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Inwestycje

Co się dzieje
w naszej gminie?

Postęp prac
projektowych / budowlanych

Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej. 
Procedura uzyskania decyzji ZRID została wznowiona.

Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy biblioteki publicznej. 
Trwa projektowanie.

Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej
na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nowe punkty świetlne.  
Zabudowano słupy oświetleniowe na ul. Pod Skocznią 
w Mesznej oraz ul. Dębowej i ul. Żytniej w Wilkowicach. 

Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. 

Remont budynku przy ul. Fałata 2h w Bystrej. 
Zakończono. 

Rozbudowa Szkoły w Mesznej. Murowanie ścian parteru.
Przygotowanie do wykonania stropu nad parterem.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwają prace budowlane.

Budowa przedszkola w Mesznej.
Wykonywanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Tynkowanie na poziomie „-3,30”. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.
Zaawansowanie 98,85%, rozruch testowy tłoczni.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia. 
Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 
z PROW 2014-2020.

Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach.
Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Przebudowa i rozbudowa „Domu Strażaka” w Bystrej.
Trwają przygotowania do procedury przetargowej.

Zbigniew Banet
(1940-2022)

Krótki życiorys
Zbigniew Stanisław Banet na 

świat przyszedł 23 stycznia 1940 r. 
w okupowanej, od blisko czterech 
miesięcy, przez Niemców Warszawie, 
jako pierworodny syn Feliksy, z domu 
Drążkiewicz, oraz Władysława. 
Pierwsze lata życia spędził właśnie 
w stolicy Polski. W 1944 roku, jako mały, 
4,5-letni chłopiec, zmierzyć musiał się 
z dramatem Powstania Warszawskiego 
i jego skutków dla ludności cywilnej 
ówczesnej Warszawy (o czym szerzej 
w relacji samego Zbigniewa Baneta na 
stronie 6). Sytuacja w ogarniętej heka-
tombą powstania Warszawie zmusiła 
w końcu rodzinę Banet do ucieczki 
z miasta, a „azylem” małego Zbyszka 

okazał się na kilka kolejnych dni niemiecki nazistowski obóz przejściowy 
w Pruszkowie. Obóz przejściowy Dulag 121 w Pruszkowie, w którym to 
gromadzono ludność cywilną wypędzoną z obracającej się w gruz i pył 
Warszawy, był miejscem, gdzie Zbigniew po raz ostatni widział swojego 
ojca Władysława – aresztowanego i wysłanego do obozu koncentracyjnego 
„Stutthof” w Sztutowie, nieopodal Gdańska. Zbigniew zaś, wraz z matką, 
wysłani zostali do Wolbromia. Losy Władysława Baneta, po wyzwoleniu 
obozu „Stutthof” w styczniu 1945 r. pozostają nieznane. Tuż po wojnie, 
z krótkim przystankiem w Kozach, Zbigniew wraz z matką osiedli w Bystrej 
Śląskiej (Bystrą Krakowską i Bystrą Śląską w jedną Bystrą połączono 
dopiero w 1956 roku), gdzie Pani Feliksa podjęła pracę w sanatorium 
przeciwgruźliczym. Ciekawe, czy 6-letni Zbyszek przypuszczał wówczas, 
że to właśnie ta malutka, górska miejscowość, tak daleka od rodzinnej 
Warszawy, stanie się cząstką Jego serca i prawdziwym miejscem na ziemi 
przez kolejne, blisko 80 lat. 

Niedługo po osiedleniu się w Bystrej, w wieku 6-lat właśnie, Zbigniew 
Banet rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Bystrej Śląskiej. Tutaj też 
na swojej życiowej drodze spotkał po raz pierwszy Zygmunta Maciejczyka 
– nauczyciela matematyki i fizyki, a od kilku lat dyrektora placówki. Wybitny 
pedagog, społecznik i wychowawca młodzieży - Zygmunt Maciejczyk, 
wraz ze swoją żoną, wspaniałą nauczycielką Zofią Waiss, dołożyli sporą 
cegiełkę do kształtującej się postawy i spojrzenia na otaczający świat 
młodego Zbigniewa. Ich filozofia wychowywania młodzieży i świadomość, 
jak ważną rolę w procesie wychowawczym niesie za sobą sport, były 
czymś, co w istotnym stopniu Zbigniewa Baneta zainspirowało na długie 
lata, a Zygmunt Maciejczyk pozostał dla Niego autorytetem, a kto wie – 
może i mentorem, na kolejne, długie dziesięciolecia. 

Kolejnymi przystankami na edukacyjnej drodze Zbigniewa Baneta, po 
skończonej podstawówce, było Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
Białej oraz Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia na tej 
górnośląskiej uczelni zakończył tytułem magistra, a później, już na Wydziale 
Mechaniczno-Energetycznym, obronił pracę doktorską pt. „Badanie zacho-
wania się zębnika w przekładni trójdrożnej”, zyskując tytuł naukowy dr. inż. 
nauk technicznych. 

Z Politechniką Śląską Zbigniew Banet związał się na dłużej, już nie 
jako student, czy doktorant, lecz rozpoczynając na tej uczelni swoją pracę 
naukową w Katedrze Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału 

Mechaniczno-Technologicznego. Dr Banet pracował tam 
łącznie przez 14 lat, pełniąc kolejno funkcję asystenta, 
starszego asystenta, adiunkta oraz prowadząc wykłady 
i ćwiczenia z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i zapisu 
konstrukcji. W końcówce lat 70-tych Zbigniew Banet wrócił 
już na stałe do Bielska-Białej, podejmując krótki staż prze-
mysłowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów 
Małolitrażowych, a dalej, w 1979 r., rozpoczynając wieloletnią 
pracę naukową na Wydziale Budowy Maszyn filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku-Białej (dziś Akademia Techniczno-
Humanistyczna). W ostatnich latach aktywności zawodowej 
Pan Zbyszek był Dyrektorem Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a także 
Głównym specjalistą ds. technicznych w Beskidzkiej Agencji 
Poszanowania Energii w Bielsku-Białej.

Powrót na stałe na Podbeskidzie miał jeszcze jeden, 
kluczowy wymiar. To tu czekała na Niego blondwłosa Halina, 
lub jak wolał mawiać Pan Zbyszek – Halusia, poznana 
podczas kiermaszu książek, właśnie w Bielsku-Białej, z którą 
ostatecznie spędził w szczęśliwym małżeństwie kolejne ponad 
pół wieku. W Bielsku-Białej, w drugiej połowie lat 70-tych, na 
świat przyszły też dwie córki Państwa Banet – Katarzyna 
oraz Karolina, nosząca też drugie imię na pamiątkę matki 
Zbigniewa – Feliksy. Rodzina stanowiła dla Pana Zbyszka 
zawsze wielką, niepodważalną wartość. Z dużym uczu-
ciem przywoływał zawsze postać swojej żony, z ogromnym 
szczęściem i wielką dumą opowiadał o swoich córkach oraz 
postępach i dokonaniach trójki wnuków: Kingi, Klary i Huberta. 

Niestrudzony społecznik, niezrównany prezes
W grudniu 1983 roku Zbigniew Banet wybrany został 

na Prezesa klubu LKS „Klimczok-Bystra”. Blisko 40-letnia 
kadencja prezesa Baneta to okres, który niezwykle trudno 
podsumować, nawet na kilku stronach podobnych wspomnień. 

To czas rozkwitu potencjału szkoleniowego bystrzańskiego 
klubu, potwierdzonego w kolejnych latach objawiającymi się 
światu kolejnymi, dużymi talentami, wyrosłymi w strukturach 
LKS „Klimczok-Bystra”. Wśród nich, między innymi, trójka 
olimpijczyków: Łukasz Kruczek - olimpijczyk z Nagano (1998) 
i późniejszy znakomity trener, Agnieszka Szymańczak-Fiołek 
– olimpijka z  Soczi (2014) i multimedalistka Mistrzostw 
Polski, Paweł Klisz – olimpijczyk z Soczi (2014),  czy też aktu-
alny reprezentant Kadry Narodowej A w skokach narciarskich 
– Jakub Wolny. Pod skrzydłami Prezesa rośli nie tylko zawod-
nicy. Wzrastali również trenerzy, by wspomnieć wieloletniego 
trenera skoków narciarskich, Jarosława Koniora – dziś 
wiceprezesa Polskiego Związku Narciarskiego i dyrektora 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk. 
Pamiętam, sprzed kilku lat, z jaką determinacją Prezes walczył, 
by w klubie pozostała młoda, obiecująca trenerka, Beata 
Szymańczak i Jego satysfakcję, gdy udało mu się osiągnąć 
ten cel. Prezes Banet wierzył w ludzi ze swojego otoczenia, 
ufał im i robił wszystko, by ich wspierać, a Ci odwdzięczali się 
doskonałą realizacją swoich zadań, jak wspomniana trener 
Beata, której trenerska praca przyczyniła się do zapełnienia 
klubowej gabloty wieloma wspaniałymi trofeami.

To również czas rozwoju strukturalnego LKS „Klimczok-
Bystra”, wielu odważnych i ambitnych inicjatyw. To w dużej 
mierze zasługa Prezesa Baneta i Jego niestrudzonych starań, 
że w miejsce zrujnowanej skoczni przy ul. Ochota, w 2010 
roku do użytku został oddany kompleks nowych skoczni 
narciarskich HS-19 i HS-31 wraz z zapleczem sędziowskim. 

To również Jego starania pozwoliły na wyremontowanie 
budynku klubowego, tzw. „Klimczokówki”, przy ul. Juliana 
Fałata. Wspierał też choćby powstanie tras do narciarstwa 
biegowego na Magurce. Organizował, co roku z tym samym 
zacięciem, ważne dla lokalnego środowiska sportowego 
zawody: „Memoriał Józefa Przybyły” w skokach narciar-
skich czy też „Rollski”, przemianowane w ostatnich latach na 
„Puchar Klimczoka” w biegach na nartorolkach.  

Czasy prezesostwa to także szereg gorzkich momentów 
i trudnych wyzwań. Bodaj jednym z pierwszych z nich, jeszcze 
w latach 80-tych, była utrata sekcji saneczkarskiej w klubie 
na rzecz LKS „Beskidy”. To wielkie, klubowe dramaty, takie 
jak tragiczne śmierci w wypadkach samochodowych wyróż-
niających się zawodników: doskonałej biegaczki - Ireny Pieli 
oraz zdolnego saneczkarza – Ryszarda Bebek, w przypadku 
którego informację rodzinie o tragedii przekazać musiał sam 
Prezes. To także poważne wypadki na skoczniach narciar-
skich młodych sportowców LKS: Marka Myconia i Szymona 
Olka. Wspomnienie tych historii powodowało, nawet po latach, 
że trudno było Panu Zbyszkowi o ukrycie towarzyszących 
im emocji. W obliczu tych trudnych wydarzeń Prezes Banet 
stawał również na wysokości zadania – bardzo aktywnie 
organizując pomoc i wsparcie poszkodowanym, także przy 
użyciu swych szerokich kontaktów.    

Zdjęcia: Archiwum LKS "Klimczok-Bystra"
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Ostatnie lata prezesury to czas dużej, działaczowskiej 
satysfakcji z obserwacji postępów kolejnych, zdolnych 
pokoleń bystrzańskich adeptów skoków i biegów narciar-
skich oraz wytrwałej pracy, tak mocno cenionych przez 
Prezesa, trenerów. To również czas dużego poświęcenia 
dwóm najważniejszym, z perspektywy Prezesa, klubowym 
projektom: planom remontu kompleksu skoczni narciar-
skich oraz godnego uczczenia, przypadającego w bieżącym 
roku, 100-lecia działalności zasłużonego 
klubu. W oba te projekty Pan Zbyszek 
zaangażowany był, jak to Pan Zbyszek – 
bezgranicznie i do końca swoich dni. Kilka 
ostatnich miesięcy spędził na analizie 
dokumentów i wspomnień, zbieraniu relacji 
i zdjęć oraz tworzeniu kolejnych rozdziałów 
książki podsumowującej 100 lat LKS 
„Klimczok-Bystra”. Książki, która już bez 
swojego pomysłodawcy i głównego autora, 
z całą pewnością ujrzy światło dzienne 
jesienią tego roku. 

Wieloletnia działalność Zbigniewa 
Baneta nie pozostała niedostrzeżona. 
Wyróżniono Go dwoma Złotymi Krzyżami 
Zasługi oraz licznymi nagrodami za działal-
ność naukową, dydaktyczną i społeczną. 
W roku 2015 został laureatem presti-
żowej Nagrody Starosty Bielskiego im. 
Józefa Londzina. Wcześniej tylko jedna 
osoba (Pani Jadwiga Kolarczyk) związana 
z Gminą Wilkowice dostąpiła podobnego 
zaszczytu. W roku 2019 na piersi Pana 
Zbyszka zawisł Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, przyznawany przez 
Prezydenta RP. Uchwałą Rady Gminy 
Wilkowice przyznano również Zbigniewowi 
Banetowi tytuł „Honorowy Obywatel 
Gminy Wilkowice”, który wręczony Mu 
został w trakcie okolicznościowej imprezy, 
podczas której zebrani, poza wspo-
mnianym tytułem, świętowali również 80. 
urodziny Prezesa. 

Niezwykły, zawsze uśmiechnięty 
człowiek 

W naszym społeczeństwie panuje, 
słuszna skądinąd, zasada wskazująca, 
że „o zmarłych mówi się dobrze, albo 
wcale”. O Prezesie Banecie, w rozmo-
wach kuluarowych toczonych po Jego 
śmierci, mówi się przede wszystkim dużo i wyłącznie dobrze. 
Zbigniew Banet był postacią niezwykłą. Doprawdy trudno 
znaleźć przykład osoby, która budziłaby tak jednoznacznie 
pozytywne skojarzenia, bez względu na to jak dobrze i blisko 
ktoś Go znał. Na dźwięk wypowiadanego dziś imienia Pana 
Zbyszka, na twarzach bodaj wszystkich osób, które dane mi 
było spotkać już po Jego śmierci, pojawiał się nostalgiczny 
uśmiech, a w pamięci, bez większego trudu, wspomnienie 
jakiejś sympatycznej okoliczności spotkania z Nim. Bo taki był 
właśnie Pan Zbyszek! Szarmancki wobec kobiet, uprzejmy 
wobec mężczyzn, uśmiechnięty i otwarty dla każdego. Był 
żywą emanacją tego, co zwykło się nazywać klasą, elegancją 
czy staromodną kindersztubą. Przedstawicielem, chyba coraz 

Pożegnaliśmy człowieka wyjątkowego i wybitnego, 
jednocześnie pełnego niezwykłego ciepła i życzliwości 
oraz oddanego całym sercem sprawom determinującym 
jego pełne pasji życie. 

Pożegnaliśmy kochającego i oddanego męża, 
ojca i dziadka, dla którego rodzina stanowiła zawsze 
najwyższą wartość i powód do dumy. 

Pożegnaliśmy wielkiego mecenasa sportu, człowieka 
bezgranicznie oddanego swej wielkiej pasji jaką był klub 
LKS „Klimczok-Bystra”, wychowujący przez lata całe 
grono wybitnych postaci świata sportu.

Pożegnaliśmy niezrównanego społecznika – 
Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice i laureata 
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Londzina, który 
jak nikt inny, potrafił swe wrażliwe serce zaangażować 
w sprawy najważniejsze dla społeczności lokalnej.  

Pożegnaliśmy doktora inżyniera nauk technicznych, 
który poszczycić mógł się wspaniałą karierą naukową 
i zawodową, inspirującą go jednocześnie do podejmo-
wania najrozmaitszych działań i inicjatyw.

Pożegnaliśmy też człowieka kultury, umiejącego 
dostrzec piękno i artyzm w wielu dziedzinach życia, 
nieustannie otwartego na poznanie, gotowego codziennie 
zmierzyć się z czymś nowym i pragnącego wynieść 
z każdego spotkania coś wzbogacającego. 

Pożegnaliśmy wreszcie dobrego, pięknego człowieka, 
którego serdeczność, otwartość i przyjacielska postawa 
stanowiła i stanowić będzie dla każdego z nas drogowskaz 
– jak należy żyć z ludźmi, a przede wszystkim dla ludzi. 

Łacińska maksyma Horacego „Non omnis moriar” – 
„Nie wszystek umrę” obrazuje w pełni spuściznę, z jaką 
pozostawia nas Pan Zbigniew Banet. 

Śmierć, kolejny raz, przyszła niespodziewanie. 
Zaskoczyła nas wszystkich. Pozostawiła ze smutkiem, 
żalem i gorzkim poczuciem pustki oraz niedosytu. Każdy 
z nas ma poczucie, że od Pana Zbyszka moglibyśmy się 
jeszcze w życiu wiele nauczyć. Na zawsze w pamięci 
pozostaną nasze wspólne spotkania oraz Jego niezwykle 
przejmujące i inspirujące wystąpienia, szczególnie prze-
mowa po uhonorowaniu Go nagrodą Starosty Bielskiego 
im. Józefa Londzina w roku 2015: 

„Znajdź górę, na którą chcesz wejść: nie sugeruj 
się opiniami tych, którzy mówią, że „tamta wygląda 
piękniej” lub „ta jest o wiele łatwiejsza”. Stracisz 
wiele energii i siły, by osiągnąć swój cel, jesteś 
jedyną osobą odpowiedzialną za to, co robisz, więc 
musisz być tego pewien. (…)

Ucz się od ludzi, którzy zdobyli szczyt: niezależnie 
od tego, jak bardzo jesteś przekonany o swej niepo-
wtarzalności, zawsze znajdzie się ktoś, kto wcześniej 
miał podobne marzenia. Zostawił ślady, które ułatwią 
ci drogę (…)

Zagrożenia widziane z bliska można pokonać: 
kiedy zaczynasz wspinaczkę swych marzeń, rozglądaj 
się. (…) Jeżeli jednak wiesz, gdzie postawić stopę, 
zauważysz pułapki i ich unikniesz.

Podziwiaj zmieniający się krajobraz. (…) W miarę 
podchodzenia widzisz coraz więcej. 

Dlatego czasem warto się zatrzymać, by podziwiać 
widoki, z każdym pokonanym metrem możesz spoj-
rzeć trochę dalej. Wykorzystaj to, by odkryć rzeczy, 
których dotąd nie rozumiałeś.

(…)  Dostajesz od życia tyle czasu, ile trzeba, dlatego 
idź, nie wymagając od siebie rzeczy niemożliwych. 
Jeśli pójdziesz za szybko, zmęczysz się i staniesz 
w pół drogi. Jeżeli zaś pójdziesz za wolno, nadejdzie 
noc i zgubisz drogę. (…)

Przygotuj się na to, że musisz przejść o kilometr 
więcej: dojście na szczyt trwa zawsze dłużej, niż 
myślimy. Nie daj się zwieść, przyjdzie moment, gdy 
uznasz, że jesteś już blisko, a jeszcze będziesz miał 
przed sobą szmat drogi. Jeżeli jednak podjąłeś się 
wspinaczki, nie będzie to żadną przeszkodą.

Ciesz się, gdy wejdziesz na szczyt (…)
Złóż przyrzeczenie: wykorzystaj to, że odkryłeś 

w sobie siłę, której dotąd nie znałeś, i powiedz sobie, 
że od tej chwili będziesz z niej korzystał do końca 
swoich dni. A najlepiej obiecaj sobie, że odkryjesz 
inną górę, i zacznij nową przygodę.

Opowiedz swoją historię: tak, opowiedz swoją 
historię. Daj przykład. Powiedz o tym jak największej 
liczbie osób, dzięki czemu one także odnajdą w sobie 
odwagę i staną przed własną górą.”

Te właśnie słowa Paolo Coelho stanowią podsumo-
wanie i obraz dynamicznego poszukiwania sensu życia 
przez Pana Zbyszka, będąc dla nas bezcenną wskazówką. 

Nieodżałowany Panie Zbyszku – chcemy podziękować, 
ale też złożyć hołd i nisko się Panu pokłonić. Był Pan dla 
każdego z nas wielką wartością – wzorem, doradcą, przy-
jacielem. 

Zapewniamy o naszej pamięci!
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek

Pożegnaliśmy człowieka wyjątkowego...
rzadziej występującego gatunku mężczyzn – potrafiących, 
nawet drobnymi czasem gestami czy niewinnym komple-
mentem, wywoływać uśmiech na ludzkich twarzach i czynić 
ich dzień lepszym. A co pewnie jeszcze istotniejsze - nie był 
to u Pana Zbyszka element wyuczony, nie stanowił formy 
kreacji własnego wizerunku. Wynikał z faktu, że Pan Zbyszek 
kochał ludzi, a ludzie kochali Jego, okazywał podobny 
szacunek każdemu – wysoko postawionemu dygnitarzowi, 

czy też zwykłemu, nieznajomemu czło-
wiekowi, spotkanemu na ulicy. Zależność 
tę najlepiej obrazuje często przytaczana 
przez Prezesa Baneta humorystyczna 
zagadka: 

"- Czy wie Pan, kto pierwszy mówi: 
Dzień dobry? 

- Młodszy? Mężczyzna? Podwładny? 
- Nie! Ten, który jest lepiej wychowany!” 
Chyba właśnie wspomniana miłość 

do ludzi, połączona z wielką i niega-
snącą pasją, pozwalała Prezesowi na tak 
szerokie zaangażowanie i niestrudzoną 
działalność. Bo praca społeczna nie była 
dla Pana Zbyszka nudnym obowiązkiem, 
lecz prawdziwą przygodą. Przygodą, którą 
kontynuował usilnie do końca swoich dni, 
nie zważając na swój PESEL, nie poddając 
się nasyceniu czy znudzeniu. Dla autora 
tego tekstu, przed laty początkującego 
społecznika, postać Pana Zbyszka stano-
wiła źródło nieustającej inspiracji i podziwu. 
Jak można, mając 80 lat, posiadać tak 
wielki entuzjazm wobec spraw i wyzwań 
dnia codziennego i realizować je cały czas, 
przez lata, z identyczną pasją i zacięciem? 
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. To 
tajemnica wyjątkowej osobowości Pana 
Zbyszka, którą pięknie, w jednym zdaniu, 
ujął w treści mowy pogrzebowej rodziny 
wnuk Hubert: „Sztuką jest żyć tak długo 
i umrzeć tak młodo”... 

Ksiądz Maćko Kornecki, który wygłosił 
kazanie podczas uroczystości pogrzebo-
wych śp. Zbigniewa Baneta, zacytował 
w nim też opinię, którą przedstawił mu 
jeden z bliskich znajomych Pana Zbyszka: 
„Był człowiekiem, który dawał ludziom 
skrzydła, by mogli wzbić się w powietrze 
w swoim życiu, a dla tych, którzy nie mieli 
na to sił stawał się tymi skrzydłami i niósł 

ich na swoich ramionach. Ciepły, uśmiechnięty i wrażliwy na 
każdą ludzką krzywdę i słabość, człowiek ogromnego serca”. 
Piękne i prawdziwe zdania. 

W ostatnich miesiącach Pan Zbyszek, świetny i wraż-
liwy mówca, bywał często proszony o wygłaszanie mów 
pogrzebowych na pogrzebach swoich znajomych. Tworząc 
ostatnią z nich żartował, mówiąc że „następną chyba napiszę 
dla siebie”. Nie zdążył. Nie musiał. Wszystko to, co pewnie 
chciałby nam przekazać, przekazał już wspaniałym świadec-
twem swojego życia. 

Żegnamy, Panie Zbyszku!
Sebastian Snaczke, Urząd Gminy w Wilkowicach

Zdjęcie: UG w Wilkowicach

Zdjęcia: UG w Wilkowicach, KS Bystra
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Anna Maślanka (1941-2022)
" [...] Z czasów 63 dni trwania Powstania Warszawskiego 

pozostały w mojej pamięci niżej wymienione zdarzenia:
1) Przebywanie w zbombardowanym kinie, z którego po 

zburzeniu połowy musieliśmy uciekać, licząc się z dużym 
prawdopodobieństwem zbombardowania pozostałości.

2) Przebywanie w dwie rodziny przez ok. 3 dni w ziemiance 
odeskowanej wewnątrz. W bezpośredniej bliskości znajdował 
się skład drewna i budynek służący za koszary dla niemieckiej 
jednostki wojskowej. Do opuszczenia ziemianki zostaliśmy 
zmuszeni przez Niemców rozkazami, co nie skutkowało, 
a następnie poprzez podpalenie składowiska z drewnem. 
Udało nam się przeczekać wewnątrz ekstremalną tempe-
raturę. Po nieudanej próbie „wykurzenia" nas z ziemianki 
ogniem, Niemcy zagrozili, że jeśli nie wyjdziemy to strzelą do 
ziemianki z działka. Wtedy nasi ojcowie podjęli decyzje, że 
ja otrzymam do niesienia biały ręcznik zatknięty na szczapę 
drewnianą i wyprowadzę wszystkich na zewnątrz z nadzieją, 
że Niemcy do dziecka (4 lata i 8 miesięcy) nie strzelą. Stało 
się zgodnie z ich przewidywaniem. W mojej pamięci pozo-
stał obraz stojących żołnierzy niemieckich w hełmach na 
głowach, z pistoletami maszynowymi w dłoniach, na tle 
kutego ogrodzenia na podmurówce stojącego przed budyn-
kiem z cegły. Zostaliśmy w komplecie przepuszczeni wolno 
przez Niemców, na stronę nie zajętą przez okupanta. Po 
kilkudniowej głodówce (pamiętam, że w ziemiance byłem 
karmiony suchym makaronem) zostaliśmy przyjęci z rado-
ścią przez Polaków, którzy ocenili nasze przejście jako cud 
i nakarmiono nas chlebem posmarowanym miodem. 

3) Następnym obrazem pozostałym w mojej pamięci jest 
pobyt w obozie segregacyjnym w Pruszkowie, obecność 
dużych kanałów w podłodze hali i duży bałagan. Tam, po 
rozdzieleniu naszej rodziny, ojca zaaresztowano 27.09.1944 r. 
w Pruszkowie. Stamtąd wysłano go do obozu Stutthof, gdzie 
zarejestrowano jego przybycie 29.09.1944 r., nadano mu nr 
obozowy 93369. 25.01.1945 r. został ewakuowany i ślad po 
nim zaginął.

Zaproszenie
Wójt Gminy Wilkowice,

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, GOK „Promyk”
serdecznie zapraszają

wszystkich Mieszkańców,
Gości i Turystów

na uroczystość z okazji

78. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia br.
16:00

pod obeliskiem harcerskim:
złożenie kwiatów i zniczy

na Biwaku w Bystrej:
Msza św. w intencji Uczestników Powstania

17:00
upamiętnienie godziny „W”

wspólny poczęstunek i śpiewanie z harcerzami

2 sierpnia br.
19:00 w GOK „Promyk”:

Wieczór upamiętniający wybuch Powstania
Warszawskiego oraz postać Pana Zbigniewa Baneta.
Film dok. „Powstanie Warszawskie” reż. J. Komasa,

poprzedzony wspomnieniami „Dulag 121” - przeżycia
mieszkańców Warszawy wypędzonych podczas powstania.

Mnie z matką załadowano do otwartych wagonów typu 
„węglarki", pod eskortą Niemców. Zatrzymaliśmy się po kilku 
dniach (2, 3?) „podróży" w Olkuszu. Następnie szczęśliwie 
zostaliśmy skierowani nie do Oświęcimia, ale do Wolbromia. 
Pamiętam, że po opuszczeniu wagonu w Wolbromiu, znala-
złem się w jakimś pomieszczeniu, gdzie rozebrano mnie 
i zaaplikowano serię zastrzyków, a potem ulokowano mnie 
wraz z matką w mieszkaniu miejscowego fryzjera, gdzie 
ostrzyżono mnie na goło, wykąpano i przenocowano w śnież-
nobiałej pościeli, co mocno wryło się w moją pamięć.

W ciągu raczej następnego, nie następnych, dni, z okolicz-
nych gmin podjechali podwodami gospodarze i zawieźli 
nas do wiejskiej szkoły w Celinach (?), której sale lekcyjne, 
zaścielone słomą, stały się nowym miejscem naszego 
pobytu. Stamtąd poszczególne rodziny lub osoby były 
przygarniane na dłuższe pobyty do domów wybierających 
nas rolników. My dostaliśmy się do zacnej rodziny, w której 
gospodarze mieli czterech synów, a gospodyni, jak mi się 
zdaje - utykała. Tam przebywaliśmy do czasu nadejścia Armii 
Radzieckiej. Po zakończeniu wojny matka nawiązała kontakt 
z bratem ojca - Edmundem z Kóz koło Bielska-Białej, do 
którego wyjechaliśmy wiosną 1945 roku. W trakcie pobytu 
w Kozach chodziłem do „ochronki", a matka gotowała zupy 
dla robotników kamieniołomu. W roku 1946 matka podjęła 
pracę kucharki w sanatorium p/gruźliczym w Bystrej Śląskiej 
(przed wojną prowadziła gospodarowanie w konsulacie 
brazylijskim), a ja zacząłem uczęszczać jako 6-latek do 
szkoły podstawowej w Bystrej.

W pierwszych latach po okupacji pozostawałem w ciągu 
dnia pod nadzorem obcych osób (matka pracowała od 5.30 
do 21.00) za co jestem Bystrzanom wdzięczny, a zaciągnięty 
wtedy dług moralny spłacam chętnie pracą społeczną kiero-
wania narciarskim Ludowym Klubem 
Sportowym „Klimczok-Bystra". [...]"

Fragment listu Śp. Zbigniewa Baneta do Hanny Gronkiewicz-Waltz 
z roku 2009, udostępniony dzięki uprzejmości Rodziny:

Zbigniew Banet

Pani Anna Maślanka była inicjatorką powstania i pierwszym 
prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa”. Już od pierwszych chwil powstania tego stowa-
rzyszenia była jego liderem o niezaprzeczalnym autorytecie.  

To dzięki Jej wytrwałości, zaangażowaniu i umiejętności 
podejmowania trudnych decyzji udało się tak wiele osiągnąć. 
Wszyscy znamy efekty Jej pracy: powstanie rzeźby patrona 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej, remont grobowca 
Juliana Fałata, przyznawanie corocznych nagród dla najlep-
szego ucznia w bystrzańskim gimnazjum, zdobycie środków 
finansowych na oznakowanie dróg z witaczami w sołectwie, 
pozyskanie placu nad rzeką Białką w Bystrej Górnej, gdzie 
powstał biwak z funkcją rekreacyjną, który został zgłoszony 
do konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi 
i zajął II miejsce w województwie śląskim, organizacja kilku 
imprez: Bystrzańskich Godów promujących lokalne obrzędy 
kolędnicze, Jarmarków Sztuki Regionalnej czy Plenerowych 
Turniejów Szachowych. Zainicjowała również powstanie, 
naprzeciw muzeum, galerii rzeźb związanych z obrazem 
„Polowanie na niedźwiedzia” Juliana Fałata. Pierwsza 
w naszej gminie siłownia na świeżym powietrzu obok 
boiska przy ul. Cymsa w Bystrej to także jej pomysł. Była 
pomysłodawczynią „wigilii dla samotnych" organizowanych 
corocznie z udziałem przedstawicieli wszystkich bystrzań-
skich organizacji.

Pani Ania od wczesnej młodości była całkowicie oddana 
sprawom swojej ukochanej Bystrej, znała tu każdy kąt, 
ulicę, każdy kamień. Aktywna, otwarta na potrzeby innych, 
potrafiła, jak mało kto, skupić wokół siebie ludzi, którzy chcą 
działać na rzecz swojego środowiska. We wszystko, co robiła, 
wkładała całe swoje serce i duszę. Wszyscy podziwialiśmy 
i szanowaliśmy Jej wiedzę, rozsądek, umiejętność negocjacji, 
przychylność i społeczną wrażliwość. 

Miała jeszcze tyle planów, oczekiwań, pomysłów! Będzie 
Jej nam bardzo brakować!

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako niedości-
gniony wzór do naśladowania!

Teresa Pryszcz
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra 

„Bystrzańska Inicjatywa"

Steve Jobs powiedział: „Wasz czas jest ograniczony, 
więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie 
w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie 
pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny 
wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować 
się sercem i intuicją”.

I taką właśnie osobą była Pani Anna Maślanka, z którą, 
jako pracownik biura rady w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, 
pracowałam nieprzerwanie od 2000 r. aż do 2018 r., kiedy to 
postanowiła odejść na zasłużoną, samorządową emeryturę 
i nie startować już w wyborach samorządowych.

Zawsze pozytywnie nastawiona do życia, wieczna opty-
mistka, która nawet w sytuacjach trudnych, beznadziejnych, 
umiała dostrzec pozytywne strony. Szukała rozwiązania 
satysfakcjonującego obie strony. Dużo wymagała od innych, 
ale przede wszystkim od siebie. Osoba o wielkim sercu, 
otwartym na potrzeby innych.

Nie przyjmowała do wiadomości, że czegoś nie da się 
zrobić. Pracowała, myślała, analizowała problem tak długo, 
aż znalazła właściwe rozwiązanie. Nigdy się nie poddawała. 
Starała się rozwiązywać problemy bezkonfliktowo. 

Kochała ludzi, kochała Bystrą i mam wrażenie, że dla tej 
swojej ukochanej Bystrej zrobiłaby wszystko, aby była pięk-
niejsza i jeszcze bardziej rozpoznawalna.

Idąc za głosem Martina Luthera Kinga: „Ludzie zapomną, 
co mówiłeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale ludzie nigdy nie 
zapomną, jak się przy tobie czuli”

M. Lempart, Urząd Gminy w Wilkowicach

Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia "Bystrzańska Inicjatywa"

Nominowani do nagrody
im. Ks. J. Londzina w 2009 r.

Zdjęcie: Powiat Bielski

Wyróżnienie za pracę
na rzecz organizacji
społeczno – kulturalnych 
i wspieranie kultury 
w gminie Wilkowice    
Zdjęcie:
Powiat Bielski
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Pozostanie w naszej pamięci

Pożegnaliśmy Panią Annę Maślankę tu, na bystrzań-
skiej ziemi, którą Pani Ania kochała całym sercem. Tu 
się urodziła i tu zdecydowała się pozostać, oddając 
ukochanej Bystrej w ciągu ponad 80 lat swojego życia, 
wszystko to, co miała w sobie najlepsze.

Jako niezwykle aktywna działaczka społeczna, zaini-
cjowała działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa”, którego była też wieloletnim 
prezesem. Inspirowała lokalną społeczność do ważnych 
wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak Dni 
Bystrej,  jarmarki sztuki regionalnej, czy też spotkania 
wigilijne dedykowane osobom samotnym oraz wspoma-
gała, z pasją i poświęceniem, każdą inicjatywę służącą 
mieszkańcom, tak bliskiej Jej sercu, miejscowości.

Aktywnie działała i wspierała również pozostałe 
organizacje działające na rzecz rozwoju Bystrej – 
m.in.  Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, Koło Gospodyń 
Wiejskich, czy Chór „Cantica”.

Z myślą o Bystrej, zaangażowała się także w pracę 
samorządu Gminy Wilkowice, w którym nieprzerwanie, 
przez dwadzieścia lat, pełniła rolę Radnej Gminy 
Wilkowice, a przez jedną, pełną kadencję - funkcję 
Przewodniczącej Rady Gminy. 

Również jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
lokalnych przedsiębiorców, ze szczególnym zaangażo-
waniem promowała postawę społeczną, podkreślając 
wielokrotnie, że wszystko co robi, robi dla ludzi. 
Stworzyła tym samym miejsca i atmosferę nieodłącznie 
kojarzące się z jej osobą. Wspomnieć również należy, 
iż jako kierownik, następnie wiceprezes Spółdzielni 
„Bystrzanka”, a w późniejszym okresie także jako osoba 
niepełniąca już formalnej funkcji w spółdzielni, do końca 
życia czynnie angażowała się w promocję lokalnej wody 
źródlanej „Bystrzanka”. 

Za całokształt Jej dokonań 
i wyjątkową postawę społeczną 
samorząd Gminy Wilkowice 
uhonorował Ją przyznając w 2018 
roku w pełni zasłużony tytuł 
„Honorowego Obywatela Gminy 
Wilkowice”. Pamiętam, jak przyj-
mowała ten tytuł z właściwą dla 
siebie skromnością i pokorą. 

Jak pisała wielka, polska 
noblistka, Wisława Szymborska: 
„Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią im się 
płaci" 

Jestem przekonany, że w tej 
naszej pamięci i sercach, miejsca 
dla Pani Ani nigdy nie zabraknie. 

Bystra pełna jest miejsc, 
które mają w sobie Jej cząstkę. 
Przypominać nam o Niej będzie 
budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury „Promyk”, o którego remont 
i modernizację zabiegała z wielką 

determinacją, czy ulubiony „Biwak", który potocznie już 
dziś nazywany jest placem Jej imienia. Panią Anię przy-
pominać nam będą także „witacze” i niezliczone, ukryte 
w przestrzeni publicznej, rzeźby – owoc pracy lokalnych 
artystów, których skutecznie motywowała, inspirowała 
i wspierała. Przypominać nam o niej będą również liczne 
wydarzenia i inicjatywy, które gdzieś tam, u swego 
zarania, były przez Nią inicjowane lub wspierane. A przede 
wszystkim przypominać o Niej będą ludzie, których przez 
lata kształciła na swoich następców - społeczników dla 
swojej Bystrej.

I w końcu tutaj, w tej ukochanej bystrzańskiej ziemi, 
która tak wiele Jej zawdzięcza, Pani Ania znajdzie kres 
swej ziemskiej podróży i ostateczną przystań. 

Pani Aniu – bardzo trudno przychodzi nam się z Panią 
rozstać. Była Pani wzorem i inspiracją, motorem napę-
dowym wielu działań, a często wyrocznią – co należy 
robić, jak postępować oraz jak w tym wszystkim dostrzec 
człowieka.

Żegnamy Panią i za to wszystko serdecznie dzięku-
jemy!

Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek

W 1998 roku z Panią Anną Maślanką  rozpoczęliśmy 
współpracę w Radzie Gminy Wilkowice, był to okres wprowa-
dzanych w Polsce reform, m.in. samorządowej i oświatowej. 
Pamiętam Panią Annę jako radną, która była zawsze dobrze 
przygotowana do obrad i dyskusji, zawsze zabierała mery-
toryczny głos. To wtedy tworzyliśmy nową sieć szkół naszej 
Gminy, czemu towarzyszyły ogromne emocje środowiska 
nauczycieli oraz rodziców. Podjęte decyzje, z biegiem lat, 
okazały się słuszne, a nasze gimnazja były wizytówką naszej 
Gminy. Pani Ania, po nadaniu szkole w Bystrej imienia Juliana 
Fałata, była inicjatorką i fundatorką nagrody dla najlepszego 
ucznia opuszczającego szkołę. Pierwsza nagroda została 
wręczona w 2005 roku. Płaskorzeźbę „Juliana” otrzymał 
wybitny uczeń Aleksander Kubica.

Współpraca nasza nabrała jeszcze większego znaczenia 
w roku 2006, gdy zostałem wybrany na stanowisko wójta, 
a Pani Anna została przewodniczącą Rady Gminy. Pani 
Przewodnicząca bardzo kompetentnie i z dużym zaangażo-
waniem prowadziła prace Rady Gminy, która jednomyślnie 
przyjmowała najważniejsze uchwały, pozwalające na zinten-
syfikowanie rozwoju naszej Gminy z wykorzystaniem środków 
UE. Wtedy też podjęliśmy współpracę z kilkoma gminami 
partnerskimi, m.in. z gminą Lubiewo, w której Pani Ania do 
dziś jest wspominana z dużą sympatią. Współpraca ta przy-
niosła wymierne korzyści w postaci wakacyjnego wypoczynku 
młodzieży realizowanego przez kilka kolejnych lat. 

Działalność samorządowa była wynikiem społecznego zaan-
gażowania Pani Ani we wszystkie działania na terenie Bystrej. 
Była członkiem i mocno wspierała Chór „Cantica”, Towarzystwo 
Przyjaciół Bystrej, KGW, OSP Bystra, LKS „Klimczok-Bystra”, 
a także zainicjowała powstanie stowarzyszenia „Bystrzańska 
Inicjatywa”, którego była pierwszą przewodniczącą. Wokół 
Pani Anny zawsze gromadziła się spora rzesza społeczników, 
bo po prostu Pani Ani się nie odmawiało.

W pamięci Bystrzan na zawsze pozostanie miejsce zabaw, 
wypoczynku, imprez kulturalnych „Bystrzański Biwak”, 
którego inicjatorką i orędowniczką powstania była Pani Anna 
Maślanka, a wydarzenia takie jak: Bystrzańskie Gody, turnieje 
szachowe, spotkania sylwestrowe, festyny, jarmarki - również 
odbywały się z Jej inicjatywy. Już teraz wielu uważa, że jest 
to Plac Pani Anny.

  Pana Zbigniewa Baneta poznałem również, jako 
radny, rozpoczynając działalność samorządową. Byłem 
pod ogromnym wrażeniem wystąpień Pana Prezesa LKS 
„Klimczok-Bystra”, podczas posiedzeń komisji. Jego przekaz 
zawsze był głęboko przemyślany, precyzyjnie dotykający 
sedna sprawy, głównie w kwestiach rozwoju sportu w naszej 
Gminie, ale też zagadnień społecznych i kulturalnych. A przy 
tym był człowiekiem wielkiej kultury i skromności.

Będąc wójtem niejednokrotnie brałem udział w różnego 
rodzaju forach na temat sportu, gdzie w obecności mini-
stra sportu czy prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Pan Zbigniew zabierał ważny głos w interesie sportu 
powszechnego oraz małych klubów. Jako długoletni prezes 
doprowadził LKS do wspaniałego rozwoju, pomimo wielu 
trudności. W roku jubileuszu 100-lecia powstania, mógł 
szczycić się kolejnymi sukcesami swoich zawodników oraz 
rozwojem kolejnych pokoleń młodzieży. Zależało mu nie tylko 
na rozwoju sportowym, ale zabiegał także  o rozwój intelektu-
alny zawodników. Wszystkich traktował jak członków swojej 
rodziny, a wyrazy troski i wielkiej pomocy kierowane wobec 
młodego zawodnika, który uległ ciężkiemu wypadkowi na 
skoczni w trakcie zawodów, są godne wielkiego szacunku.

Pan Zbigniew dzięki długoletnim zabiegom doprowadził 
do gruntownej modernizacji zespołu skoczni w Bystrej, którą 
zrealizowaliśmy w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego, co w owym czasie było przedsięwzięciem nowatorskim. 
Mocno wspierał budowę tras do narciarstwa biegowego na 
Magurce, tak aby ten sport mógł stać się sportem masowym, 
a zrealizowany obiekt skutecznie rywalizował w konkursie 
„Polska Pięknieje”, zwyciężając w kategorii turystyki 
aktywnej. Przez lata swojej działalności doprowadził obiekt 
klubowy do stanu, którego pozazdrościć może niejeden klub, 
a „Klimczokówka” stała się ważnym miejscem na mapie 
gminy.

Myślę, że obchody 100-lecia klubu będą powodem 
do wielkiej radości i dumy z dokonań, ale również smutku 
z powodu nieobecności tak wybitnego Prezesa i wspaniałego 
człowieka.

Miałem ogromne szczęście, że na swojej drodze spotkałem 
tak wspaniałe osobowości, mądrych i szlachetnych ludzi jak 
Pani Anna Maślanka i Pan Zbigniew Banet. Będzie mi Ich 
bardzo brakowało.

Mieczysław Rączka

Wspomnienia
o Pani Annie i o Panu Zbigniewie

W ostatnim miesiącu mieszkańcy Gminy, a szczególnie sołectwa Bystra, przeżyli, jakże smutne, chwile związane ze 
śmiercią Honorowych Obywateli Gminy - Pana Zbigniewa Baneta oraz Pani Anny Maślanka. Oboje byli wybitnymi osobisto-
ściami życia społecznego oraz samorządowego naszej małej ojczyzny. Przez 20 lat mojej działalności w samorządzie miałem 
zaszczyt obserwować Ich pomysły, zaangażowanie i determinację w realizację projektów zmierzających do rozwoju zarówno 
naszej Gminy, jak i stowarzyszeń, które tworzyli i którymi kierowali.

Zdjęcie: Archiwum LKS "Klimczok-Bystra"

Zdjęcie: Archiwum Stowarzyszenia "Bystrzańska Inicjatywa"

Zdjęcia: UG w Wilkowicach
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Kultura

SUKCES SUN LIGHTS!
Z wielką radością informujemy, że podczas przeglądu 

tanecznego Freedom Freestyle Festival w Węgierskiej 
Górce, który odbył się 11 czerwca, nasza formacja Sun 
Lights zajęła II miejsce w kategorii: "Inne formy tańca 13-16 
lat". W skład grupy wchodzą: Amelia Pasierbek, Maja Kuś, 
Hanna Witkowska, Patrycja Tomasik, Julia Sufczyńska, 
Lena Hałaczkiewicz, Magdalena Jakubiec, Milena Pilarz 
oraz Agnieszka Widuch. Gratulujemy młodym tancerkom 
i życzymy kolejnych sukcesów! Dziękujemy prowadzącej 
- Pani Karolinie Kanik za ogromny trud włożony w przygoto-
wania do konkursu oraz za całoroczną pracę z dziewczynkami. 

FESTIWAL EKODZIEŁO
Już kolejny rok jesteśmy zaszczyceni 

tym, że możemy dokładać swoją cegiełkę 
i współorganizować wraz z Klubem Gaja 
Festiwal Ekodzieło. W ramach Festiwalu 
organizowanych jest wiele ciekawych 
wydarzeń, w tym roku w ramach naszej 
współpracy odbyło się sadzenie drzew 
na terenie zielonym przed GOK „Promyk” 
oraz koncert. 

9 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” odbył 
się koncert Mikołaja Trzaski. Pan Mikołaj to ikona jazzowej 
awangardy w Polsce. Saksofonista, klarnecista basowy 
i kompozytor, wyrósł na gruncie yassu - artystyczno-spo-
łecznego ruchu, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował 
się przeciw skostnieniu polskiego jazzowego środowiska. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy 18 krótkich utworów ze zbioru 
"Goats’ Ghost (Duchy Kóz)". Tytuł zbioru to nawiązanie do 
pradawnej szczebrzeszyńskiej przypowieści o żydowskim 
pasterzu i jego kozach, które były przewodnikami pomiędzy 
dwoma światami: Szczebrzeszynem a Ziemią Obiecaną. 
Było to ciekawe i inspirujące doświadczenie. 

CO JESZCZE?
W minionym miesiącu, odbyły się kolejne piesze 

wycieczki pod hasłem "Przewodnik czeka". 12 czerwca 
uczestnicy wybrali się na Magurkę, podziwiać soczystą 
zieleń w wiosennej aurze. Podczas podróży dopisała wspa-
niała pogoda! 3 lipca, w ramach Dni Bystrej, grupa ruszyła 
na spacer po naszej pięknej miejscowości, poszukując lokal-
nych atrakcji, takich jak LKS „Klimczok-Bystra”, skocznia 
narciarska, tężnia czy Ośrodek Edukacji Ekologicznej.  
Wycieczki poprowadziła nasza niezawodna pani przewodnik 
beskidzki - Janina Dyrda! Zapraszamy na kolejne ekscytu-
jące wyprawy, które cyklicznie odbywają się w sezonie od 
wiosny do jesieni.

14 czerwca odbyło się spotkanie w ramach Klubu 
Podróżnika. Naszym gościem specjalnym oraz jednocześnie 
prowadzącym był Pan Mariusz Kabut, który opowiedział nam 
o swojej wyprawie do Gruzji. Gruzja to idealne miejsce na 
górski trekking i taką też formę podróży wybrał nasz prowa-
dzący. Dziękujemy serdecznie za podzielenie się wrażeniami 
i pięknymi zdjęciami z tej wyprawy. Trzymamy kciuki za 
kolejną górską przygodę w Gruzji i już z niecierpliwością 
czekamy na kolejną relację.

W czwartek 30 czerwca odbył się pierwszy w tym sezonie 
z cyklu letnich koncertów na tarasie. Jednak z powodu 
niesprzyjających warunków pogodowych przeniesiony 
został do sali widowiskowej naszego Ośrodka Kultury. 
Koncert zorganizowano w ramach zadań publicznych 
i współfinansowany został ze środków Gminy Wilkowice. 
W niezwykłą podróż przez światowe przeboje operetkowe 
zabrało nas Stowarzyszenie Operetka Wrocławska w wyko-
naniu znakomitych śpiewaków: Liza Wesołowska - sopran, 
Tomasz Maleszewski - tenor, Damian Domalewski - tenor 
oraz tancerzy baletu Teatru Scena Kamienica. Wydarzenie 
muzyczne „Operetka na wynos” poprowadził Pan Maciej 
Michałowski. W programie koncertu nie zabrakło licz-
nych anegdot związanych z lekką odmianą opery, a artyści 
zaprezentowali najpiękniejsze  oraz największe arie i duety 
z operetek wszechczasów, a także  czardasze, walce 
i foxtrotty. Nie mogło zabraknąć bisów dla publiczności, która 
została zachęcona do wspólnego śpiewania. Wydarzenie 
miało formę spektaklu familijnego, dlatego również dzieci 
poznały znane fragmenty z operetek i muzyki baletowej 
okraszone pięknymi kostiumami, a po koncercie otrzymały 
kolorowanki zawierające ciekawostki, rebusy i krzyżówki 
związane ze sztuką operetkową. Dziękujemy Stowarzyszeniu 
Operetka Wrocławska za wspaniały koncert, a publiczności 
za tak liczne przybycie i wesołą atmosferę.

W ubiegłym miesiącu nie zabrakło również ciekawych 
pozycji filmowych. 7 czerwca odbył się długo wyczekiwany 
przez wszystkich seans filmowy „Nędzarz i madame” 
reż. Witolda Ludwiga. W ramach DKF „Promyk” widzowie 
mieli okazję obejrzeć na dużym ekranie komedię „Szef 
roku” reż. Fernando León de Aranoa oraz dramat Viggo 
Mortensen’a „Jeszcze jest czas”.

Gminny Ośrodek Kultury "Promyk"

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”. 
INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra. 
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY, NA CZĘŚĆ PROSIMY O ZAPISY.                                                                                                                                                                                                              
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie.                                                                                                                                      

Wydarzenia organizowane również dla gości z Ukrainy. Також організовуються заходи для гостей з України. 

OGŁASZAMY KONKURS FILMOWY „CZŁOWIEK”.  KONKURS TRWA DO 02.09.2022 
TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY „RZEMIOSŁO I RĘKODZIEŁO W GMINIE WILKOWICE”. KONKURS TRWA DO 17.10.2022 

Data Godz. Nazwa imprezy Główny org. Miejsce Odbiorcy 
TRWA AKCJA LATO 2022 DLA DZIECI - SZCZEGÓŁY NA WWW.GOKPROMYK.PL ORAZ NA ODDZIELNYM PLAKACIE 

poniedziałki       
i czwartki 18:00-19:00 Spotkania z kulturą wschodu („na trawie”).                                                                     

Prowadząca: Joanna Piska. Na zajęcia należy zabrać ze sobą  
matę. Wstęp wolny. 

GOK „Promyk” Biwak                              
w Bystrej 

Młodzież                     
i dorośli soboty 10:00-11:00 

poniedziałek    
01.08 16:00 

Uroczyste obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Rozpoczęcie przy Obelisku Harcerskim w 
Bystrej. Szczegóły na oddzielnym plakacie.  

Towarzystwo 
Przyjaciół 

Bystrej 

Obelisk 
Harcerski w 

Bystrej 
Wszyscy 

wtorek                 
02.08 17:00 Teatrzyk dla dzieci „Alicja w Krainie Czarów”. GOK „Promyk”  GOK „Promyk” Dzieci z 

opiekunami 

wtorek                 
02.08 19:00 

Wieczór upamiętniający wybuch Powstania 
Warszawskiego oraz postać Pana Zbigniewa Baneta. 
Film dok. „Powstanie Warszawskie” reż. J. Komasa,  
poprzedzony wspomnieniami „Dulag 121” - przeżycia 
mieszkańców Warszawy wypędzonych podczas powstania. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież                     
i dorośli 

środa                    
03.08 17:00 Spotkanie kulturalne z organizacjami Gminy Wilkowice. 

Zapraszamy mieszkańców. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

niedziela     
07.08 18:00 Koncert na tarasie: Aleksandra Nykiel i Kamil Hoffmann – 

przeboje Krzysztofa Krawczyka. Wstęp wolny. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

wtorek                  
09.08 18:00 Wernisaż poplenerowych prac malarskich.  

Szczegóły na plakacie. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

wtorek                 
09.08 19:00 

Klub Podróżnika: „Indie Północne cz. II – Ziemia 
maharadżów, Wielkich Mogołów, hinduizmu  
i buddyzmu”, prowadzi Anna Brol. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

środa                    
10.08 17:00-20:00 Warsztat fotograficzny „Portret”. Prowadzi Dorota 

Koperska. Szczegóły na plakacie.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież                      
i dorośli czwartek    

11.08 17:00-20:00 

poniedziałek - czwartek                                         
15-18.08 

Malowanie twarzy dla dzieci oraz zajęcia plastyczne. 
Szczegóły u organizatorów.  

Chatka na 
Rogaczu 

Chatka na 
Rogaczu Wszyscy 

wtorek                  
16.08 19:00 DKF „Promyk”: „Neapol spowity tajemnicą”,  

reż. Ferzan Ozpetek, thriller, 2016 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież                
i dorośli 

niedziela     
21.08 18:00 Koncert na tarasie: Mirosława Zaziąbło-Hubiak i Kuba 

Bobass Wilk „Folkową drogą po Karpatach”.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

wtorek                  
23.08 19:00 Familijny seans filmowy: reż. J. Cameron,  

Sci-Fi, 2009 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

środa                  
24.08 14:00-17:00 Pożegnanie wakacji dla Dzieci. Szczegóły u organizatorów. KGW Bystra 

Plac za Domem 
Strażaka, 

ul.Klimczoka 105 
Wszyscy 

sobota                                    
27.08  Pożegnanie lata w Huciskach. Szczegóły na plakacie.  St. Kulturalne 

Huciska 
 „Stara Szkoła” 
w Huciskach  Wszyscy 

niedziela     
28.08 09:00 

Przewodnik czeka: „Szlakami i leśnymi drogami po stokach 
Kołowrotu, Szyndzielni i Magury”.  
Szczegóły na plakacie.  

GOK „Promyk” 
Spółka 

Wodociągowa  
w Bystrej 

Wszyscy 

wtorek                
30.08 19:00 DKF „Promyk”: „Matki równoległe”,  

reż. Pedro Almodóvar, dramat, 2021 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież                
i dorośli 

AKTUALNE WYSTAWY: 
od 27.07.22 Wystawa malarska „Nie-pokój” Beaty Szermańskiej-Morgenstern GOK „Promyk”, parter 
od 9.08.22 Wystawa malarska uczestników amatorskiego pleneru akwarelowego GOK „Promyk”, parter 

08.22 Wystawa fotograficzna „Impresje fotograficzne” grup zajęciowych Doroty Koperskiej GOK „Promyk”, I piętro 
NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

16-18.09 VII Bystrzański Festiwal Filmowy „Promyk Kina”. Szczegóły wkrótce.  
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Dodatkowo, dla młodzieży i dorosłych,
organizowane są bezpłatne spotkania

z kulturą wschodu w plenerze. 

Osiągnięcia Sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana 
Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi w roku szkolnym 
2021/2022.

Po niemal dwuletniej przerwie spowodowanej obostrze-
niami, wreszcie mogliśmy wrócić do „normalności”,  
uczestnicząc i organizując zawody sportowe. Dzieci i młodzież 
szkolna miała cel motywujący do uprawiania poszczególnych 
dyscyplin sportu. Zdobycie medalu, pokonanie przeciwnika, 
ale też swoich słabości,  wspólne trenowanie z zespołem 
i powstające w etapie treningu relacje, lepsze samopo-
czucie psychiczne i fizyczne … - to tylko niektóre pozytywne 
aspekty powrotu do zawodów sportowych. Sprawność ogólna 
dzieciaków, w szczególności nie posiadających licencji spor-
towych, bardzo spadła podczas pandemii. Wielu zaprzestało 
swojej przygody z rekreacją ruchową, stawiając alternatywne 
spędzanie czasu wolnego przed szeroko rozumianym ruchem. 

Młodzi zawodnicy bardzo chętnie wrócili na właściwe tory, 
dopisując do niezliczonych osiągnięć sportowych naszej 
szkoły, kolejne i to wielokrotnie wybitne, przekraczające 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

Po rozwiązaniu szkół gimnazjalnych rozgrywki Szkolnego 
Związku Sportowego podzielone zostały na dwie kategorie:

1. Igrzyska Dzieci – zawody dla rocznika 2009 i  młodsi
Niewątpliwie największy sukces szkoły to zdobycie 

I  miejsca w Finale Wojewódzkim oraz II miejsca w  Finale 
Ogólnopolskim w Igrzyskach Dzieci SZS w Piłce Ręcznej 
dziewcząt, który odbył się w Dźwirzynie.  Zostawienie w poko-
nanym polu kilkuset szkół i zdobycie tytułu Wicemistrzyń 
Polski staje się drugim co do rangi sukcesem SP 2 w Bystrej. 

Pozostałe osiągnięcia także sprawiają, że jesteśmy dumni 
z naszych dzieciaków:
• I miejsce w Powiecie, Rejonie i III miejsce w Półfinale 
Wojewódzkim Igrzysk Dzieci SZS w Koszykówce chłopców,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Koszykówce 
dziewcząt,
• I m. w Powiatowym Festiwalu Sztafet 4x100m chłopców,
• II m. w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym 
dziewcząt,
• III m. w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Siatkówce dziewcząt,
• III m. w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Siatkówce chłopców,
• II m. w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej 
chłopców,
• II m. w Powiatowych Zawodach w Czwórboju Lekko-
atletycznym dziewcząt,
• II m. chłopców, III m. dziewcząt w Trójboju Lekkoatletycznym.

2. Igrzyska Młodzieży – zawody dla rocznika 2007/2008
• - II m. w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Ręcznej dziewcząt,
• II m. w Powiatowym Festiwalu Sztafet 4x100m dziewcząt,
• III m. w ¼ Finału Wojewódzkiego (Rejon) w Drużynowych 
Zawodach Lekkoatletycznych dziewcząt.

„Wisienką na torcie” było, ogłoszone tuż przed zakończe-
niem roku szkolnego, zwycięstwo w klasyfikacji sportowej 
szkół powiatu bielskiego w kategorii Igrzyska Dzieci. W zmie-
nionej punktacji zarządowi SZS zależało, by różnice między 
szkołami były niewielkie, zaniżając osiągnięcia powyżej 
szczebla powiatowego do minimum. Mimo, nie do końca 
przemyślanym, zmianom, w których zrównuje się zdobycie 
srebrnego medalu w powiecie z ósmym miejscem…., 
jesteśmy na tronie w złotej koronie. 

Gratulujemy dzieciom i młodzieży osiągniętych sukcesów, 
dziękujemy za znakomitą frekwencję na lekcjach wychowania 
fizycznego i zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne.

Marcin Węgrzyn

Sport
 

Zajęcia / bajki dla dzieci w wieku 6-12 lat, piesze wycieczki dla dzieci w wieku od 9-14 lat.  
Na wszystkie wydarzenia (oprócz bajek) obowiązują zapisy! 
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Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się 
rodzica z regulaminem zajęć  

znajdującym się na www.gokpromyk.pl, 
GOK „Promyk”, ul. J. Fałata 2k Bystra,  tel. 33 817 07 73 

www.facebook.com/GOK.Promyk 

Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do wypełnienia 
deklaracji uczestnictwa dziecka 

w zajęciach, dostępnej 
w administracji i na stronie 

www.gokpromyk.pl Wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. Obowiązuje 

zmiana obuwia i własne 
wyżywienie. 

Wycieczki piesze są realizowane dla dzieci w wieku 9-14 lat. 
W razie niepogody zapraszamy dzieci na seans bajkowy w 

budynku GOK Promyk ul. Fałata 2k w Bystrej w godzinach 9–12, o 
czym będziemy informować wiadomością sms w dzień wycieczki 

w godzinach 8:00-8:30. 

W okresie wakacji, jak co roku, w "Promyku" odbywa się Akcja Lato,
w której organizujemy różne warsztaty dla dzieci.
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Pierwszy tego typu projekt w gminie Wilkowice: „Śladami 
Białego Jelenia z herbu Mesznej – utworzenie ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz 
wzmacniającej potencjał sołectwa Mesznej” to działanie 
łączące innowacyjną technologię z rekreacją. W ramach 
projektu powstają: ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-kul-
turowa wraz z pięcioma tablicami o konstrukcji drewnianej 
i jednej kamiennej, ścieżki do Questingu i ścieżki do Nordic 
Walking z licencją Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 
oraz foldery promujące walory przyrodnicze, kulturowe 
i historyczne. „Jest to pierwszy tego typu projekt w gminie, 
który stwarza ogromne możliwości promocji regionu 
w perspektywie przyszłości i jednocześnie odpowiada na 
aktualne potrzeby lokalnej społeczności. Mieszkańcy, goście 
i turyści maszerujący po ścieżkach, prowadzeni za pomocą 
wskazówek terenowych, otrzymają dużą dawkę informacji 
kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a towarzyszyć 
im będzie piękna panorama. Dostrzegam również wielkie 
korzyści prozdrowotne, profilaktyczne i integracyjne” – mówi 
Katarzyna Gnioździorz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Mesznej i koordynator projektu.

Śladami Białego Jelenia z herbu Mesznej 

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej jest najmłodszym 
i aktywnie działającym stowarzyszeniem w gminie Wilkowice. 
Członkowie stowarzyszenia podejmują szereg inicjatyw 
społecznych, kulturowych i rekreacyjno-integracyjnych. 
Dbają o miejscowe tradycje oraz promują osiągnięcia 
twórców ludowych. Współpracując z organizacjami i lokal-
nymi stowarzyszeniami, lubią działać pozytywnie i aktywnie. 
W poprzednim roku stowarzyszenie otrzymało dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
na realizację projektu, którego celem jest utworzenie ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej oraz ustawienie tablic 
informacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii – 
questingu. 

Pragniemy z tego miejsca już serdecznie podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, wolontariuszom, darczyńcom, 
sponsorom, Wójtowi Gminy Wilkowice, Sołtysowi Mesznej za 
nieocenione wsparcie. Jako stowarzyszenie widzimy, że jest 
to duża inwestycja pokazująca, że razem możemy więcej.

Już we wrześniu planowane jest podsumowanie realizacji 
i oficjalne otwarcie, na które serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Kolejna edycja zawodów kolarskich „Uphill Magurka 
MTB” z powodzeniem przeprowadzona została w sobotę 
25 czerwca 2022 roku w Wilkowicach.

Upalna pogoda nie zniechęciła miłośników kolarstwa, 
którzy zapisali się do udziału w rywalizacji, a to zagwaranto-
wało ciekawą, choć momentami trudną rowerową wspinaczkę 
na szczyt Magurki Wilkowickiej. Uczestnicy pokonywali 
dystans ok. 5 kilometrów, wiodący malowniczymi trasami, 
przy przewyższeniu wynoszącym 500 m. Popularyzacji 
samego kolarstwa i wyłonieniu najlepszych zawodniczek oraz 
zawodników „Uphill Magurka MTB” towarzyszyło propago-
wanie zdrowego trybu życia i wypoczynku w sposób aktywny, 
przy jednoczesnym ukazywaniu walorów gminy Wilkowice 
pod kątem sportu i rekreacji.

Kto na Magurce zameldował się najszybciej? W kategorii 
open mężczyzn z czasem nieznacznie przekraczającym 20 
minut triumfował Oleksii Kmets z Bielska-Białej. Na podium 
załapali się jeszcze Patryk Mitręga (strata 45 sek.) i Paweł 
Piasecki (strata 1:17,6 sek.). W gronie kobiet po główne 
trofeum sięgnęła pierwsza na mecie Karolina Mikołajewska 
z Rybnika (27:02,8 sek.) przed Justyną Gruszecką (strata 
54,5 sek.) i Agnieszką Zając (strata 3:18,8 sek.).

Wyłoniono również najlepszych uczestników reprezentują-
cych Gminę Wilkowice. To Iwona Nikiel z Wilkowic i Mariusz 
Błachut z Bystrej.

Zdjęcie: Dariusz Lekki, foto-drony.pl

Rowerem w 20 minut na Magurkę

Organizatorzy – Gmina 
Wilkowice oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach 
– przy wsparciu partnerów i dofi-
nansowaniu imprezy ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
przygotowali medale, puchary 
i nagrody rzeczowe. Wszystkim 
zapewniono także świetną atmos-
ferę, która stała się już elementem 
istotnie wyróżniającym doroczne 
zawody „Uphill Magurka MTB”.
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Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz
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Edukacja regionalna jest jednym z najważniejszych 
elementów kształtowania patriotyzmu. W naszym przed-
szkolu dbamy o rozwijanie tożsamości narodowej oraz 
świadomości regionalnej, nie tylko poprzez zajęcia dydak-
tyczne, ale także zwiedzając muzeum Juliana Fałata oraz Izbę 
regionalną „Stara Stolarnia” przy GOK „Promyk”, gdzie nasi 
wychowankowie pozyskali wiedzę dotyczącą kultury i tradycji 
ludowej. Poznane przyśpiewki i tańce ludowe „Myszki” 
i „Skrzaty” zaprezentowały 18 maja w ramach międzynarodo-
wego spotkania „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji 
regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov” podczas 
gminnego konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. W maju gości-
liśmy bystrzańską poetkę, artystkę, kobietę niezwykłą, pełną 
ciepła i uśmiechu - Panią Zofię Ciapałę, która zapoznała 
dzieci ze swoją poezją i rękodziełem. Kultywując tradycje 
ludowe wykonaliśmy przedszkolny wianek z polnych kwiatów, 
ziół i gałęzi brzozy (pleciony sposobem ludowym), który zajął 
I miejsce w „Konkursie na najpiękniejszy wianek” podczas 
Sobótki na Biwaku w Bystrej. 

Zgodnie z zamierzeniami rocznego planu pracy „Bajka 
dobra na wszystko” chętni rodzice z dziećmi wykonali pracę 
plastyczną na Rodzinny Konkurs pt. „Moja ulubiona bajka”. 
Nagrodą za rodzinną twórczość była książka dla każdego 
uczestnika. Na zakończenie roku szkolnego wszystkie 
dzieci otrzymały książeczki zakupione w ramach programu 
Narodowego Funduszu  Czytelnictwa o przygodach Słonika 
Bombika,  bo 

„Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymy-
śliła" / W. Szymborska.

Aleksandra Jaślanek, 
Olimpia Podwacietnik

Przedszkole Publ. w Bystrej

Tradycja i kultura 
w Przedszkolu w Bystrej

Dzień Dziecka obchodziliśmy przez trzy dni. 31 maja br. 
najstarsza grupa uczestniczyła w Powiatowych Obchodach 
Dnia Strażaka połączonych z Jubileuszem 30-lecia powo-
łania Państwowej Straży Pożarnej i odebrała wielki klucz do 
nowo otwartej sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Miejskiej 
PSP w Bielsku - Białej. 1 czerwca wszystkie dzieci grupowo, 
a chętne indywidualnie, wzięły udział w konkursie „Mam 
Talent”, podczas którego miały możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności. W przeglądzie „Wiersze Brzechwy znane 
i przez dzieci lubiane” każda grupa zaprezentowała wiersz lub 
piosenkę tego autora. Nagrodą za piękne występy była insce-
nizacja pt. „Kwoka” J. Brzechwy w wykonaniu nauczycielek 
naszego przedszkola. 2 czerwca od samego rana uśmiech 
na twarzach dzieci wywołała niespodzianka - „dmuchańce” 
w ogrodzie przedszkolnym, sfinansowane z funduszy Rady 
Rodziców. 4 czerwca (w sobotę) drzwi naszego przedszkola 
otworzyły się dla nowych przedszkolaków i ich rodziców, 
którzy przybyli zwiedzić sale, zapoznać się z nauczycielkami 
oraz organizacją pracy placówki - co zapewne ułatwi przy-
szłym przedszkolakom adaptację we wrześniu.

W ramach współpracy z biblioteką, 3 czerwca dzieci idące 
od września do szkoły, zostały pasowane na czytelników 
przez Panią Aleksandrę Szymik-Caputę - Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. 6-latki uroczyście  obie-
cały, iż będą właściwie z książek korzystały, wiedzę zdobywały 
i książki czytały. 

9 czerwca wspólnie z Radą Rodziców zorganizowaliśmy 
Piknik Rodzinny, na którym przedszkolaki zaprezentowały 
piosenki oraz tańce dla mamy i taty z okazji Ich święta. Po 
dwóch latach pandemii wspólna zabawa i spotkanie było 
doskonałą okazją do integracji środowisk, a kiełbaski i ciasta 
pieczone przez rodziców stanowiły smakowity dodatek. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom, rodzicom, którzy 
zaangażowali się wraz z rodzinami w organizację oraz współ-
pracującym z nami stowarzyszeniom, które wsparły naszą 
imprezę w ogrodzie przedszkolnym.

23 czerwca odbył się Festiwal FIRST® LEGO® League, 
który był podsumowaniem całorocznych zajęć z klockami 
Lego, realizowanych w celu zafascynowania młodych ludzi 
nauką, nowymi technologiami oraz wyposażenia dzieci 
w cenne umiejętności i kompetencje przydatne w pracy i życiu 
codziennym. Podczas festiwalu każda z czterech drużyn 
opowiadała o utworzonym przez siebie modelu przedstawia-
jącym logistykę transportu CARGO CONNECT, prezentując 
go zaproszonym gościom: Pani Monice Fojt - Koordynator 
Projektu Lego, Pani Ewie Majdak - dyrektor ZOSiP, Panu 
Marcinowi Kwiatkowi - Przewodniczącemu Rady Gminy, 
rodzicom oraz kolegom i koleżankom. Kluczowym elementem 
FIRST® LEGO® League jest to, że uczestnicy przestrze-
gając podstawowych wartości, poprzez zabawę uczą się, 
iż przyjazna konkurencja, wspólne wypracowanie rozwią-
zania, pomaganie innym - są podstawą pracy zespołowej. 
Z Festiwalu każdy wychowanek wyszedł z certyfikatem, 
nabytymi umiejętnościami i satysfakcją z własnych osiągnięć. 
W tym dniu uroczyście pożegnaliśmy dzieci odchodzące od 
września do szkoły oraz podsumowaliśmy całoroczną akcję 
zbierania zużytych baterii (rekordzista grupy I - 1800 sztuk) 
oraz plastikowych nakrętek (najwięcej 375 wiaderek).

Aleksandra Jaślanek, Olimpia Podwacietnik

Czerwiec w Przedszkolu 
Publicznym w BystrejOświata

Kolejny rok szkolny upłynął bardzo szybko i intensywnie. Ostatnie 
dwa miesiące obfitowały w wiele ciekawych spotkań, uroczystości 
i imprez przedszkolnych. W każdej grupie wiekowej gościliśmy 
naszych rodziców z okazji ich wielkiego święta. Dzieci zaprezento-
wały program artystyczny w formie wierszy, piosenek i tańców. Na 
koniec wszyscy mogli zapozować do pamiątkowego zdjęcia oraz 
uczestniczyć w degustacji ciast, które zostały przygotowane dzięki 
ofiarności naszych kochanych Rodziców.

Dzień Dziecka był dniem hucznym i niezapomnianym. 
Przedszkolaki uczestniczyły w wielu zabawach tanecznych, muzycz-
nych i rozgrywkach sportowych. Brały udział w konkursach, gdzie 
wykazywały się nie tylko wiedzą, ale również wieloma umiejętnościami 
i sportową rywalizacją. Jednak największą atrakcją były urządzenia 
dmuchane, na których odbywało się niezapomniane szaleństwo. 
Radosnym okrzykom nie było końca. 

Końcem maja zostaliśmy zaproszeni na spotkanie ze strażakami. 
Poznaliśmy pracę strażaków od „zaplecza”, zapoznaliśmy się z historią 
naszej rodzimej OSP, obejrzeliśmy wozy strażackie i ich wyposa-
żenie, poznaliśmy rodzaje alarmów strażackich. Uczestniczyliśmy 
w rozgrywkach sprawnościowych: lanie wody, uruchamianie syreny 
strażackiej. Na spotkaniu strażacy udzielili nam wielu ciekawych oraz 
przydatnych wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych 
lub niebezpiecznych.

Kolejną ważną lekcją były warsztaty z pieskiem „Bezpieczny pies 
- bezpieczne dziecko”, podczas których dzieci dowiedziały się, jaką 
rolę odgrywa pies w życiu człowieka oraz na czym polega odpo-
wiedzialność w posiadaniu czworonoga. Celem tego spotkania było 
oswojenie dzieci z psami oraz wprowadzenie ich w tematykę dogo-
terapii. Maluchy poznały też zasady, których należy przestrzegać 
podczas zabawy z pupilem, o czym należy pamiętać idąc z psem 
na spacer oraz jak prawidłowo go nakarmić. Podczas zajęć dzieci 
nauczyły się też, w jakich sytuacjach nie należy podchodzić do czwo-
ronoga oraz jak zachować się, gdy zaatakuje je obcy pies. Wizyta psa 
terapeuty w naszym przedszkolu wniosła wiele nowych doświadczeń 
w życie dzieci oraz pobudziła ich ciekawość.

Na zakończenie roku szkolnego najstarsze przedszkolaki uczest-
niczyły w „Pasowaniu na Czytelnika”, stały się pełnoprawnymi 
czytelnikami biblioteki i otrzymały pamiątkowe książeczki. Natomiast 
najmłodsze przedszkolaki pierwszy raz przekroczyły mury biblioteki, 
zachowując wszelkie zasady kulturalnego zachowania się w miej-
scach publicznych. Poznały pracę pani bibliotekarki i zapoznały 
się z księgozbiorem. Najmłodsi z ochotą i zaciekawieniem słuchali 
czytanej bajki i w pełni świadomie obiecali gościć w spotkaniach 
w kolejnym roku szkolnym. 

Korzystając z okazji kieru-
jemy podziękowania dla 
naszych kochanych Rodziców, 
dzielnych Strażaków oraz Pań 
Bibliotekarek za podtrzymy-
wanie współpracy i aranżowanie 
ciekawych, cennych spotkań 
i warsztatów. 

Katarzyna Zielińska-Ficoń / 
Przedszkole w Wilkowicach

Realizując roczny plan pracy przedszkola pt: „Wszyscy dla wszyst-
kich’ - wprowadzenie dzieci w tematykę preorientacji zawodowej”, 
przeżyliśmy wiele ciekawych wydarzeń, oraz atrakcyjnych spotkań 
z interesującymi gośćmi odwiedzającymi nasze przedszkole. Dzieci 
miały możliwość poznać pracę ludzi wykonujących różne zawody 
(policjant, strażak, Żołnierz, elektryk, listonosz, stomatolog), dowie-
działy się jak wygląda ich codzienna praca i obejrzały potrzebny 
w danej pracy sprzęt. Takie spotkania bogaciły wiedzę dzieci i rozbu-
dzały zainteresowania otaczającym nas światem. Ostatnim gościem 
przed wakacjami był zawodowy żołnierz, Pan Marcin z 18 Batalionu 
Powietrznodesantowego, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej 
pracy, zwłaszcza o skokach ze spadochronu. Przedszkolaki były 
zachwycone spotkaniem, każdy chłopak po spotkaniu chciał zostać 
żołnierzem.

Dzieci ze starszych grup chętnie brały udział w zajęciach 
plastycznych, tworząc przepiękne prace konkursowe. Owocem tego 
kreatywnego działania było zajęcie 3 miejsca przez Tymoteusza 
S. (Smerfy) oraz zdobycie wyróżnienia przez Filipa M. (Smerfy) 
w konkursie plastycznym pt: „Kim zostanę, gdy dorosnę’’ organizo-
wanym przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień 
„Nadzieja’’. W tym konkursie przedszkolaki z grupy Żabki otrzymały 
nagrodę specjalną dla grupy, która przesłała największą ilość prac. 
Nagroda specjalna to voucher na pyszny tort, który dzieci zjadły 
ze smakiem. Natomiast w konkursie pt: „Jemy zdrowo i kolorowo’’ 
wszystkie dzieci wyróżniono za wkład pracy oraz serca w wykonanie 
małych dzieł plastycznych - uczestnicy z grup Smerfy, Pszczółki 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, które bardzo 
ucieszyły młodych artystów.

W ogólnopolskiej akcji „Zbieramy baterie’’ nasze przedszkole 
zdobyło 8 miejsce w całej Polsce, wśród największych przedszkoli. 
W związku z wyróżnieniem nasza placówka otrzymała bon na zakup 
pomocy dydaktycznych. Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim 
rodzicom oraz dzieciom zaangażowanym w całoroczną akcję. 
Kochani, bez Waszej pomocy nie byłoby tego sukcesu. Zachęcamy 
do aktywnej zbiórki już od września.

„Kończymy już przedszkole, do szkoły czas, zeszyty i tornistry 
wołają nas’’ – słowami tej piosenki rozpoczęliśmy uroczyste poże-
gnanie starszaków. Pani dyrektor Maria C. rozdała absolwentom 
dyplomy ukończenia przedszkola, książki oraz drobne upominki, 
życzyła udanych wakacji, aktywnego wypoczynku oraz wielu 
sukcesów w szkole.

Lato to czas wspólnych rodzinnych wyjazdów, wycieczek oraz 
zwiększonej aktywności na świeżym powietrzu. Drodzy Rodzice 

i Dzieci - pamiętajcie o zacho-
waniu bezpieczeństwa podczas 
wspólnie spędzonych chwil. 
Wspaniałych przygód, dużo 
słońca, radości z czasu, który 
możecie wspólnie spędzić 
- tego życzy Wam, kochani, 
Dyrektor i całe grono pedago-
giczne przedszkola publicznego 
w Wilkowicach.

Paulina Szymanek
Przedszkole Publiczne 

w Wilkowicach

Przedszkole publiczne w Wilkowicach - ,,Kończymy już przedszkole, wakacji nadszedł czas’’

Zdjęcia z archiwum przedszkola

Zdjęcie z archiwum przedszkola
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Dzień otwarty w Bielskim 
Pogotowiu Ratunkowym

14 czerwca 2022 roku uczniowie klas pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej wzięli udział 
w dniu otwartym połączonym z obchodami Dnia Dziecka 
zorganizowanym przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe. 
Impreza ta odbyła się już po raz trzeci. Dzieci zapoznały się 
między innymi z podstawami udzielania pierwszej pomocy 
oraz dowiedziały się, jak wezwać pogotowie, policję czy straż 
pożarną. Następnie zdobytą wiedzę mogły sprawdzić podczas 
ćwiczeń praktycznych pod okiem ratowników medycznych.

Jedną z wielu atrakcji, z których dzieci mogły skorzy-
stać, była ścianka wspinaczkowa przygotowana przez 
„goprowców". Uczniowie mieli także możliwość wejścia 
i obejrzenia od środka strażackiego samochodu oraz karetek. 
Do tego była spora dawka zabawy prowadzonej przez profe-
sjonalnych animatorów.

Zespół Promocji Szkoły - SP nr 2 w Bystrej

8 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej 
z Oddziałami Sportowymi odbyły się warsztaty edukacyjne 
dla uczniów klas I-III, których tematem było zapoznanie 
dzieci z filmami animowanymi oraz etapami ich powstawania. 
Warsztaty przeprowadził współpracujący ze Studiem Filmów 
Rysunkowych w Bielsku - Białej artysta plastyk – Stanisław 
Kaczmarek. Uczestnicząc w warsztatach, dzieci mogły posze-
rzyć wiedzę dowiadując się, jakie bajki powstały w tym studio. 
Przybliżone zostały im postacie  Bolka i Lolka, którzy rozsławili 
znajdujące się opodal nas miasto - Bielsko - Biała. W bardzo 
ciekawy, a zarazem bajkowy sposób, plastyk wprowadził dzieci 
w świat animacji. Prowadzący zajęcia wytłumaczył dzieciom, 
czym jest film animowany i co oznacza ta nazwa - pochodzi 
od łacińskiego słowa „anima” czyli „dusza”, „dawanie życia”, 
„ożywianie postaci”, bo to właśnie w filmach rysunkowych, 
czy animowanych, ożywiamy postacie. Najmłodsi poznali 
różne gatunki filmu. Dowiedzieli się, że jest film rysunkowy 
animowany, film animowany lalkowy (gdzie grają lalki), film 
animowany wycinankowy, czy animacje przedmiotu w soli czy 
mące. Wszystko, co ożywia postać nieprawdziwą, nieżyjącą - 
jest określane nazwą animacji.

Na własne oczy dzieci 
mogły zobaczyć, jak kiedyś 
powstawała taka animacja. 
Wtedy na pojedynczych 
kartkach rysowany był 
każdy ruch postaci, frag-
ment po fragmencie, który 
podzielony był na tzw. 
fazy ruchu. Dowiedzieli się 
również, że każdy element 
takiego ruchu otrzymywał 
swój numerek. Połączenie 
poszczególnych etapów 
ruchu postaci sprawiało 
wrażenie, że postać ta 
rusza się. 

Rozpoczynając rysowanie najpierw rysujemy kontur 
postaci. W ten sposób powstaje kształt i wielkość bohatera. 
Malując postacie używamy dużej gamy kolorów, są to tzw. 
koloryzatory, którymi wypełniamy poszczególne fragmenty 
postaci, stosując kolory od najciemniejszego do najjaśniej-
szego, przy czym każdy z nich również otrzymuje dany 
numer. Dzisiaj animację taką tworzy się przy pomocy tabletu 
graficznego, na ekranie monitora, ale kiedyś, kiedy nie było 
komputerów, każdy z rysunków stworzony przez animatora 
musiał być przeniesiony na celuloid, czyli przezroczysty 
kawałek folii, na którym najpierw tworzyło się kontur postaci, 
a następnie pędzelkiem, barwa po barwie wypełniana zosta-
wała cała postać. Malowanie zaczynano od tyłu celuloidu, 
żeby po odwróceniu foli można było dostrzec najdrobniejsze 
szczegóły. Na warsztatach uczniowie sami próbowali tworzyć 
takie animacje, które po zakończeniu zajęć zabrali do domu. 
Spotkanie połączone było z różnymi konkursami oraz quizami 
z nagrodami dla dzieci. Warsztaty te były nie tylko sposobem 
na zdobycie ciekawej wiedzy, ale również świetną zabawą.

Zespół Promocji Szkoły – SP nr 2 w Bystrej

Spotkanie z Bolkiem i Lolkiem - warsztaty edukacyjne

W maju 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach 
otrzymała, jako jedyna placówka w Gminie Wilkowice, certy-
fikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego 
projektu w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 
- 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”, zorganizowanego przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty Urszulę Bauer i Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności pod patronatem Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej oraz Marszałka 
Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

O projekcie - PAMIĘĆ 81 
w Szkole Podstawowej nr 1 

w Wilkowicach

Przed otrzymaniem Certyfikatu zorganizowano w szkole 
wiele działań, mających na celu przybliżenie uczniom wyda-
rzeń historycznych z 13 grudnia 1981 roku. W związku 
z tym, na parterze szkoły, przy wejściu głównym, nauczy-
cielka historii i plastyki - Pani Monika Bogumił-Laszczak, 
wraz z uczniami, przygotowała wystawę w oparciu o Teki 
Edukacyjne IPN - Stan Wojenny. Nauczyciele, rodzice 
i uczniowie mogli zapoznać się z unikatową dokumentacją 
z tego okresu, między innymi:
• zdjęciami ulotek i stempli z ośrodków internowania,
• zdjęciami kopert z pieczątkami Urzędu Cenzury i zezwole-
niami na zmianę miejsca pobytu w okresie stanu wojennego,
• kopiami kartek żywnościowych i talonów na buty,
• fotografiami górników zabitych podczas pacyfikacji KWK 
„Wujek” 16.12.1981 roku,
• zdjęciami czołgów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku 14.12.1981 roku,
• zdjęciem Komunikatu nr 1 Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z 13.12.1981 roku, ogłoszonego w związku 
z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. 

Dodatkowo uczniowie, po zapoznaniu się z filmem doku-
mentalnym pt. „Nie zabierajcie Mamy”, przygotowali plakaty 
obrazujące zdarzenia z omawianego okresu, z których 
również przygotowano w szkole wystawę. Dużym sukcesem 
było zajęcie przez naszą uczennicę z kl. VIII D 1. miejsca 
w konkursie plastyczno-historycznym „Stan wojenny oczami 
współczesnych” (organizator RODN w Bielsku-Białej).

Głównym koordynatorem projektu o stanie wojennym 
w naszej szkole była Pani Monika Bogumił-Laszczak, a osobą 
wspierającą jej działania była Pani Beata Duraj. Obie Panie 
– w ramach powyższego projektu - uczestniczyły w wielu 
konferencjach metodycznych.

Zespół Promujący Szkołę 

Zdjęcia z archiwum szkoły
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Usługi w naszym regionie

                  
  

              BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj  ooffeerruujjee  

KKRREEDDYYTT  WWAAKKAACCYYJJNNYY  
nn aa   oo kk rr ee ss   11 11   mm ii ee ss iięęcc yy   

 kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej  

      oprocentowanie stałe 9,0 %,  prowizja za udzielenie kredytu 3,0 % 

 prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł 
 dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –  

prowizja za udzielenie kredytu 1,5 % 
 

                                             
 

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są  

w Biurze Informacji Kredytowej  
i Krajowym Rejestrze Długów 

  
  
  

Oferta ważna od 1 czerwca 2022 r.       
do 31 sierpnia 2022 r. 

  

PP RR ZZ YY KK ŁŁ AA DD   RR EE PP RR EE ZZ EE NN TT AA TT YY WW NN YY   
KKrreeddyytt  nnaa  ookkrreess::  1111  mmiieessiięęccyy  ,,  kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  55..000000  zzłł..  

Parametry  Koszty /zł/ 
Rata kredytu 476,00 

łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym: 

1. prowizja przygotowawcza 
2. prowizja za udzielenie kredytu                                                                          

3. koszt zabezpieczenia
  

 
 

50,00 
150,00 
10,00

 

suma odsetek 233,11 
całkowity koszt kredytu 443,11 

Oprocentowanie kredytu 9,0 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 19,14 % 

Piknik rodzinny w Mesznej 
8.06.2022 r. w ZSP w Mesznej, po dwuletniej prze-

rwie spowodowanej pandemią, odbył się Piknik Rodzinny. 
Impreza zgromadziła licznych gości dając okazję do inte-
gracji społeczności szkolnej i lokalnej. Organizując ją, 
chcieliśmy uświadomić dzieciom, jak również ich rodzicom, 
czym jest rodzina, jaka jest jej waga i moc, bo przecież jest 
ona podstawą społeczeństwa. Uczestników wydarzenia przy-
witała Pani Dyrektor. Liczne atrakcje pozwoliły na wesołe 
i aktywne spędzenie popołudnia. Dziękujemy za udział!

Pragniemy podziękować również sponsorom: Radzie 
Sołeckiej, Firmie Sfera Net, Pizzerii „Hawa”, Państwu Konior- 
zajazd „Sum”, COS w Szczyrku, a także Radzie Rodziców 
i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy.

Kamila Bator-Krawcow, ZSP Meszna

Zerówka w pierwszej klasie 
„Do biedronki przyszedł żuk..." a do pierwszej klasy „puk, 

puk, puk" - zapukały dzieci z zerówki. Początkiem czerwca 
nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
- pani mgr Grażyna Damek i pani mgr Michalina Matlak 
połączyły swoje siły organizując wspólne zajęcia dla dzieci 
ze szkoły i przedszkola. Klasa pierwsza zaprezentowała 
swoje umiejętności w zakresie czytania i z humorem zapre-
zentowała wybrane wiersze z literatury dziecięcej. Dzieci 
zachęcały swoich młodszych kolegów do czytania pokazując 
wykonane przez siebie ilustracje i rekwizyty do omawianych 
lektur. Dzieci przedszkolne obudziły w swoich starszych 
kolegach miłe wspomnienia z zerówki proponując wspólne 
wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Biedronka". Dzieci 
bardzo chętnie ze sobą współpracowały. Jedne cieszyły się 
ze spotkania ze znajomymi, a inne zyskały nowych przy-
jaciół. Wierzymy, że takie działania ułatwią dzieciom start 
w kolejnym etapie edukacji.                            Michalina Matlak

Witajcie na Olimpie!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mesznej

goszczą mitologicznych bogów

W maju odbyła się szczególna lekcja języka polskiego. 
Uczniowie klasy 5a przygotowali prezentację wybranego 
bohatera mitologii greckiej. Przebrani za mieszkańców Olimpu, 
z atrybutami w dłoni, w bardzo ciekawy sposób opowiadali 
o swoim pochodzeniu oraz przygodach. Uczniowie wyka-
zali się kreatywnością i poczuciem humoru, przedstawiając 
wybraną przez siebie postać. Pod koniec zajęć nastąpiły 
wybory – uczniowie wskazywali tego, kto ich zdaniem, zapre-
zentował się najlepiej.              Zespół Promujący Szkołę

Wieszakowo-pudełkowo-lekturowy
polonistyczny zawrót głowy

w Szkole Podstawowej w Mesznej

Koraliki, jakieś szpargały, domowe skarby, wstążki, zapałki 
i inne, z pozoru bezużyteczne materiały, a do tego… wieszak! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mesznej zostali popro-
szeni o przyniesienie na lekcje języka polskiego nietypowych 
przyborów i przedmiotów. Chodziło o to, by po zrealizowaniu 
cyklu lekcji poświęconych utworowi pt. „Mikołajek” zająć się 
tworzeniem „lektury na wieszaku”. To szczególna metoda 
aktywizująca, dzięki której można utrwalić wiadomości 
o tekście: bohaterach, miejscu, czasie akcji, problematyce. 
Zgromadzone informacje piątoklasiści zapisali w osobliwy 
sposób i umieścili na wieszakach pożyczonych z rodzinnych 
szaf. (Uczniu! Puść wodze fantazji! Twórz! Działaj! Myśl! 
Baw się! Zapamiętuj!). W ten właśnie sposób zwykłe haki 
przekształciły się w mobilne kompendia wiedzy. Taka forma 
pracy zainteresowała młodych i sprawiła wiele radości. Idea 
„mobilnej książki” przypadła piątoklasistom do gustu. 

Inna grupa uczniów została zachęcona do wykonania lektu-
rowego pudełka. Zadanie polegało na tym, by w niedużym 
kartonie zmieścić wszystko, co kojarzy się z przeczytaną 
opowieścią: „Pajączek na rowerze” Ewy Nowak (w klasie IV) 
oraz „Hobbit” Tolkiena (szóstoklasiści). Można było sięgnąć 
po figurki z plasteliny, nakrętki czy rysunki. Wewnątrz nale-
żało umieścić list do wybranego bohatera, zaś na pokrywce 
pojemnika napisać streszczenie lektury. W ten sposób 
powstały plastyczno-polonistyczne arcydzieła!

Zespół Promujący Szkołę

Święto Patrona Szkoły
26.05.2022 r. w ZSP w Mesznej obchodziliśmy Święto 

Patrona. Młodzi aktorzy z klas: II, IIIa, IIIb i VI zaprosili nas 
na „Kawiarniane wspomnienia o Janie Pawle II”. Uczniowie 
wcielili się w role przyjaciół Papieża Polaka i zachęcani 
przez konferansjerów wspominali przeżyte wspólnie z Nim 
chwile, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy 
na górskich wyprawach. Inscenizacja przeplatana była 
ulubionymi piosenkami Ojca Świętego oraz tymi, które przy-
bliżały treścią Jego życie, wykonanymi przez Szkolny Zespół 
Muzyczny „Animato”, skupiający uczniów z klas I - VI.

Na scenie wystąpiło łącznie ponad 30 osób, które z praw-
dziwą pasją i talentem aktorsko – muzycznym wprowadziły 
nas w świąteczny nastrój. Gratulujemy im pięknego występu 
i oddania nastroju spotkań z Karolem Wojtyłą - Janem 
Pawłem II - tych, którzy mieli szczęście znać go osobiście.

Grażyna Kubica

Zdjęcia z archiwum szkoły
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Informacje

Podczas posiedzenia Wójt przedstawił Raport o stanie 
Gminy Wilkowice za rok 2021, a następnie odbyła się debata 
nad tym dokumentem. W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi wotum 
zaufania za 2021 rok.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 
Po omówieniu przez Wójta ww. sprawozdań oraz informacji 
o stanie mienia komunalnego jednogłośnie została podjęta 
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2021 rok.

Następnie po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 
2) sprawozdaniem finansowym, 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
4) informacją o stanie mienia Gminy Wilkowice, 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek jedno-
głośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2021.

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek

29 czerwca br. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Wilkowice – 
jedna z najważniejszych w trakcie całego roku budżetowego

Absolutorium

W 
przypadku 
zauważenia 
awarii oświe-
tlenia ulicznego 
na terenie Gminy 
Wilkowice, prosimy 

o kontakt: e-mail: 
oswietlenie@wilkowice.pl 

lub tel. 33 499 00 77 wew. 8,
w godzinach pracy urzędu. 
W zgłoszeniu należy podać 
dokładną lokalizację punktu 

świetlnego (ulica, numer najbliż-
szego budynku) oraz informację, 

co dzieje się z lampą.

Gminne Święto 
Ziemniaka

10 września
2022 r.

w Mesznej
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6 lipca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga, 
której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Laureatem nagrody „Za zasługi dla 
kultury ludowej” został Mieszkaniec Gminy 
Wilkowice - profesor Dionizjusz Czubala - emery-
towany profesor Uniwersytetu Śląskiego, znany folklorysta, 
etnograf, regionalista, wykładowca, autor pionierskich badań 
dotyczących legend miejskich, autor licznych książek, arty-
kułów i recenzji naukowych w czasopismach polskich 
i zagranicznych.

To już drugie tak wielkie wyróżnienie w naszej gminie. 
Nagrodę im. Oskara Kolberga  za zasługi dla kultury ludowej 
w 2016 roku otrzymał również śp. Stanisław Kwaśny.

Dionizjusz Czubala (ur. w 1935 r.) ukończył studia polo-
nistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, 
uzyskał doktorat z etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, 
a następnie habilitację na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Pracował na Uniwersytecie Śląskim, najpierw 
jako adiunkt, a od 1997 r. jako profesor nadzwyczajny 
tej uczelni. Wykładał również na Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie od 2002 roku był 
kierownikiem Zakładu Antropologii Kultury, a także przez parę 
lat – Katedry Pedagogiki, Psychologii i Antropologii.

Jako jeden z pierwszych etnografów w Polsce badał wiej-
skie tradycje rzemieślnicze, a następnie zainteresował się 
przede wszystkim podaniami i opowieściami wspomnienio-
wymi przekazywanymi ustnie. Zainicjował zbieranie i badanie 
legend miejskich już na początku lat 90-tych i przez wiele 
lat był jedynym etnografem zajmującym się tym tematem. 
Jego zasługą jest wyodrębnienie we współczesnej kulturze 
„legendy miejskiej”. 

W opisie książki profesora Czubali pt. „Polskie legendy 
miejskie” czytamy: „Legendy miejskie – jak twierdzi Autor – 
występują powszechnie, a szczególnie w okresach napięć 
społecznych i każdy człowiek styka się z nimi, choć nie 
zawsze ma tego świadomość. Słyszymy je od przyjaciół, 
znajomych, a także znamy z radia, telewizji, gazet i inter-
netu.” (prof. zw. dr hab. Renarda Ocieczek)

Jedną z najbardziej znanych legend miejskich jest opowieść 
o „czarnej wołdze”. Współczesne niepewności i obawy 
również mają swoje odzwierciedlenie w niezwykłych opowie-
ściach o tejmniczym podłożu, dotyczą one szczepionek, 
czipów, anegdot z akademików. Prawdopodobnie pamiętamy 

też plagę „amerykańskiej” stonki. Legendy ewoluują wraz ze 
zmianą czasów - kiedyś ludzi porywały demony, a dziś współ-
czesny „wampir” jeździ czarną karetką.

Tygodnik ITS cytuje słowa profesora Dionizjusza Czubali: 
„Całym podścieliskiem tych makro plotek, czy jak niektórzy 
mówią, współczesnych mitów, jest właśnie lęk [...] A boimy 
się różnych rzeczy, trudno nawet wszystkie wyliczyć. Boimy 
się polityków, grup dominujących, morderców, złodziei, 
chorób [...] Legendy miejskie nie rodzą się bez przerwy. Ich 
powstawaniu sprzyjają wszelkie napięcia społeczne, kryzysy 
polityczne. W wakacje czasem inspirują je media, by ludzi 
zastraszyć, zaciekawić.”

Do najważniejszych publikacji profesora Dionizjusza 
Czubali należą: Folklor garncarzy polskich (1978), Anegdoty, 
bajki, opowieści garncarzy (1980), Podania i opowieści 
z Zagłębia Dąbrowskiego. Sto lat temu i dzisiaj (1984), Boju 
boju bojka. Wybór baśni śląskich (1987), Opowieści z życia. 
Z badań nad folklorem współczesnym (1985), Współczesne 
legendy miejskie (1993), Nasze mity współczesne (1996), 
Wokół legendy miejskiej (2005), Polskie legendy miejskie. 
Studium i materiały (2014), seria wydawnicza Wojenne 
opowieści wspomnieniowe (2008, 2010, 2012) oraz książka 
O tym nie wolno mówić. Zagłada Żydów w opowieściach 
wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali (2019).

Gratulujemy Panu Profesorowi Czubali niezwykłych 
osiągnięć i zasług w dziedzinie kultury oraz otrzymania 
tak prestiżowej nagrody.

Elżbieta Fabirkiewicz, UG w Wilkowicach

Źródła: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Tygodnik "ITS", 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, "Zapomniana Biblioteka".

Nagroda im. Oskara KolbergaNagroda im. Oskara Kolberga
po raz drugi w Gminie Wilkowice!


