzo ucieszyła się ze wspólnej sesji i ra-
zem zaangażowałyśmy się w jej przygotowa-
nia. Przyjemnie się pracowało i cieszę się, że 
mama była razem ze mną i poznała od środ-
ka kawałek tego świata. Przy okazji mamy 
świetną pamiątkę w postaci zdjęć. Na koniec 
roku, na podsumowanie zostało zorganizo-
wane spotkanie z uczestniczkami wszystkich 
kartek kalendarza. Temu wydarzeniu towa-
rzyszył również konkurs na Matkę i córkę ro-
ku, zajęłyśmy 2. miejsce. Udało nam się tak-
że wygrać plebiscyt na Matkę i córkę Social 
Media, za co otrzymałyśmy statuetkę. 
Bycie miss, modeling i nauka na biol-che-
mie wydają się bardzo rozbieżnymi tema-
tami. Jak łączysz te rzeczy? I gdzie w tym 
wszystkim jeszcze miejsce na taniec?

Na pierwszym miejscu jest dla mnie szko-
ła, za rok mam maturę i chciałabym zdać ją 
jak najlepiej. 

cd. na str. 15

KArOLINA MAJChErCZyK to 17-letnia mieszkanka Buczkowic, która w ubiegłym roku brała udział 
w konkursie Miss Beskidów Nastolatek. Co więcej, ukończyła go z trzema tytułami – III Wicemiss, 
Miss Publiczności oraz Miss Talent. Z Karoliną porozmawiałyśmy m.in. o tym, jak zostać miss oraz 
czy wiąże swoją przyszłość z modelingiem.

Karolina z mamą.

Kartka z wirtualne-
go kalendarza.
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JAK SIĘ NIE DAĆ PrOKrASTyNACJI
Zjawisko prokrastynacji coraz 

częściej wkrada się w codzien-
ność młodych ludzi, których ży-
cie wystawione jest na znacz-
nie większą ilość bodźców, niż  
w przypadku ich przodków. Pro-
krastynacją określa się, bar-
dzo mylnie zresztą, lenistwo. 
Nie jest to do końca prawdziwe 
porównanie, gdyż w przypadku 
prokrastynacji towarzyszy nam 
poczucie, że mamy jeszcze na 
coś czas. Za sztandarowy przy-
kład uznać można odwlekanie 
systematycznej nauki do spraw-
dzianu w następnym tygodniu, 
a zamiast tego podjęcie próby 
opanowania materiału zaledwie 
dzień wcześniej. Pewnie wielu 
z nas powtarzało sobie później, 
że następnym razem zacznie się 
przygotowywać o wiele wcze-
śniej – ilu też z nas nie wytrwało 
w tym postanowieniu? Jak zatem 
poradzić sobie z prokrastynacją 
i przestać odwlekać wszystko  
w czasie?

Odetnij się od bodźców. W mo-
im przypadku okazało się to klu-
czowym, choć wcale nie naj-
łatwiejszym, elementem. Ma-
jąc świadomość, jak wielkim po-
chłaniaczem czasu jest mój te-
lefon oraz że potrafię oderwać 
się od jakiegoś zajęcia, gdy tyl-
ko przyjdzie nowe powiadomie-
nie, coraz częściej łapię się też 
na zbyt długim przeglądaniu sie-
ci. Wówczas staram się jak naj-
szybciej odłożyć telefon (poza 
zasięg wzroku lub chociaż szyb-
ką do dołu) i skupić się na tym, 
co dzieje się realnie tu i teraz. 
Świat się nie zawali, jeśli od-
piszesz na wiadomość od kole-
żanki później lub nie polajku-
jesz natychmiast nowego zdję-
cia na Instagramie ulubione-
go influencera. To wszystko mo-
że poczekać. Po pewnym czasie  
(o ile odpowiedzialnie podej-
dziesz do tematu), sam będziesz 
mógł zauważyć, że da się żyć off- 
line – i wcale nie jest to takie 
złe.

Nie porównuj się z innymi. Choć 
można zauważyć odchodzenie 
od tworzenia sztucznej rzeczy-
wistości w social mediach, nie-
mniej wciąż jej nie brakuje – rów-
nież w realu. Obserwując mnó-
stwo kont na temat produktywno-
ści na Instagramie wcale nie sta-
niesz się produktywniejszy. Prze-
ciwnie: może cię jeszcze bardziej 
zdołować, że twoja rzeczywistość 

wcale tak nie wygląda. To samo 
tyczy się znajomych z klasy, któ-
rzy chwalą się postępami z powtó-
rek maturalnych. Nie jesteśmy w 
stanie potwierdzić, że faktycznie 
spędzili cały dzień na matematyce 
czy języku polskim; niewykluczo-
ne, że podkoloryzowali to i owo. 
Drugie, o czym należy pamiętać, 
to że każdy z nas ma własną, indy-
widualną miarę, która nie równa 
się żadnej innej. Dla jednej oso-
by 20 zadań z matematyki stano-
wi prawdziwe wyzwanie, ktoś in-
ny jest w stanie uwinąć się z tymi 
samymi zadaniami dwa razy szyb-
ciej.

Planuj dzień i wytwórz ruty-
nę. Gdy masz stałą listę codzien-
nych zadań, którą realizujesz 
kolejno dzień po dniu, umysło-
wi o wiele łatwiej jest przygoto-
wać się na nowy dzień. Już samo 
odhaczenie porannych rutyno-
wych czynności potrafi go ucie-
szyć, że wykonał już tego dnia 
część zadań – czyli jest produk-
tywny. Tym małym oszustwem 
o wiele lepiej jest zmotywować 
umysł do dalszej pracy. Dobrze 
jest rozpocząć dzień (lub zro-
bić to poprzedniego wieczoru) 
od jego zaplanowania. Wcale nie 
ma to być długa lista z wieloma 

podpunktami, wręcz przeciw-
nie. Najlepiej wypisać na kart-
ce wszystkie zadania, jakie cze-
kają nas w najbliższych dniach, 
a następnie wybrać maksymalnie 
trzy z nich do realizacji na dany 
dzień; zazwyczaj są to te zada-
nia ze zbliżającym się nieubłaga-
nie terminem. Dobrze, aby przy-
najmniej jedno z nich było zada-
niem z kategorii: „coś, co spra-
wia mi radość” – dzięki równo-
wadze jesteśmy w stanie wy-
trwać, balansując między obo-
wiązkami oraz przyjemnościa-
mi. Tuż obok można wypisać za-
dania z serii „jeśli zdążę” – do-
datkowe, które super byłoby zro-
bić, ale nie będzie żadnych kon-
sekwencji za zwłokę. 

Świetnym nawykiem jest ro-
bienie krótkiego podsumowa-
nia dnia wieczorem, kiedy moż-
na odhaczyć zrealizowane cele. 
Czujemy wówczas, że dzień nie 
był stracony, że udało nam się 
zrobić to, to i tamto. Kolejnego 
dnia będzie już tylko lepiej.

Odpoczynek. Być może ta 
ostatnia propozycja walki z pro-
krastynacją kogoś zaskoczyła, 
bo jaki związek ma odpoczynek  
z efektywną pracą? A tak się 
składa, że bardzo wiele. Je-

śli danego dnia czujemy, że je-
dyne, na co mamy siłę i ochotę, 
to obejrzenie ulubionego serialu 
lub gapienie się w sufit – to jest 
okej. Naprawdę. Skuteczny od-
poczynek, po którym odzyskuje-
my energię do działania, to je-
den z fundamentów walki z pro-
krastynacją. Być może poprzez 
ciągłe odkładanie czegoś na póź-
niej w rzeczywistości zagłuszasz 
swój wewnętrzny głos wołający 
o chwilę wytchnienia bez wyrzu-
tów sumienia. Zamiast toczyć się 
dalej w tym błędnym kole, po-
zwól sobie wykrzyczeć to, czego 
tak naprawdę potrzebujesz. Je-
śli nie zaspokoimy własnych po-
trzeb, nikt nie zrobi tego za nas. 
Na tak chwiejnej konstrukcji na-
wet najlepiej uzdolniony archi-
tekt nie będzie w stanie stwo-
rzyć niczego stabilnego.

Izabela Biernat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY I PISA-
REK – dok. ze str. 13

W Polsce działalność PEN Clubu zawdzię-
czamy pisarzowi Stefanowi Żeromskiemu, 
który powołał go do życia w 1925 roku. Sto-
warzyszenie działa do dzisiaj, a obecnym 
jego prezesem jest Adam Pomorski.

Zachęcam wszystkich do czytania, ale 
również próbowania swoich sił w pisaniu: 
może stworzysz interesujące opowiadanie 
albo napiszesz wiersz czy piosenkę, może 
wolisz prowadzić dziennik lub pisać pamięt-
nik, a może wśród was są osoby, które kie-
dyś wydadzą swoje książki. Twórzcie, rozwi-
jajcie swoje pasje i wyrażajcie swoje wła-
sne myśli na papierze.

Słowo i książki mają moc, mogą przetrwać 
wiele lat, nawet po śmierci autora. 

Joanna Zięba

JAK ZOSTAĆ MISS? – dok. ze str. 14
Po maturze chcę pójść na studia, na pewno zwią-

zane z biologią. Nie mam jeszcze wybranego kon-
kretnego kierunku, ale zastanawiam się nad me-
dycyną, AWFem i dietetyką. Modeling traktuję ja-
ko hobby czy pracę, sprawia mi to dużą przyjem-
ność, czuję się w tym dobrze i chciałabym tę pasję 
nadal rozwijać. Zawsze miałam dużo zajęć pozasz-
kolnych, takich jak taniec, balet, gra na pianinie, 
gitarze. Lubię aktywny tryb życia. Tańczę już od 
dziecka, jest to jedna z moich pasji i nie wyobra-
żam sobie z niej zrezygnować. Chodzę na trening 
raz w tygodniu, czasem trenuję również w domu. 
Masz jakieś rady dla innych, którymi kierujesz 
się przy natłoku obowiązków?

Najważniejsza jest motywacja i nieodkładanie 
wszystkiego na ostatnią chwilę. Wtedy wiem, że 
mam więcej czasu dla siebie, moich znajomych  
i pasji. 
Masz zamiar próbować swoich sił w kolejnych 
konkursach piękności?

Wcześniej nie planowałam uczestnictwa w takich 
wydarzeniach, ale z pewnością nie żałuję wzięcia 
udziału w konkursie Miss Beskidów Nastolatek. By-
ła to wspaniała przygoda i nowe, cenne doświad-
czenie. Na pewno chciałabym rozwijać się w mo-
delingu i nabierać coraz więcej doświadczenia  
w tej dziedzinie, a konkursy piękności… Zobaczy-
my co przyniesie przyszłość;)

rozmawiała Maja Jakubiec
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
 – 1 cebula,
 – puszka mleka kokosowego,
 – puszka pomidorów krojo-
nych,
 – 3 puszki ciecierzycy,
 – łyżka sosu sojowego,
 – 0,5 łyżeczki cukru trzcino-
wego,
 – kumin, kurkuma, cynamon, 
sól, olej.

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy olej i podsmaża-
my pokrojoną w kostkę cebulę. Dodajemy 

CUrry Z CIECIOrKI

Poznaj kraj: ISLANDIA

szczyptę lub dwie soli i smażymy do zarumienienia cebuli. Na-
stępnie dodajemy po około łyżeczce pozostałych przypraw – ku-
minu, kurkumy, cynamonu. Mieszamy. Wlewamy mleko kokoso-
we, pomidory z puszki i dodajemy sos sojowy i cukier. Zwięk-
szamy ogień i gotujemy wszystko około 5 minut, aż sos będzie 
lekko gęsty. Dodajemy odsączoną z wody ciecierzycę i gotuje-
my znowu około 5 minut. Gotowe! Najlepiej smakuje podane  
z kaszą lub ryżem. Smacznego.             

poleca Maja Jakubiec

Musisz to obejrzeć

WandaVision
Tym razem polecam amerykański se-

rial fantastyczny o superbohaterach 
Wandzie Maximoff i Visionie z komiksów 
wydawnictwa Marvel Comics w reżyse-
rii Matta Shakmana pt. „WandaVision”. 
Tytułowe role zagrali w nim Elizabeth 
Olsen oraz Paul Bettany. 

Ten serial to obowiązkowa pozy-
cja dla fanów Marvela. Pokazuje losy 
Wandy i Visiona po wydarzeniach uka-
zanych w „Avengers: Koniec gry”. Bo-
haterowie prowadzą idealne na pozór 
życie w miasteczku Westview, jednak 
z czasem okazuje się, że wszystko wy-
gląda zupełnie inaczej, niż im się wy-
dawało. Twórcy serialu postarali się, 
żeby dostarczyć widzom mnóstwo 
emocji, „WandaVision” to prawdziwy 
rollercoaster. Na początku poznajemy 
psychologię postaci, dostajemy kilka 
zaskakujących momentów, a na ko-
niec należy przygotować chusteczki. 

Walorem serialu jest sposób poka-
zania przeróżnych czasów – pierw-
sze odcinki są czarno-białe, co dodaje 
klimatu. Gra aktorska Elizabeth oraz 
Paula to prawdziwy majstersztyk. 
Każdy odcinek buduje napięcie, a po 
obejrzeniu jednego odcinka chce się 
więcej. Oczywiście nie brakuje scen 
walki na wysokim poziomie. 

Oglądamy więc serial fantastyczny, 
pełen magii i tajemniczości, a z dru-
giej – normalnych, życiowych proble-
mów. Wanda i Vision bawią się w dom, 
tworząc prawdziwą, normalną rodzi-
nę. Ale czy naprawdę normalną? Akcja 
chwilami przenosi się także poza mia-
steczko, w którym mieszkają główni 
bohaterowie, aby widzowie mogli do-
stać odpowiedzi na kolejne nurtujące 
ich pytania. 

Ostrzegam, jeżeli zaczynasz swo-
ją przygodę z Uniwersum Marvela od 
„WandaVision” możesz nie połapać się 
o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego 
zachęcam do obejrzenia emocjonują-
cego serialu „WandaVision” szczegól-
nie fanów Marvela, którzy oglądając 
kolejne produkcje będą mieli jeszcze 
więcej pytań, jeśli pominą tę histo-
rię. Bo to nie koniec przygód Wandy  
i Visiona – Wanda pojawi się w drugiej 
części „Doktora Strange’a”. Serial to 
korytarz prowadzący do kolejnego po-
koju, w którym nie zabraknie emocji.

Zanim jednak doczekamy się tego 
filmu, zachęcam do obejrzenia seria-
li Marvel Studios pt. „Falcon i Zimo-
wy Żołnierz”, „Loki” oraz „Hawkeye”.

poleca 
Joanna Zięba

Stolica: Reykjavik
Język urzędowy: islandzki
Powierzchnia: 103 125 km²
Ludność: 368 590
Waluta: korona islandzka
hymn: Lofsöngur 

• Polacy są najliczniejszą mniejszością naro-
dową zamieszkującą Islandię. Naszych rodaków 
jest aż 5,6%. 

• Do tego Islandczycy lubują się w naszych ro-
dzimych wafelkach Prince Polo, które są w tym 
kraju jednym z najpopularniejszych towarów 
importowanych.

• Islandczycy nie używają nazwisk tak jak in-
ni mieszkańcy Europy. W Islandii nazwisko 
jest imieniem ojca z końcówką son i dóttir  
w zależności od tego czy jest to syn czy córka. 
Dlatego też kobiety po ślubie nie zmieniają na-
zwiska na to męża.

• Bardzo wielu Islandczyków głęboko wierzy, 

że cały ich kraj zamieszkują istoty nadprzy-
rodzone. Nazywa się je huldufólk co oznacza 
„ukryty lud”. Wierzenia te są tak silnie zako-
rzenione, że główna droga z Reykjavik zosta-
ła tak poprowadzona, by omijała wzgórze el-
fów i nie zakłócała ich spokoju.

• Narodowe zwierzę to sokół białozór.
• Na Islandii praktycznie nie ma lasów, sta-

nowią one jedynie 1% powierzchni kraju.
• Nie występują tu również kleszcze, ko-

mary, płazy oraz gady.
Magdalena Krutak

W tym numerze proponujemy łamigłówki, czyli sport 
dla umysłu. Kto nie lubi rozwiązywać zagadek? Im trud-
niejsze, tym ciekawsze, ich rozwikłanie daje satysfakcję 
i przede wszystkim ćwiczy umysł.

Zagadka to zadanie, które polega na znalezieniu odpo-
wiedzi na postawione pytanie albo rozwiązaniu posta-
wionego problemu w oparciu o wiedzę, logiczne wnio-
skowanie, intuicję lub abstrakcyjne myślenie. W szkole 
bardzo dużo mamy takich elementów na matematyce. 
Czasem warto problem matematyczny „ubrać” w cieka-

Nowy pomysł na pasję:  
ŁAMIGŁÓWKI

wą historię lub zagadkę, która zain-
teresuje ucznia i dzięki temu chęt-
niej podejdzie on do nauki. 

Łamigłówki mogą być zapisane sło-
wami, mogą też polegać na ułoże-
niu układanki (łamigłówki manual-
ne). Uczą logicznego myślenia, roz-
wijają kreatywność i pobudzają wy-
obraźnię. Osoba, która rozwiązuje 
zagadki, łatwiej radzi sobie z pro-
blemami, nie ma problemu z roz-
wiązywaniem zadań, które czekają 
na nią nie tylko w szkole, ale i w ży-
ciu. Popularne w obecnych czasach 

escape room’y to właśnie pokoje zagadek, czyli forma 
rozrywki umysłowej, w której grupa osób próbuje zna-
leźć klucz, żeby wydostać się z pomieszczenia w określo-
nym czasie. W Polsce znajduje się ponad 500 takich po-
kojów zagadek.

Zachęcam do rozwiązywania łamigłówek, także dla-
tego, że to integruje. Zagadki najlepiej rozwiazuje się  
w grupie, więc jest to też ciekawy pomysł na spędzanie 
wolnego czasu w dobrym towarzystwie. 

David Mitchel pisał: „Umysł, który poznaje, to umysł, 
który żyje”. Dlatego ćwiczmy nasze umysły i próbujmy 
nowych rzeczy np. łamigłówek.

poleca Joanna Zięba
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W ogólnej kwocie wydatków – wydat-
ki bieżące to 49.664.022 zł, co stanowi 84% 
wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe to 
9.696.300 zł, co stanowi 16% wydatków ogó-
łem.

Najważniejszymi kierunkami wydatkowa-
nia środków finansowych są:

 – szkoły i przedszkola – 25.016.962 zł, 
(w tym 6.237.537 zł to utrzymanie przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych),

 – pomoc społeczna – 10.806.881 zł,  
(w tym 5.351.205 zł to świadczenia wycho-
wawcze),

 – zadania z zakresu administracji pu-
blicznej – 6.738.973 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 
9.696.300 zł, między innymi na: 

• rozbudowę sieci wodociągowej w Bucz-
kowicach, Rybarzowicach i w Godziszce, 

• projektowanie oraz budowę chodnika 
przy ul. Bielskiej w Buczkowicach, 

• budowę gminnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych przy ul. Ce-
glanej w Rybarzowicach, 

• dopłaty do wymiany pieców węglowych 
na piece gazowe c.o., 

• budowę dróg: ul. Jagodowej w Buczkowi-
cach oraz ul. Południowej w Godziszce (z ter-
minem zakończenia ich realizacji w 2023 r.).

Dochody zaplanowano w wysokości 
51.795.262 zł.

Najważniejszymi źródłami dochodów gmi-
ny będą:

– subwencja oświatowa – 12.326.040 zł,
– subwencja wyrównawcza – 1.848.406 zł,
– dotacje z budżetu państwa – 8.588.771 zł,
– środki europejskie – 932.000 zł,
– podatki i opłaty – 20.524.813 zł, w tym  
11.923.920 zł udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i prawnych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwo-
cie 7.565.060 zł będą przychody z zaciągnię-
tych pożyczek, kredytu oraz wolne środki na 
rachunku bankowym.

Pełny tekst uchwały budżetowej znajdu-
je się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Buczkowice – samorząd.gov.pl/web/gmina-
buczkowice.

Józef Caputa, wójt gminy Buczkowice

W roku 2021 nastąpił spadek liczby osób za-
meldowanych na pobyt stały na terenie gminy 
– 31 grudnia 2020 r. gmina liczyła 11018 miesz-
kańców, a 31 grudnia 2021 r. o 71 osób mniej, 
tj. 10947. 

Na koniec grudnia 2021 r. na pobyt stały za-
meldowanych było:

• w Buczkowicach – 4342 mieszkańców,
• w Rybarzowicach – 3366 mieszkańców,
• w Godziszce – 2300 mieszkańców,
• w Kalnej – 939 mieszkańców.

W 2021 r. na terenie naszej gminy uro-
dziło się 111 dzieci, o 8 więcej w porównaniu  
z rokiem 2020. Więcej było także małżeństw –  
w 2021 r. związek małżeński zawarło 114 osób, 
podczas gdy w 2020 r. 90 osób.

Zmarło 170 osób; w porównaniu z 2020 r. 
jest to wzrost o 45 osób. 

Informację sporządzono na podstawie da-
nych Referatu Spraw Społecznych i Urzędu 
Stanu Cywilnego Gminy Buczkowice. 

Marzena Wilcz

ODBIóR WYROBóW 
ZAWIERAjĄCYCH 
AZBeST W 2022 R.

Urząd Gminy Buczkowice planu-
je w bieżącym roku ponownie wy-
stąpić do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
o dofinansowanie zadania związa-
nego z usuwaniem z terenu gminy 
wyrobów zawierających azbest. 

Właściciele nieruchomości, któ-
rzy w chwili obecnej mają zdemon-
towane z budynków wyroby zawie-
rające azbest (pokrycia dachowe, 
osłony, płyty azbestowe itp.) lub pla-
nują taki demontaż w terminie do 30 
czerwca br., i są zainteresowani tym, 
aby urząd odebrał od nich zdemon-
towane odpady, proszeni są o zgło-
szenie tego faktu telefonicznie (tel. 
33 499 00 66 wew. 40) – w nieprze-
kraczalnym terminie do 15 marca 
2022 r.

InFORMACjA  
W sPRAWIE KOTŁóW

Urząd Gminy przypomina miesz-
kańcom, że zgodnie z obowiązującą 
od 2017 r. na terenie województwa 
śląskiego tzw. uchwałą antysmogo-
wą, kotły na paliwa stałe wyproduko-
wane przed rokiem 2007 oraz kotły 
nieposiadające tabliczki znamiono-
wej od 1 stycznia br. nie mogą być 
eksploatowane. 

Dalsza eksploatacja tzw. kopciu-
chów stanowi wykroczenie, za które 
przewidziana jest kara grzywny.

Przemysław Lubiński

Gmina Buczkowice zakończyła realizację 
projektu pn. „Odnawialne źródła energii na 
potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie 
Buczkowice”.

W ramach inwestycji na terenie gminy zamon-
towanych zostało:
 – 266 instalacji fotowoltaicznych, w tym: 

• 33 zestawy 3 kW, 
• 35 zestawów 4 kW,
• 198 zestawów 5 kW,

– 16 kompletów kolektorów słonecznych, w tym:
• 5 zestawów dla 3 użytkowników, 
• 10 zestawów dla 4-5 użytkowników,
• 1 zestaw powyżej 6-ciu użytkowników.
Głównym celem projektu był wzrost produk-

cji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odna-

wialnych w gminie Buczkowice w wyniku wykorzy-
stania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 
i pyłu PM10). 

Całkowita wartość projektu to 7,15 mln zł,  
w tym dofinasowanie: 6,12 mln zł. 

Zgodnie z § 7 pkt 4 umowy o powierzenie gran-
tu, grantobiorca w okresie trwania projektu zobo-
wiązany jest do podawania informacji o aktual-
nym stanie licznika przynajmniej jeden raz w roku  
w terminie do 15 grudnia przez okres 5 lat, na każ-
de wezwanie Beneficjenta oraz do umożliwienia 
przedstawicielowi Beneficjenta dostępu do mikro-
instalacji OZE w celu sprawdzenia licznika.

Agnieszka Giżycka

Budżet gminy Buczkowice na 2022 rok
22 grudnia 2021 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVII/259/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na rok 2022. Uchwalono plan wydatków w kwocie 59.360.322 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 
51.795.262 zł.

statystyka ludności w gminie Buczkowice

ODnAWIALnE ŹRóDŁA EnERGII
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15 kwietnia 2019 roku starosta bielski 
powołał Powiatową Komisję Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. Jako wnioskodaw-
ca jej powstania chciałem czytelnikom Ga-
zety Gminnej przybliżyć zakres jej działania, 
a jednocześnie zachęcić do zapoznania się 
z informacjami przygotowanymi przez Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej.

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego została powołana jako organ dorad-
czy Starosty Bielskiego w zakresie zarzą-
dzania ruchem na drogach gminnych i po-
wiatowych. Do jej zadań należy:

 • rozpatrywanie opinii lub wątpliwości 
związanych z projektami organizacji ruchu,

 • analiza bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na terenie powiatu bielskiego,

 • opiniowanie wniosków dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • wspieranie współpracy w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy 
gminami i powiatem bielskim,

• współpraca z organizacjami społeczny-

mi i pozarządowymi w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego,

 • przedstawianie staroście rozwiązań  
i wniosków dotyczących poprawy organiza-
cji ruchu i bezpieczeństwa na drogach po-
wiatu bielskiego.

Wymiernym efektem dotychczasowej pra-
cy komisji są zrealizowane zadania inwesty-
cyjne i bieżące, które przyczyniły się do popra-
wy bezpieczeństwa na drogach. W ramach 
działań profilaktycznych m.in. przekazano  
4 tys. szt. elementów odblaskowych do Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej  
z przeznaczeniem dla najmłodszych uczniów 
w szkołach podstawowych naszego powia-
tu. Chcemy również, aby na łamach pism sa-
morządowych powiatu bielskiego publikowa-
ne były materiały informacyjne, przygotowane 
przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 
dotyczące spraw bezpieczeństwa na drogach. 
Zachęcam Państwa do lektury. 

Adam Caputa, radny Rady Powiatu Bielskiego  
i przewodniczący Komisji Porządku Publicznego 

POWIATOWA KOMIsjA 
BEZPIECZEŃsTWA RuCHu DROGOWEGO 

W 2021 roku doszło do wielu istotnych 
zmian przepisów ruchu drogowego. Zmie-
niły się między innymi zasady dotyczące za-
chowania kierujących w rejonie przejść dla 
pieszych oraz korzystania przez pieszych  
z dróg. Zmieniony został limit dopuszczalnej 
prędkości w obszarze zabudowanym, który 
obecnie wynosi do 50 km/h przez całą dobę, 
a także wprowadzono obowiązek zachowania 
odpowiedniej odległości od pojazdu poprze-
dzającego na autostradach i drogach ekspre-
sowych, wynoszący niemniej niż połowę pręd-
kości pojazdu poprzedzającego określoną  
w metrach (np. pojazd jadący z prędkością 
100 km/h – odstęp minimum 50 m). Wprowa-
dzone zostały przepisy dotyczące poruszania 
się osób na urządzeniach wspomagających 
ruch (np. rolki, zwykłe hulajnogi), hulajnogach 
elektrycznych, urządzeniach transportu osobi-
stego (np. segway).

2022 rok to kolejne zmiany, tym razem 
związane wysokością grzywien za najbar-
dziej niebezpieczne i nieodpowiedzialne wy-
kroczenia na drodze, a w dalszej perspekty-
wie, również ze zmianą liczby punktów kar-
nych nakładanych na kierowcę. W myśl no-
wych przepisów, sześciokrotnie wzrosła wy-
sokość maksymalnej kary finansowej nakła-
danej przez sąd. To oznacza, że kiedy spra-
wa kierowcy naruszającego przepisy ru-
chu drogowego trafi do sądu, grzywna mo-
że sięgnąć nawet 30000 zł, a nie do 5000 zł 
jak do tej pory. W przypadku kontroli drogo-
wej zakończonej mandatem policjant lub in-
ny organ kontrolny może nałożyć mandat do 

5000 zł (do tej pory 500 zł) lub, przy zbiegu 
przepisów ustawy, do 6000 zł. 

Intencją ustawodawcy jest poprawa bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Polska 
bowiem jest nadal krajem „przodującym”  
w niechlubnych europejskich statystykach 
dotyczących liczby osób zabitych i rannych 
w zdarzeniach drogowych.

Policjanci bielskiego garnizonu w 2021 r. 
na drogach miasta i powiatu bielskiego odno-
towali 82 wypadki drogowe, w których śmierć 
poniosło 6 osób, a 95 zostało rannych. Był to 
kolejny z rzędu rok, w którym nastąpiła popra-
wa bezpieczeństwa na drogach.

Znaczące podwyższenie kar oraz ich 
nieuchronność za najbardziej niebezpiecz-
ne wykroczenia mają przyczynić się do 
zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych, 
w szczególności tych najtragiczniejszych. 
Podwyższeniu uległy mandaty za przekra-
czanie dopuszczalnej prędkości, w szcze-
gólności o 31 km/h i więcej.

Wysokość grzywien za przekroczenia 
prędkości powyżej 31 km/h. 
Przekroczenie prędkości Grzywna
o 31-40 km/h    800 zł
o 41-50 km/h  1000 zł
o 51-60 km/h  1500 zł
o 61-70 km/h  2000 zł
o 71 i więcej  2500 zł

Nowe rozporządzenie znacząco podwyż-
sza grzywny za nieprawidłowe zachowania  
w stosunku do pieszych czy nieprawidłowe 
wyprzedzanie. Za nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu się na ozna-

nOWY TARYFIKATOR ZA 
WYKROCZEnIA W RuCHu DROGOWYM

Rusza rekrutacja na 
rok szkolny 2022/23

Rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
punktu przedszkolnego oraz do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Buczkowice będzie trwać od 1 do 18 marca br.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego w przedszkolu,  
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
lub w punkcie przedszkolnym – w przypadku Kalnej.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wy-
chowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzie-
ci, które ukończyły 2,5 roku. 

Dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne. Na wniosek 
rodziców dzieci 6-letnie mogą rozpocząć naukę  
w szkole podstawowej. Miejscem do korzystania 
z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wie-
ku 3-5 lat są:

1) Publiczne Przedszkole „Bajka” w Buczkowi-
cach z siedzibą przy ul. Bielskiej 12,

2) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach  
z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 4,

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-
wej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach z siedzi-
bą przy ul. Beskidzkiej 108,

4) Publiczne Przedszkole w Godziszce w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce z sie-
dzibą przy ul. Beskidzkiej 29,

5) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
im. J. Kukuczki w Kalnej z siedzibą przy ul. Wido-
kowej 59.

Natomiast dzieci 6-letnie realizują roczne przy-
gotowanie przedszkolne w: 

1) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Buczkowicach z sie-
dzibą przy ul. Szkolnej 2,

2) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podsta-
wowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach z sie-
dzibą przy ul. Beskidzkiej 108,

3) Publicznym Przedszkolu w Godziszce  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce 
z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 29,

4) Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podsta-
wowej im. J. Kukuczki w Kalnej z siedzibą przy ul. 
Widokowej 59.

Szczegółowe informacje można uzyskać u dy-
rektorów gminnych szkół i przedszkoli. 

Agnieszka Gasek,
kierownik Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

nowe stawki za śmieci
Urząd Gminy Buczkowice przypomina, że od 

1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości 26 zł od osoby (dla mieszkańców, 
którzy zadeklarowali wykorzystywanie kompo-
stownika, stawka wynosi 25 zł od osoby). Wła-
ściciele nieruchomości w lutym otrzymają zawia-
domienia zawierające informację o należnej mie-
sięcznej opłacie i terminach jej uiszczania. 

Pierwszą wpłatę, za styczeń i luty, należy ure-
gulować wg nowych stawek, do 15 marca br. 

Agata Artemska, sekretarz gminy 
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kowanym przejściu dla pieszych lub wchodzą-
cemu na to przejście zapłacimy mandat 1500 
zł. Taki sam mandat grozi kierującemu pojaz-
dem, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu 
dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowa-
ny, lub bezpośrednio przed nim. Podobnie jest 
przy omijaniu pojazdu, który jechał w tym sa-
mym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustą-
pienia pierwszeństwa pieszemu, czy za jaz-
dę wzdłuż po chodniku dla pieszych. Dodatko-
wo, w sytuacji spowodowania zagrożenia bez-
pieczeństwa pieszego, sąd może orzec za-
kaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1000 zł 
grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje 
się do zakazu wyprzedzania określonego usta-
wą lub znakiem drogowym.

Podniesiona została również kara za kiero-
wanie pojazdem mechanicznym bez wymaga-
nych uprawnień. Obecnie oprócz grzywny na-
kładanej przez sąd – minimum 1500 zł – ob-
ligatoryjnie wobec takiego kierowcy zostaje 
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 

Bardzo surowe konsekwencje grożą kie-
rowcy, który doprowadzi do kolizji drogowej.  
W takim przypadku policjant nałoży mandat 
1000 zł powiększony o kwotę mandatu za wy-
kroczenie, które było przyczyną tego zdarze-
nia. Przykładowo, jeśli kierowca doprowadzi 
do kolizji z powodu nieprawidłowego wyprze-
dzania, otrzyma mandat w wysokości 2000 zł. 

Wzrosły kary za niewłaściwe zachowania 
na przejazdach kolejowych. Wynoszą 2000 zł, 
zarówno dla pieszych, jak i kierujących. I tak  
z mandatem takiej wysokości musi liczyć się pie-
szy, który naruszy zakaz wejścia na przejazd ko-
lejowy gdy zapory lub półzapory są opuszczone 
bądź rozpoczęło się ich opuszczanie. Kierowca 
grzywnę taką otrzyma np. za naruszenie zakazu 
objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór 
oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie 
ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zo-
stało zakończone. Tyle samo grozi za wjazd na 
przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miej-
sca na kontynuowanie jazdy.

Znacząco podniesione zostały kary za jaz-
dę pojazdem innym niż mechaniczny, np. ro-
werem, pod wpływem alkoholu. Jeśli kierow-
ca znajduje się pod wpływem alkoholu, czyli 
w jego organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila 
alkoholu, grozi mu mandat 1000 zł. Natomiast  
w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila al-
koholu) mandat wynosi 2500 zł.

Apelujemy do wszystkich uczestników ru-
chu drogowego o przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów, tak aby zawsze bezpiecznie 
dotrzeć do celu.

Podwyższenie grzywien za najbardziej nie-
bezpieczne wykroczenia na drodze ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

asp. Ilona Michalczyk, WRD KMP w Bielsku-Białej

Z KRONIKI 
PRZEDSZKOLA  
W RYBARZOWICACH

PRZEDSZKOLE I NAUCZYCIEL NA MEDAL
Nasze przedszkole dzięki rodzicom brało 

udział w największym plebiscycie edukacyj-
nym w Polsce Przedszkole i Nauczyciel na 
Medal. Nauczycielki Michalina Szlegr-Kokot  
i Monika Pytlik zajęły drugie i trzecie miejsce 
w powiecie bielskim. Gratulujemy! 

ALA I KLARA DZIĘKUJĄ

Serdecznie dziękujemy za wpłaty gotów-
kowe na leczenie dla dziewczynek dotknię-
tych muskowiscydozą. Cały czas zbieramy  
i przyjmujemy każdą ilość plastikowych na-
krętek dla Ali i Klary.

LAUREACI SĄ WŚRÓD NAS!
W Świątecznym Konkursie Plastycznym 

Bożonarodzeniowa Szopka zorganizowanym 
przez GOK w Buczkowicach, jednym z laure-
atów został nasz przedszkolak. Na 101 prac 
wyróżnienie otrzymał 3-letni Miłoszek!

ŚWIĄTECZNE EKOOZDOBY

Celem zorganizowanego przez przed-
szkole konkursu było kultywowanie tradycji 
świąt Bożego Narodzenia oraz wykorzysta-
nie do pracy materiałów wtórnych i ekologicz-
nych. Autorów nagrodziliśmy 12 stycznia.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Dzień Babci i Dziadka to jedna z najważ-

niejszych przedszkolnych uroczystości. Dzie-
ci zaprezentowały specjalny program, skła-
dając życzenia online. Upominki i dziecięcy 
urok dopełniły całości.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNE DOSKONALE-
NIE ZAWODOWE

W ramach międzyprzedszkolnej wymia-
ny doświadczeń pedagogicznych w zakresie 
kodowania na dywanie powstał cykl zajęć, 

prowadzonych w zaprzyjaźnionych placów-
kach w okresie od stycznia do marca. Na zdję-
ciu: zajęcia w grupie starszaków z wykorzysta-
niem robota DOC.

WIRUSOOCHRONA
Do marca trwa Wojewódzka Akcja PSSE 

informacyjno-edukacyjna pt. Wirusoochrona. 
Codziennie zwraca się uwagę na promocję 
podstawowych zasad higieny osobistej wśród 
dzieci i rodziców. 

EDUKACJA TEATRALNA NA ŻYWO

Nauczycielki prowadzą edukację teatral-
ną, wykorzystując teatrzyki kukiełkowe, sylwe-
towe czy dramę. 2 lutego gościliśmy aktorów  
z Teatru Skrzat z bajką Strach ma wielkie oczy. 
Spotkania ze sztuką to prawdziwa radość  
i mnóstwo pozytywnych doznań! 

Jadwiga Kozłowska

Z życia 
PRZEDSZKOLA  
W buczkOWICACH

BAJKOWY BAL

7 lutego odbył się bajkowy bal w naszym 
przedszkolu. Dzieci z poszczególnych grup 
w przebraniu ulubionych bajkowych bohate-
rów bawiły się w auli i w pięknie udekorowa-
nych salach, uczestniczyły w bajkowym poka-
zie mody karnawałowej.                 cd. na str. 20 

Dyrekcja GOK w Buczkowicach serdecznie dziękuje 
strażakom z OSP w Buczkowicach, a w szczególności 
panu Janowi Pietruszkiewiczowi, za pomoc w montażu 
i demontażu szopki przy kościele w Buczkowicach. 
Podziękowania kierujemy również na ręce pana Piotra 
Gluzy, który dba o estetyczny wygląd szopki.

Dziękujemy!!!
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA (...) – dok. ze str. 19
W trakcie zabawy odbyła się wielka piracka 

bitwa na morzu oraz wiele innych konkurencji 
połączonych ze smaczną przekąską. 

KONKURS NA EKOCHOINKĘ 

W styczniu w przedszkolu miała miejsce 
pokonkursowa wystawa ekochoinek wyko-
nanych z naturalnych materiałów oraz przed-
miotów, którym dano nowe życie. Na wystawie 
zaprezentowano 36 prac wykonanych przez 
dzieci wraz z rodzicami. Choinki zostały wy-
konane z wykorzystaniem ciekawych technik 
plastycznych i konstrukcyjnych. Wszystkim 
uczestnikom konkursu gratulujemy kreatywno-
ści i twórczych pomysłów.

PRZEKAZANIE BAJKOWEGO KLUCZA

Grupa Króla Maciusia w styczniu przekaza-
ła Bajkowy Klucz do przedszkola grupie Kon-
struktorów, która w tym miesiącu obejmuje nad 
nim pieczę. Zadaniem grupy, która posiada 
Bajkowy Klucz, jest zaprezentowanie swoich 
zdolności i umiejętności wszystkim dzieciom  
w przedszkolu oraz bycie wzorowymi przed-
szkolakami. Prezentacje z nagraniami dzieci 
zostały przekazane w wersji online i odtworzo-
ne na tablicach interaktywnych zakupionych  
w ramach projektu unijnego pn. „Przedszkole 
Buczkowice”.

PROJEKT UNICEF

Grupa Króla Maciusia wzięła udział w pro-
jekcie UNICEF dotyczącym propagowania 
praw dziecka. Dzieci zapoznały się z postacią 
Janusza Korczaka i z wykorzystaniem mate-
riałów UNICEF przygotowały nagranie, na któ-
rym opowiedziały wszystkim o prawach dziec-

ka. W tym dniu w przedszkolu królował niebie-
ski kolor, a bohaterem dnia został Król Maciuś.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE 
Zajęcia w ramach projektu pn. „Przedszko-

le Buczkowice” to Sprytna Rączka – zaję-
cia usprawniające ogólną motorykę ciała oraz 
precyzyjne ruchy ręki z wykorzystaniem róż-
norodnych pomocy dydaktycznych oraz Baj-
koterapia czyli zajęcia rozwijające kompe-
tencje emocjonalno-społeczne dzieci z wy-
korzystaniem literatury dziecięcej, są opar-
te na przeżyciach związanych z bajkowy-
mi bohaterami. Warsztaty odbywają się raz  
w tygodniu w małych grupach przy wsparciu 
pani psycholog.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

21 stycznia dzieci przesłały swoim najuko-
chańszym Babciom i Dziadkom gorące życze-
nia. Roztańczone i rozśpiewane zaprezento-
wały swoim najbliższym występ w wersji online 
i mimo że nie mogliśmy spotkać się osobiście, 
moc życzeń i prezentów dotarła w tym dniu do 
wszystkich świętujących Babć i Dziadków. Do-
łączamy się do dzieci i życzymy Wam 100 lat.

KONKURS MAGIA BESKIDÓW

Gratulujemy laureatom powiatowego kon-
kursu Magia Beskidów Igorowi Jaszczurow-
skiemu i Ksaweremu Pomperowi, którzy wyko-
nali piękne prace plastyczne ilustrujące pięk-
no Beskidów. W nagrodę otrzymali zabawki  
i dyplomy.

ZIMOWE ZABAWY 
Słoneczny zimowy dzień zachęca do za-

baw na świeżym powietrzu. Dzieci z radością 
biorą udział w zabawach ruchowych i konku-
rencjach sportowych w przedszkolnym ogro-
dzie. 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJACH 
CHARYTATYWNYCH 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com za zaangażowanie w akcje społeczne or-
ganizowane na terenie przedszkola tj. Szlachet-
na Paczka, zbiórka makulatury, Góra Grosza. 
Wasze zaangażowanie i dobre serca przerosły 
wszelkie oczekiwania!!!

Elżbieta Jarczyk

Z życia szkoły  
W kalnej

ŚWIĘTA Z KSIĄŻKĄ W TLE

Święta Bożego Narodzenia za nami, ale 
pozostały po nich piękne wspomnienia rodzin-
nych spotkań, prezenty i zdjęcia. W Szkole 
Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej ucznio-
wie przystąpili do konkursu fotograficznego 
pod nazwą: „Święta z książką w tle”. Po raz 
kolejny uczestnicy zmagań przekonali nas, że 
ich wyobraźnia nie zna granic. Powstały orygi-
nalne i zaskakujące ujęcia, których bohatera-
mi były książki w świątecznej scenerii. Galerię 
zdjęć można zobaczyć na stronie szkoły: www.
szkolakalna.pl oraz na szkolnym facebooku.

Bogusława Piwowarczyk

ZBIÓRKA DARÓW DLA ZWIERZAKÓW

W dniach od 24 listopada do 15 grudnia gru-
pa zuchowa wraz z opiekunem i panią logope-
dą zorganizowała w szkole akcję charytatyw-
ną „Pomóż nam przeżyć zimę”. Celem tego 
przedsięwzięcia była poprawa warunków ży-
cia bezdomnych zwierząt w schronisku, kształ-
towanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdra-
żanie dzieci i młodzieży do aktywnego udzia-
łu w zbiórce karmy dla zwierzaków. Cieszy-
my się, że tak wielu przedszkolaków i uczniów 
wzięło udział w tej akcji. Zebrano mnóstwo pu-
szek i opakowań z mokrą i suchą karmą oraz 
koce i maskotki. Wszystkie dary przekaza-
ne zostały pracownikom schroniska „Reksio”  
w Bielsku-Białej.                                     J. Kurowska

W KARNAWALE 
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cd. na str. 22

Czas karnawału to świetna okazja, by spę-
dzić czas na zabawie. Dzieci oraz pracowni-
cy przedszkola w Kalnej zorganizowali w ostat-
nich dniach bal karnawałowy. Ach, co to był za 
bal! Zabawom i tańcom nie było końca. Elza 
tańczyła ze Spidermanem, biedronka z kowbo-
jem, nawet wróżka chętnie pląsała w rytm naj-
większych hitów. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku zabawa będzie tak samo udana. 

P. Kogut

Z ŻYCIA SZKOŁY  
W RYBARZOWICACH

KARTKI ŚWIĄTECZNE 2021

Tradycją Szkoły Podstawowej w Rybarzo-
wicach jest własnoręczne wykonywanie świą-
tecznych stroików oraz dostarczanie ich do 
mieszkańców naszej miejscowości wraz z bo-
żonarodzeniowymi życzeniami. Już drugi rok  
z rzędu nie mogliśmy podtrzymywać lokal-
nej tradycji „chodzenia po Tomie” ze wzglę-
du na obostrzenia sanitarne. W tym roku za-
miast stroików do mieszkańców Rybarzowic 
trafiły kolorowe kartki świąteczne, które zosta-
ły wykonane na zajęciach plastycznych przez 
uczniów. Kartki zawierały również życzenia od 
dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów na święta.

Małgorzata Gołąbek

KLASOWY KONKURS KOLĘD

12 stycznia w klasie 2b odbył się klasowy 
konkurs kolęd. Katechetka Małgorzata Żądło ra-
zem z wychowawczynią Sylwią Nikiel ocenia-
ła występy dzieci. Wszyscy ładnie się przygoto-
wali, śpiewali a capella. Najwięcej uczniów wy-
brało kolędę „Przybieżeli do Betlejem” – 8 osób,  
a 3 osoby śpiewały „Wśród nocnej ciszy”. Pozo-
stali uczniowie przygotowali mniej znane kolędy 
a także pastorałkę. Na wyróżnienie zasłużył Mat-
tia, który zaśpiewał włoską kolędę.

Wyniki konkursu: I miejsce Nikola Laburda 
„Dzisiaj w Betlejem”, II miejsce ex aequo Mile-
na Wojciuch i Julia Kubica „Przybieżeli do Be-
tlejem”, III miejsce Paweł Januła „Wśród noc-
nej ciszy”. Wyróżnienie otrzymał Mattia Tognin.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Sylwia Nikiel

SPORTOWE SUKCESY 

W hali MOSiR w Lubawie przez 3 dni ry-
walizowało 15 najlepszych drużyn futsalowych  
z całej Polski. W turnieju finałowym o Młodzie-
żowe Mistrzostwo Polski U-15 zwyciężyła dru-
żyna Rekord Bielsko-Biała SSA. Należy pod-
kreślić dobrą organizację turnieju i wysoki po-
ziom sportowy drużyn. W meczach grupowych 
rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż każda 
z drużyn chciała walczyć o awans. Jeszcze 
większa walka o każdy centymetr boiska roz-
poczęła się od ćwierćfinałów. Do wielkiego fi-
nału awans uzyskały drużyny Rekordu Biel-
sko-Biała i GLKS Wilkowice, zwycięstwo uzy-
skała ekipa z Bielska. W drużynie GLKS Wil-
kowice grał uczeń naszej szkoły Dominik Ku-
bica, który wraz z drużyną założył na szyję 
srebrny medal. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy.                          Dariusz Binda

BEZPIECZNE FERIE 2022
W trosce o bezpieczeństwo uczniów w ty-

godniu poprzedzającym ferie zimowe, ucznio-
wie klas 8 należący do Szkolnego Koła Wolon-
tariatu przygotowali w klasach spotkania doty-
czące Bezpiecznych Ferii 2022. Podczas spo-
tkań z najmłodszymi przedstawili prezentację 
multimedialną, dzięki której przedszkolaki oraz 
klasy młodsze mogły zapoznać się z zasadami 
bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania 
się w czasie ferii zimowych. Zasady dotyczyły 
bezpieczeństwa w górach, na stokach narciar-
skich i lodowiskach. Uczniowie klas 8  poruszyli 
też temat, jak zachować się podczas spotkania 
z nieznajomymi i zasady postępowania w cza-
sie pandemii. Podczas spotkania dzieci mo-
gły również wysłuchać czytanych przez ośmio-
klasistów opowiadań zimowych i poruszać się  
w rytm zimowych piosenek.             

 Liliana Kanik

WIEŚCI ZE SZKOŁY  
W GODZISZCE

KOSMICZNY TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Tydzień Patrona Szkoły to w naszej pla-
cówce zawsze wyjątkowe święto, pełne atrak-
cji i niespodzianek. Tym razem miał on charak-
ter kosmiczny, a to dlatego, że doszło do wirtu-
alnego spotkania Jana Brzechwy ze Stanisła-
wem Lemem. Pierwszy z nich nam patronuje, 
a drugiemu – z okazji setnej rocznicy urodzin 
– poświęcony był cały miniony rok. Obu twór-
ców łączy wpatrywanie się w kosmos, który in-
tryguje także współczesnych ludzi. Dlatego 
dzieci i młodzież z entuzjazmem włączyły się  
w proponowane przez nauczycieli wydarzenia. 
I tak najpierw wszyscy udali się za pomocą fil-
mów na małą wyprawę fantastycznonauko-
wą z bajkami robotów, a potem z Panem Klek-
sem w kosmos. Później przebierali się za ko-
smiczne postacie, więc szkoła wyglądała tro-
chę jak przestrzeń pozaziemska. Następnie  
w zespołach klasowych uczniowie tworzyli pla-
netę Fantazja. Trzeba było na nią zabrać, wy-
myślonym przez siebie wehikułem czasu, Pa-
na Kleksa oraz innych bohaterów z utworów 
Jana Brzechwy i Stanisława Lema. Okazało 
się, że wyobraźnia uczniów i nauczycieli nie 
ma granic. Poszczególne sale zaroiły się fan-
tastycznymi oraz baśniowymi postaciami, za-
wirowały kolory i wszyscy przenieśli się w cza-
sie na nieodkryte planety. Na koniec starszych 
uczniów zaprosił na swój wykład pt. „Galaktyka 
Stanisława Lema” nauczyciel historii, który jest 
pasjonatem twórczości tego wspaniałego pisa-
rza science fiction. Piątek był Dniem Kosmicz-
nych Nagród i wtedy zostali obdarowani naj-
bardziej pomysłowi twórcy kosmicznych prze-
brań oraz planety Fantazja. Ogłoszono też wy-
niki wyborów na najsympatyczniejszą uczen-
nicę, najsympatyczniejszego ucznia i nauczy-
ciela. Po południu miało jeszcze miejsce ślu-
bowanie klasy pierwszej, która po takim tygo-
dniu nie miała żadnych wątpliwości, że chce 
uczęszczać do naszej szkoły. 

PROJEKT „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?”

Uczniowie klasy 2b przez dłuższy czas po-
znawali utwory popularnej autorki dziecięcej – 
Renaty Piątkowskiej. Szczególne zaintereso-
wanie wzbudził tomik opowiadań pt. „To się nie 
mieści w głowie”. Na przykładzie tej publikacji 
drugoklasiści dowiedzieli się jak przygotować 
książkę do wydania, a potem doświadczyli te-
go praktycznie. Uczniowie wybrawszy sobie 
jedno opowiadanie, stanęli przed wyzwaniem, 
by prawidłowo zaprojektować książkę. Wraz 
z wychowawczynią klasa przygotowywała się 
do prac edytorskich, planując kolejne zadania. 
Dzieci samodzielnie zaprojektowały kartę tytu-
łową, rozmieściły na stronach tekst, ozdobiły 
go odpowiednimi grafikami i ilustracjami, a ca-
łość umieściły między starannie wykonanymi 
okładkami. Swoje autorskie projekty książek 



SZKOŁY/KRZYŻÓwKA

22

dzieci zaprezentowały na podsumowaniu za-
jęć w bibliotece szkolnej. Wszyscy z zacieka-
wieniem oglądali powstałe egzemplarze i czy-
tali fragmenty opowiadań. 

PROJEKT „CZYTAM, BO LUBIĘ”

Młodsze dzieci na szczęście chętnie czyta-
ją książki i o nich opowiadają. Tak było z trze-
cioklasistami, którzy zawitali do biblioteki, aby 
w ciekawy sposób zachęcić innych do prze-
czytania swojego ulubionego utworu. Ucznio-
wie nie tylko opowiadali i reklamowali wybrane 
przez siebie czytelnicze propozycje dla dzieci. 
Sięgnęli też po przebranie i charakteryzację, 
upodabniające ich do postaci z przeczytanego 
utworu. Poza tym wykonali przepiękne ilustra-
cje. To była prawdziwa książkowa uczta.

STORYTELLING – CZYLI STWÓRZ SWOJĄ 
OPOWIEŚĆ

W ramach Małej Akademii Folkloru odbyły 
się w szkolnej bibliotece zajęcia dla klas VI-VII, 
prowadzone przed edukatorkę z Książnicy Be-
skidzkiej Beatę Kubicę. Młodzież miała okazję 
poznać technikę storytellingu, czyli spontanicz-
nego tworzenia własnych opowieści w oparciu 
o autorskie karty do zabawy. Ich głównym mo-
tywem były wątki etnograficzne, geograficzne 
i elementy architektury związane z regionem 
Podbeskidzia. Dla urozmaicenia wypowiedzi 
można było sięgnąć po kostkę i wylosować 
któryś z elementów magicznych, technicznych 
czy zwierzęcych, aby wzbogacić swoje pomy-
sły. Historie snute w kręgu przez nauczycieli  
i uczniów zawierały niezwykłe przygody, w któ-
re wplątane bywały postaci z kreskówek, zna-
nych ze Studia Filmów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej. W ten sposób uczniowie przekonali 
się, że kartom można dać drugie życie, a wła-
sne twórcze opowieści są nieprzewidywalne  
i też mogą być ciekawe.

W KRAINIE POEZJI AGNIESZKI FRĄCZEK

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim, 
który odbył się w Pedagogicznej Bibliote-
ce Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, kolejny raz  

z powodzeniem brali udział nasi uczniowie. Te-
matem tegorocznej edycji była twórczość poet-
ki i językoznawczyni, pracownika naukowego 
Uniwersytetu Warszawskiego – Agnieszki Frą-
czek. Laureatką trzeciego miejsca w konkursie 
została Sara Sromek z 2b, której serdecznie 
gratulujemy.

SKRZYDŁA ŻYCZLIWOŚCI
Działania Empatycznej Klasy wciąż trwa-

ją, a w ostatnim czasie ich tematem przewod-
nim była życzliwość. Każdy uczeń Empatycz-
nej Klasy miał wylosowanego własnego Anio-
ła Życzliwości, którego zadaniem było wspie-
ranie kolegi przez okres dwóch tygodni. Na-
stępnie uczniowie zgadywali, kto był ich życzli-
wym aniołem oraz dzielili się gestami życzliwo-
ści, jakich doświadczyli. Na zakończenie troje 
szczególnie zaangażowanych uczniów zosta-
ło nagrodzonych wyjściem do kawiarni na go-
rącą czekoladę i pyszne ciasto. Poza tym zbu-
dowano Szkolnego Anioła Życzliwości, które-
go skrzydła składają się z dobrych uczynków 
uczniów. Miejmy nadzieję, że pod wpływem te-
go treningu życzliwości przyjazna atmosfera 
pozostanie z nami na dłużej.

MISIAKI I DZIECIAKI
Święto Pluszowego Misia zwykle jest uro-

czyście obchodzone w szkolnej bibliotece. 
Jednak w tym roku, ze względu na obostrze-
nia epidemiologiczne, miało charakter wyzwa-
nia fotograficzno-literackiego. Na konkurs na-
leżało nadesłać zdjęcie z ulubionym misiem 
oraz krótki autorski wierszyk wyrażający emo-
cje, jakie wzbudza ta ukochana przez wszyst-
kich przytulanka. Miś mały, duży, bury, koloro-
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wy, milutki, z kokardką czy w kubraczku. Każ-
dy ma lub miał własnego ulubionego misia 
pluszowego. Jest to jedna z najpopularniej-
szych zabawek w Europie już od XIX wieku. 
Miś pluszowy nieodłącznie kojarzy się z bez-
troskim czasem dzieciństwa. Sam pluszak jest 
ponadto symbolem dobra, miłości, ciepła, ła-
godności i opiekuńczości, czyli tego, czego na-
sze dzieci bardzo potrzebują. Dlatego i tym 
razem uczniowie nie zawiedli, przysyłając na 
konkurs niezwykłe ujęcia siebie pośród wielu 
różnej barwy i wielkości misiów. Niektórzy na-
wet upodobnili się do pluszaków, ubierając się  
w kombinezony-misie. Warto dodać, że na fo-
tografiach pojawili się nie tylko uradowani naj-
młodsi, ale też uśmiechnięci siódmoklasiści. 
Cóż, to prawda, że dzieci lubią misie, a misie 
lubią dzieci…

ŻYCZENIA W SŁOIKU
W tym roku nie można zapraszać gości 

do szkoły, dlatego klasy młodsze postanowi-
ły świętować Dzień Babci i Dziadka online. 
Dzieci przygotowały piękne życzenia, wier-
szyki, laurki, piosenki, które zaprezentowa-
ły na filmiku wysłanym do domów. Serdecznie  
i z przejęciem dziękowały babciom i dziadkom 
za uśmiech, serce, wspólną zabawę, pomoc. 
Życzyły im zdrowia, słońca, spełnienia ma-
rzeń, uśmiechu i piękna w życiu. Z pewnością 
duże wrażenie zrobiły na babciach i dziadkach 
upominki od serca, czyli piękne czerwone róże 
wykonane przez dzieci i umieszczone w sło-
ikach. A jest za co być wdzięcznym, z tym się 
zgodzą nie tylko dzieci, ale i dorośli.

redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek

1. Jedna wiosny nie czyni.
2. Zimowy odpoczynek od nauki w szkole.
3. Kwiat zwiastujący wiosnę.
4. Kierunek świata lub pojawiające się 
rankiem na niebie słońce.
5. Kiedy uczeń nie pójdzie do szkoły.
6. Na niej rywalizują Dawid Kubacki  
i Stefan Hula.
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Litery z ciemnych 
pól utworzą hasło. 
Pierwsza osoba, 
która prześle 
prawidłowe hasło 
krzyżówki na maila 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 
otrzyma nagrodę rzeczową. 7. Zwisa zimą z dachu.

8. Obchodzone raz do roku czynią nas 
starszymi.
9. Zimowa atrakcja z zaprzężonymi saniami.
10. Filmowy, np. w Cannes.
11. Kolorowa na niebie.
12. Kukła kojarząca się z pierwszym dniem 
wiosny.
13. Kwitną wiosną w Japonii.
14. Wszechświat.
15. Ciepły górski wiatr.
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KĄCIK ROLNIKA I OGRODNIKA/PODZIęKOwANIA POGRZEBOwE

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom 

mszy pogrzebowej

śp.   Jana  Januły
z Rybarzowic

Dziękujemy ks. prob. Romanowi Ciemierze, bratu Aleksemu,  

całej służbie liturgicznej. Panu prezesowi OSP Rybarzowice  

dh Stanisławowi Górnemu, pocztom sztandarowym 

OSP Rybarzowice, OSP Buczkowice, OSP Godziszka,  

OSP Łodygowice.  Strażakom, rodzinie, kolegom z pracy oraz

wszystkim, którzy odprowadzili Go z nami na wieczny odpoczynek.

wdzięczna żona Maria i synowie z rodzinami

Kącik rolnika  
i ogrodnika
MARZEC

„Jak w Kazimierza (4) pochmurno, o jarzy-
nę nietrudno.”

„Gabrielu (16), przyjacielu, nie mróź nas, 
łysych jest wielu.”
W warzywniku

Przygotowujemy inspekty do pierwszych 
wysiewów warzyw. Inspekt, oprócz ścian, po-
siada dodatkowo wieko ze szkła lub folii chro-
niące rośliny przed przymrozkami, gdy wio-
sna się spóźnia. Należy doglądać roślin i pa-
miętać o wietrzeniu inspektów. Celem ochro-
ny przed słońcem w ciągu dnia i przymroz-
kami w nocy zaleca się stosowanie osłon, 
np. mat trzcinowych. W drugiej połowie mar-
ca, jeśli jest dostatecznie ciepło, wysiewamy  
w inspektach, tunelach, szklarniach m.in. 
rzodkiewkę, kalarepę, kalafior, brokuły, ka-
pustę głowiastą czy sałatę. Do doniczek lub 

skrzyneczek wysiewamy paprykę i pomidory, 
którym zapewniamy dużą dostępność świa-
tła. Rośliny te wysadzamy na zewnątrz do-
piero w drugiej połowie maja. Pod koniec 
miesiąca do gruntu wysiewamy nasiona wa-
rzyw odpornych na niskie temperatury, jak 
np. groch, bób, rzodkiewka, marchew, koper, 
cebula czy roszponka.
W ogrodzie ozdobnym

Pod iglakami uzupełniamy ubytki kory so-
snowej, zapewniając utrzymanie się kwaśne-
go odczynu gleby. Nawozimy rabaty oborni-
kiem, kompostem i torfem ogrodniczym, po 
czym przekopujemy szpadlem na głębokość 
kilkunastu centymetrów, unikając bezpośred-
niego kontaktu z korzeniami roślin na raba-
tach. W bliskim sąsiedztwie korzeni stosuje-
my nawożenie powierzchniowe, rozrzucając 
nawóz pod rośliny.   

KWIECIEŃ
„Jak się Wincenty (5) rozdeszczy, źle 

chłopu wilga wieszczy”.
„Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie 

zubożeje”.
W sadzie 

Wiosna jest okresem sprzyjającym sadze-
niu w naszych ogrodach nowych krzewów  
i drzew owocowych. Drzewka sadzone wio-
sną przycinamy nieco silniej, niż te sadzo-
ne jesienią. Podczas sadzenia możemy za-
stosować preparaty mikrobiologiczne, biosty-
mulatory, bądź szczepionkę mikoryzową dla 
drzew owocowych. Wzmocni to system ko-
rzeniowy młodych drzewek, ułatwi pobiera-
nie składników pokarmowych z gleby, przez 
co rośliny będą silniejsze i zdrowsze, a plon 
obfity.
W warzywniku

Do połowy kwietnia wysiewamy groch, szpi-
nak, marchew na zbiór wczesnojesienny, pie-
truszkę, szczaw, burak ćwikłowy, koper ogro-
dowy. Pikujemy (tj. przesadzamy rośliny do no-
wych pojemników) siewki warzyw takich jak po-
midor czy papryka. Podkiełkowane sadzeniaki 
(bulwy ziemniaka) sadzimy do gruntu. 

Tomasz Mrowiec
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Proboszczowie 
w Buczkowicach

Fot. M. Skrok.


