www.facebook.com/gminawilkowice/

Rok XIII nr 10 (153) Październik 2019 r.

miesięcznik, pismo bezpłatne

ISSN 1897-3566

Wójt Gminy Wilkowice
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Parafia Pw. Najdroższej
Krwi Pana Jezusa W Bystrej Oraz
Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Synów Pułku W Bystrej
zapraszają

na obchody z okazji

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA

Święta Odzyskania
Niepodległości
Plan uroczystości:

11 listopada 2019 r.
10:00 – Zbiórka wszystkich delegacji wraz ze sztandarami pod budynkiem Urzędu Gminy w Wilkowicach.
10:10 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Wilkowicach.
10:45 – Msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Bystrej
Krakowskiej.
12:00 – Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, która rozpocznie się od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego, przywitanie gości, przemówienie Wójta Gminy Wilkowice, program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Synów Pułku w Bystrej.
Zapraszamy!

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W MESZNEJ
W nieco kapryśną, na przemian deszczową i słoneczną niedzielę, 8 września br., Sołectwo Meszna było Gospodarzem
Gminnego Święta Plonów. Tradycyjnie obchody dożynek rozpoczęły się Mszą Świętą, w której wzięli udział zaproszeni Goście, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice i Mieszkańcy naszej gminy. Za oprawę muzyczną podczas nabożeństwa odpowiedzialny był Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”, zaś homilię wygłosił Proboszcz Parafii w Mesznej, kanonik Andrzej Piotrowski.
Po mszy świętej kolorowy pochód, prowadzony przez
Gminną Młodzieżową Orkiestrę Dętą i „Ziemię Beskidzką”, przemaszerował na boisko sportowe, przy ul. Szkolnej, gdzie przebiegała dalsza część imprezy. Po powitaniu wszystkich gości delegacja Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wilkowice wręczyła uroczyście bochen chleba Wójtowi Gminy Januszowi Zemankowi i symboliczne kołacze zaproszonym gościom.
Część artystyczną prowadziła Pani Agnieszka Rusin oraz
Pan Patryk Ludwig. W ramach tegorocznego Święta Plonów
wystąpili: Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic,
Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy, Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka, Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” z Andrychowa oraz na zakończenie obchodów Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej. Wszystkim zespołom dziękujemy za uświetnienie dożynek swoimi
występami.
Gośćmi tegorocznego Święta Plonów byli: Starosta Partnerskiej Gminy Likavka Marian Javorka wraz z przedstawicielami samorządu, prezes Rejonowego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych Jadwiga Gębala, członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska oraz Grzegorz Gabor, radna powiatowa Janina Janica-Piechota, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bielsko-Biała Przemysław Drabek, sekretarz Gminy Wilkowice Alicja Raszka-Micherdzińska, Przemysław Koperski, radni

Gminy Wilkowice, sołtysi, członkinie KGW, członkowie Kółka
Rolniczego, kierownicy placówek oświatowych i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy.
Zgodnie ze zwyczajem, występom na estradzie towarzyszyły inne atrakcje przygotowane przez organizatorów.
W ramach projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje”
prowadzonego przez Agencję Rozwoju regionalnego w Bielsku-Białej, panie z KGW w Mesznej przeprowadziły warsztaty i degustację dawno zapomnianych potraw regionalnych pn. „Smaki tradycji Gminy Wilkowice”. Wszyscy zajadali się prażuchami ze skwarkami oraz chlebkiem razowym
i podpłomykami upieczonymi przez pana Mateusza Gębalę
w oryginalnym piecu chlebowym. Twórcy ludowi prowadzili również warsztaty malarstwa na szkle, zabawkarskie i bibułkarskie dla dzieci i dorosłych.
Warto wspomnieć, iż organizacja Gminnego Święta Plonów była możliwa dzięki zaangażowaniu Kół Gospodyń Wiejskich z Mesznej, Bystrej i Wilkowic, Rady Sołeckiej Mesznej, Parafii w Mesznej,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, członków ZPiT
„Ziemia Beskidzka” oraz Urzędu
Gminy w Wilkowicach.
UG

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Zwracamy się do Państwa, jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, z prośbą o zorganizowanie prac porządkowych na swoich posesjach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Przypominamy, iż obowiązkiem każdego właściciela
nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku, przede wszystkim, poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, gromadzenie odpadów w sposób selektywny w przystosowanych do tego pojemnikach, oddawanie elektrośmieci w miejsca na ten cel przeznaczone itp.
Jednocześnie prosimy również, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, aby w miarę możliwości
przyciąć gałęzie wystające z posesji na ulice i chodniki, gdyż stanowią one poważne utrudnienia w trakcie odśnieżania.								
Urząd Gminy w Wilkowicach
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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz
Zemanek między innymi:
• W wyniku pierwszego przetargu na zadanie „Zimowe
utrzymanie dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez ich
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020”
w dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę na obsługę rejonu
A. Do trzech pozostałych rejonów nie zgłosił się żaden potencjalny wykonawca.
• W dniu 01.10.2019 r. ogłoszono drugi przetarg na wyżej wymienione zadanie, w wyniku którego w dniu
21.10.2019 r. podpisano umowę na obsługę rejonu
B. Oferty na rejon C i D znacząco przekraczały kwotę, jaką
Gmina Wilkowice jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
• W związku z powyższym w dniu 16.10.2019 r. ogłoszono
kolejny, już trzeci przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020”. Do wyłonienia pozostał wykonawca usługi w rejonie C oraz D. Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019 r. o godz. 13:00.
• W wyniku unieważnienia pierwszego postępowania na za-

•

•

•

•

danie „Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj – wybuduj”, w dniu 17.10.2019 r. ogłoszono kolejny
przetarg na realizację tego zadania.
W dniu 25.09.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie
Gminy Wilkowice w roku 2019 - część II”.
W dniu 03.10.2019 r. podpisano dwie umowy, na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania pn. „Remont w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej ulicy Kościelnej w Wilkowicach”.
W dniu 23.10.2019 r. podpisano umowę na „Pełnienie
nadzoru autorskiego nad projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
Ponadto podpisano dwie umowy dotyczące „Zimowego
utrzymania dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez ich
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020”,
o których mowa wyżej.

Szanowni
Mieszkańcy!
Dnia 26 września do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, które jest wykonaniem zarządzenia z 19.09.2019 r. dot. przesłania
odpisu prawomocnego wyroku z dnia
24.06.2019 r.
Przesłano również całą dokumentację, która została przekazana do sądu.
Przypominam, że wyrok dotyczył oddalenia skargi Radnego Adama Nikiel na uchwałę Rady Gminy Wilkowice w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Wilkowice. Zgodnie z art. 384 § 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504) "Wygaśnięcie mandatu radnego następuje
z dniem uprawomocnienia się wyroku
sądu administracyjnego oddalającego
skargę, o której mowa w § 1."
Na przesłanym odpisie wskazano,
że orzeczenie jest prawomocne od dnia
29 sierpnia 2019. W związku z powyższym, od tego momentu, Pan Adam Nikiel przestał sprawować mandat Radnego Rady Gminy Wilkowice. W okręgu nr 5 zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.
Przewodniczący Rady Gminy
			
Marcin Kwiatek
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie gminne szkoły w roku 2019 realizują
projekty unijne
Gmina Wilkowice z dniem 01.09.2019 roku rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego współfinansowanego przez
Unię Europejską. W ramach projektu „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice” wsparcie skierowano do 125 uczniów
i uczennic w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej, Szkoła Podstawowa Nr
2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, a także Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi.
Zakładanym rezultatem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, co osiągnięte zostanie poprzez realizację zajęć dodatkowych, w oparciu o przeprowadzone analizy i diagnozy potrzeb edukacyjnych w Gminie
Wilkowice. Dodatkowo 5 nauczycielek Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i studiach podyplomowych.
Jednocześnie w Gminie Wilkowice kontynuowana jest
realizacja projektów: Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach”.
Wszystkie podejmowane inicjatywy edukacyjne mają na
celu wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku

pracy wśród uczniów i uczennic gminnych szkół oraz podniesienie efektywności kształcenia.
Nietrudno zatem zauważyć, iż trud i starania włożone
w pozyskiwanie środków europejskich zakończyły się sukcesem, dzięki czemu wszystkie gminne szkoły mogą uruchamiać dodatkowe zajęcia, ukierunkowane na poprawę
wyników nauczania, jak również rozwijanie zainteresowań.
Projekty te dały również możliwość wzbogacenia zaplecza
dydaktycznego, poprzez zakup sprzętu komputerowego jak
i specjalistycznych pomocy dydaktycznych.
Uczniom i uczennicom życzymy wysokich wyników ze
sprawdzianów, nauczycielom i nauczycielkom satysfakcji
z efektów pracy.
koordynator projektów
Łukasz Matlak

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W GMINIE WILKOWICE
List Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice Marcina Kwiatka odczytany podczas inauguracji
roku akademickiego 2019/2020.
Przedstawiciele władz Akademii Techniczno-Humanistycznej, Wykładowcy i koordynatorzy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Szanowni Słuchacze, Zaproszeni goście.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2019/2020. Niestety nie mogę być dzisiaj z Państwem, za
co bardzo przepraszam.
Początek roku akademickiego dla wszystkich uczelni to ogromne święto, również dla naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Gminie Wilkowice. Bardzo się cieszę, że ta piękna inicjatywa nadal się rozwija i trwa. Jestem przekonany, że stałych słuchaczy nie
trzeba było namawiać do powrotu w mury uczelni, a nowe osoby
szybko zaangażują się w studenckie życie.
Szanowni Państwo, słowa podziękowania należy w tym miej-
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scu skierować do władz Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, że po raz kolejny w Gminie Wilkowice inaugurujemy nowy rok akademicki. Uczelnia dostrzega zapotrzebowanie
i dociera do naszych mieszkańców z bogatą ofertą zajęć i wykładów.
Wyrazy uznania kieruję również do koordynatorów i opiekunów
naszej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizacja i stworzenie harmonogramu działań to wyzwanie, które wymaga ogromnego zaangażowania. Bardzo dziękuję za czas poświęcony dla naszych Słuchaczy.
Na koniec, chciałbym się zwrócić do Was drodzy Słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję
Wam za podjęcie wyzwania i za to, że jesteście w tym miejscu. To, że pragniecie
dalej poszerzać swoje horyzonty i zdobywać wiedzę, jest przykładem dla innych.
Warto być aktywnym, rozwijać swoje pasje i cały czas realizować plany i marzenia.
Życzę, aby ten nowy rok akademicki był
dla Was wspaniałą przygodą, dzięki której
indeks Waszego życiowego doświadczenia uzupełni się o nową wiedzę i da Wam
wiele satysfakcji i radości.
Z wyrazami szacunku
Marcin Kwiatek, Przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice
Bystra, 1 października 2019 r.
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WITAMY JESIEŃ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Jesień powitaliśmy na sportowo, organizując w przedszkolu IV Jesienną Olimpiadę
Przedszkolaków. Doping przyjaciół powodował, że nawet
najbardziej zmęczeni zawodnicy potrafili wykrzesać jeszcze odrobinę sił, aby dobiec
do mety. Szczególny zachwyt
wzbudziły maluszki - „Myszki”,
które pierwszy raz brały udział
w zawodach.
Przenoszenie piłek i ustawianie ich na pachołku wymagało wiele skupienia i zręczności. Skakanie w workach wyzwoliło u dzieci umiejętność naśladowania
kangurów, a konkurencja z wykorzystaniem hula - hop
wywołała salwy śmiechu zarówno u zawodników jak
i oglądających. Chociaż przechodzenie po ławeczce
było bardzo trudne (szczególnie dla najmłodszych) wszyscy doskonale poradzili sobie z tym ostatnim zadaniem. W nagrodę za udział przedszkolaki otrzymały złote medale, które z wielką dumą wzięły do domu
(niektórzy zgromadzili już pokaźną kolekcję). Dbając o zdrowie i kondycję najmłodszych organizowanie
olimpiad jest już wpisane w tradycję naszej placówki.
Jedną z innych jesiennych tradycji jest także organi-

zowanie Święta Drzewa pod patronatem Stowarzyszenia „Klub Gaja”. 10 października przedszkolaki wzięły udział w międzygrupowym konkursie ekologicznym.
Śpiewaliśmy piosenki o ochronie przyrody, tańczyliśmy
wokół krzewów berberysu (zwracając szczególną uwagę na ich kolce), układaliśmy kompozycje z kasztanów, dobieraliśmy liście i owoce do drzew, a także wymyślaliśmy sposoby ochrony przyrody. W ramach akcji „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” dzieci wraz z rodzicami przyniosły makulaturę, którą tata Basi odwiózł
do skupu. Akcja udała się doskonale; emerytowane konie będą miały opiekę. Podsumowaniem tego pięknego
dnia było wspólne wkopanie krzewu w przedszkolnym
ogrodzie. Czekamy na kolejne atrakcje, które przyniesie do naszego przedszkola jesień…
Aleksandra Jaślanek, Agnieszka Ziemiańska

JESIEŃ W KOŁO – JEST BEZPIECZNIE I WESOŁO
Witając październikową jesień kształtujemy postawy szacunku i uwrażliwiamy na piękno przyrody, rozwijamy sprawność „motoryki małej” i stymulujemy rozwój mowy. Włączając do „Jesiennych zabaw” Rodziców zapoznajemy dzieci
z bogactwem darów jesieni. W naszym przedszkolu nie zapominamy o ważnych zasadach bezpieczeństwa i zasadach
dbania o zdrowie i higienę.

Nasze Przedszkole Publiczne w Wilkowicach zaplanowało wiele form komunikowania się na linii przedszkole - rodzice, takich jak:

Jedną z najważniejszych kompetencji osobistych
jest komunikacja. Bardzo ważne jest, aby przedszkole było przyjazne rodzicom. Dla osiągnięcia tego celu
nie wystarczy sam wysiłek ze strony nauczyciela, potrzeba wspólnej pracy przedszkola i rodziców dziecka.
Konieczna jest integracja tych dwóch środowisk, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji między rodzicami
dziecka, a przedszkolem.
Głos Gminy Wilkowice
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Zebranie informacyjne z rodzicami.
Rozmowy indywidualne.
Uroczystości okolicznościowe.
Tablice ogłoszeń.
Strona internetowa.
Akcje: zbieranie baterii, nakrętek i makulatury; Pomagamy Reksiowi i Mruczkowi przetrwać zimę.
Sukcesywnie wzbogacamy kącik czytelniczy, w którym podkreślamy „Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?”, bo stymulują rozwój
mowy, wzbogacają zasób słownictwa, wspierają proces kształtowania słuchu językowego, uczą naśladownictwa i doświadczenia, rozwijają zdolności komunikacyjne, pomagają w rozpoznawaniu emocji, rozwijają procesy poznawcze, uczą rozumieć świat.
Imprezy i atrakcje, które odbywały
się w miesiącu październiku:
• 8 października grupy: KACZUSZKI, PSZCZÓŁKI, ŻABKI I SMERFY
były w BCK-u w Bielsku-Białej na
przedstawieniu „PRZYGODY WILKA I ZAJĄCA”.

• 9 października dzieci wesoło bawiły się z okazji DNIA
POCZTY i poznały rolę poczty dawniej i obecnie, pisały lub rysowały list oraz adresowały kopertę.
• 20 października obchodziliśmy „DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”, w którym dzieci integrowały się podczas prowadzonych konkursów i zagadek, zabaw
z wykorzystaniem chusty animacyjnej, balonów i ciekawych rekwizytów.
Systematycznie odwiedzają Gminną
Bibliotekę, gdzie uczestniczą w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach, słuchają
czytanej literatury dziecięcej.
Organizowane są dla nich jesienne
wycieczki i spacery, w celu obserwacji
zmian zachodzących w przyrodzie, zbierania darów jesieni oraz obserwowania
prac wykonywanych w ogrodach i sadach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym z przyborami do ćwiczeń gimnastycznych, rekwizytami.
Dzieci z grup: SMERFY I ŻABKI biorą udział w programie: „ZDROWO JEM,
WIĘCEJ WIEM”.
BARBARA NOWAK
DANUTA STANIEC

Przedszkolaki z Mesznej poznają zasady ruchu drogowego!
25 września Przedszkole Publiczne w Mesznej odwiedził niecodzienny gość - pani asp. Ilona Michalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo na drodze.
Dzieci dowiedziały się m.in. jak wygląda przejście dla
pieszych, jak prawidłowo z niego korzystać, a także jakich zasad należy przestrzegać podczas spaceru. Zobaczyły również jak wyglądają odblaski i gdzie je najlepiej zakładać, by być widocznym. Przedszkolaki dowiedziały się pod jaki numer alarmowy należy dzwonić, gdy
potrzebujemy
pomocy.
W trakcie spotkania pani policjantka zgodziła się przeczytać
dzieciom opowiadanie H. Łochockiej „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę” w ramach akcji „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, w której bierze udział
nasze przedszkole. Na zakończenie wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia z gościem.
Bardzo dziękujemy pani aspirant za odwiedziny. Było to bardzo pouczające i ciekawe spotkanie, które na pewno pozostanie wszystkim na
długo w pamięci!
Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej
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Światowy dzień tabliczki mnożenia
4 października po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1
w Bystrej odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Zapowiedzią tego wydarzenia były pojawiające się
na szkolnych korytarzach plakaty wykonane przez
uczniów z różnych klas. Dzieci młodsze i starsze z niecierpliwością czekały na dzień, w którym mogły sprawdzić swoje matematyczne umiejętności z zakresu tabliczki mnożenia. Zmagania składały się z dwóch etapów. Najpierw uczniowie pisemnie rozwiązywali przykłady, a następnie udzielali odpowiedzi ustnych przed
komisjami egzaminacyjnymi. Całemu wydarzeniu towarzyszył niemały stres i ogromne emocje. Okazało się jednak, że tabliczka mnożenia nikomu nie jest
straszna. Uwieńczeniem obchodów był uroczysty apel,
podczas którego dzieci otrzymały certyfikaty, najlepsi

z kolei Odznaki Eksperta i nagrody rzeczowe. Kolejny
ŚDTM już za rok. Będziemy czekać z niecierpliwością!
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej

Dzień Edukacji Narodowej W Szkole Podstawowej
nr 2 w Wilkowicach
Od 1982 roku Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Jak co roku tego
dnia we wszystkich polskich szkołach jest to szczególny dzień, podczas którego odbywają się akademie oraz uroczystości z okazji pasowania na ucznia szkoły. Dlatego
też w dniu 11.10.2019 r. w naszej
szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego
dnia swój pierwszy program artystyczny zaprezentowali pierwszoklasiści. Program był przepełniony pio-

senkami i wierszykami, w których pierwszoklasiści żartobliwie przedstawili uczniów swojej klasy. Po wystąpieniu małych artystów Pan Dyrektor Władysław Nikiel
pasował ich na uczniów szkoły. Następnie po pasowaniu odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie
klas starszych zaprezentowali scenki z życia szkoły.
Katarzyna Mrówka
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Królowej
Jadwigi
w Wilkowicach
z Oddziałami
Sportowymi
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90. rocznica śmierci Juliana Fałata
25 września 2019 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zorganizował uroczystość poświęconą 90. rocznicy śmierci Juliana Fałata. Julian Fałat urodził się w 1853 roku w Tuligłowach leżących między Lwowem a Drohobyczem, a zmarł
w 1929 roku w Bystrej.
Okres życia malarza można znacząco podzielić na
trzy okresy. Pierwszy, do 1895 roku, obejmuje młodość, naukę i pierwsze sukcesy artystyczne. Drugi,
lata 1895-1910, to czasy krakowskie związane z działalnością na Akademii. Trzeci, ostatni etap, związany
z pobytem w Bystrej. Malarz pozostawił po sobie cenne Pamiętniki. Znajdują się w nich również listy skierowane do osób bliskich artyście. Tematyka ich jest związana z twórczością, działalnością publiczną i życiem
prywatnym Fałata. Uroczystość poświęcona słynnemu
malarzowi śniegu i polowań została wzbogacona występem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana
Fałata w Bystrej. Scenariusz, jaki został zaprezentowany przez uczniów klas drugich, w znaczący sposób nakreślił sylwetkę Juliana Fałata, jego życie i twórczość.
Zaproszeni goście mogli również wysłuchać czytania
fragmentów Listów, pisanych przez samego artystę.
W piękny sposób deklamację wierszy zaprezentowała poetka bystrzańska, pani Zofia Ciapała. Szczególną
uwagę przykuwały prezentacje prac plastycznych wykonanych przez uczniów SP2. Prace te zostały wyko-

nane techniką dowolną. Wyróżniono w nich dwie grupy
wiekowe, tj. klasy I‑III oraz klasy IV‑VIII. Jury konkursowe nagrodziło uczniów za ich trud i zaangażowanie.
Wyniki konkursu plastycznego przedstawiają się następująco:
I miejsce – Martyna Nawrocka – klasa Ia oraz Maksymilian Zolich – klasa Ia,
II miejsce – Alicja Demczyszyn – klasa IIa,
III miejsce – Kamil Imielski – klasa IIIa.
Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Biernat – klasa IIb,
Mateusz Wasilewski – klasa Ia i Patryk Czarnota – klasa IIa.
Laureatami konkursu klas IV-VIII zostali:
I miejsce – Daria Kwaśna – klasa VIIb oraz Julia Przybyła – klasa VIIc,
II miejsce – Julia Polak – klasa VIIa,
III miejsce – Oliwia Adamiec – klasa Va.
Na zakończenie spotkania prezes TPB podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Przekazała również słowa stanowiące wielką wartość. Otóż w naszej
małej ojczyźnie należy zawsze pamiętać o Wielkich
TPB
Ludzkich Postawach. 		

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom z powodu śmierci

śp. Piotra Kwaśnego
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd GLKS Wilkowice oraz Prezes Ryszard Rączka
8

Głos Gminy Wilkowice

co u nas...
W środę 25 września mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl z morałem pt. „Drzewo, które umiało dawać” w wykonaniu zespołu teatralnego „Mania grania” działającego
w Domu Kultury w Wapienicy. Przedstawienie w reżyserii Pana Jana Chmiela powstało
na podstawie książki Shel Silverstein. Po spektaklu odbyło się spotkanie z aktorami i reżyserem, który opowiadał o przesłaniu i wartościach jakie niesie przedstawienie. Warto
dodać, że Pan Jan Chmiel od tego roku artystycznego prowadzi także zajęcia teatralne
w „Promyku”, wszystkie chętne dzieci od 6 lat wzwyż zapraszamy do udziału.
4 października 2019 r. na naszej scenie odbył się fascynujący, wyjątkowy koncert inaugurujący, co jest
dla nas wielkim zaszczytem, jubileusz 40-lecia aktywności artystycznej mistrza gitary Pana Marka Raduli. Obok mistrza zagrali, jak zawsze, świetni muzycy: Zbigniew Jakubek - klawisze, Tomasz Grabowy - bas, Maksymilian Olszewski – perkusja. Serdecznie gratulujemy
40 lat sukcesów muzycznych oraz niezwykłego koncertu jubileuszowego. Nie byłoby takiej atmosfery, gdyby nie
wspaniała publiczność, która licznie dopisała doceniając
wartość koncertu.
Wrażenia z tego wydarzenia będą towarzyszyły nam dłuuugo! Dziękujemy wszystkim za cudownie spędzony wieczór i wciąż jeszcze bijemy brawo!
W niedzielę 13 października odbyło się, ostatnie już w tym sezonie, wyjście w góry z przewodnikiem w ramach naszego Klubu Podróżnika pod nazwą „Przewodnik czeka”. Po drodze szukaliśmy starych osad na
stokach Magury i tu dziękujemy Panu Rafałowi za pokazanie nam tych ciekawych, mało znanych miejsc.
Na zakończenie sezonu wędrówek odbyło się, tradycyjnie już, ognisko na Kępysce połączone z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem. Pogoda była wymarzona, widoki bajeczne, było radośnie, ciepło, kolorowo..... Dziękujemy naszej niezastąpionej Pani Przewodnik Janinie Dyrdzie nie tylko za ogromną wiedzę, którą się dzieli z wędrowcami, ale też za wspaniałą atmosferę, która towarzyszy każdemu wyjściu.
Dziękujemy też Wam, drodzy uczestnicy, że tak chętnie uczestniczycie w organizowanych przez nas wędrówkach, i że grono chętnych powiększa się - ostatnio było prawie 40 osób!!! Mamy nadzieję, że naładowaliście Państwo wewnętrzne akumulatory pozytywną energią, której starczy na całą zimę.
Zakończyliśmy sezon wędrówek, ale rozpoczęliśmy serię planowanych spotkań z psychodietetykiem! 16 października Pani Wiesława Rusin jak zwykle opowiadała bardzo ciekawie i pouczająco. Dowiedzieliśmy się wiele na temat octów, domowych mydeł i ich wpływu na organizm oraz jak przyrządzić tradycyjne powidła, ale
w zdrowszej, bezcukrowej wersji. Przepis jak samemu zrobić mydło i wiele innych ciekawych informacji znajdziecie Państwo na blogu Pani Wiesi www.przyjaznydietetyk.com. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ważne kwestie związane z naszym zdrowiem, a Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie już 13 listopada także
w naszej w Izbie Regionalnej „Starej Stolarni”.
Jesień zagościła u nas na dłużej niż tylko na kilka słonecznych dni. Zatrzymaliśmy ją w kadrach obrazów Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”, które można podziwiać na sali „Promyka” aż do końca listopada! Wernisaż odbył się 17 października o 16:00. W niezwykle ciepłej atmosferze podziwialiśmy jesienne kolory uchwycone na obrazach autorstwa Pań: Barbary Adamiec, Barbary Marii Adamiec, Alicji Smoczyńskiej, Jolanty Kapeli,
Elżbiety Tobisz-Mrozik, Dagmary Tupiec oraz Janiny Buzko. Swoją obecnością uświetnili wydarzenie: Prezes
Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” pani Barbara Maria Adamiec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Antoni Kufel oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” pani Teresa Pryszcz. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność a Artystom za
udostępnienie pięknych prac, dzięki którym „Promyk” mieni się teraz kolorami jesieni nie tylko na zewnątrz, ale
również w środku.
W sobotę,19 października gościliśmy wspaniałych chórzystów, którzy zaśpiewali dla nas podczas koncertu
odbywającego się w ramach XV już edycji Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”. Wśród
występujących znalazły się 3 chóry: Wrzosy Jesieni z Bytomia pod dyrekcją Pani Moniki Woleńskiej, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódzkiego pod dyrekcją Pani Renaty Banackiej-Walczak oraz Vox
Annae z Kamnika pod dyrekcją Aleš Sedušak. Podziękowania i gratulacje artystom złożył Pan Janusz Zemanek Wójt Gminy Wilkowice oraz Pan Marcin Kwiatek Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice. Dziękujemy wszystkim chórom za koncert, publiczności za przybycie i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok podczas kolejnej edycji Festiwalu.

W jeden z październikowych poniedziałków odwiedził nas objazdowy teatrzyk w przyczepie, co samo w sobie
było ogromną atrakcją dla przybyłej publiczności! Nowatorska forma przedstawienia łączy projekcję z tradycyjnym aktorstwem. Spektakl oparty na tekstach znanego satyryka Andrzeja Waligórskiego zawierał zarówno wesołe jak i smutne historie. Dziękujemy i gratulujemy Panu Adamowi Walnemu pomysłu, wykonania oraz zdobycia wielkiego zainteresowania naszych najmłodszych odbiorców, którzy po przedstawieniu, zaciekawieni, obsypali go pytaniami!
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LISTOPAD

2019

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Data
Wtorek

05.11

Czwartek

07.11
Piątek

08.11
Poniedziałek

11.11

Godz.

Nazwa imprezy
DKF „Promyk”: „Ogród rodzinny" cz. I „Przyjaciel”
19:00
reż. Jan Hřebejk, 2017 r. Wstęp wolny.
9:30

Przegląd pieśni patriotycznej

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

ZSP w Mesznej

ZSP w Mesznej

Wszyscy

GOK „Promyk”

Młodzież
I dorośli

Pomnik przy UG,
Kościół i OSP w
Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

Sp 1 w Bystrej

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej

GOK „Promyk”

Wszyscy

Gmina Wilkowice
Antysmogowy
Ruch z Bystrej

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

Koncert zaduszkowy pamięci Billie Holiday (w 6019:00 tą rocznicę śmierci) - Beata Przybytek z zespołem. GOK „Promyk”
Wstęp wolny, biletowany
Gmina Wilkowice
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Parafia pw.
(szczegóły
od
Najdroższej Krwi
na
plakacie)
10:00
Pana Jezusa,
SP1 w Bystrej

Wtorek

12.11
Środa

13.11
Środa

13.11
Czwartek

14.11

Wtorek

19.11

Wtorek

26.11
Środa

27.11
Środa

27.11

Seans filmowy: „Kamerdyner”
reż. Filip Bajon, 2018 r. Wstęp wolny.
od Uroczystości obchodów 70 rocznicy śmierci
8:30 Kapitana Pawła Cymsa
Spotkanie z psychodietetykiem:
„Tradycja a nowoczesność - Keto-odżywianie na
17:00
miarę naszych czasów”.
Dodatkowo kulinarna niespodzianka.
19:00

„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
DKF „Promyk”: "Jak pies z kotem" reż. Janusz
Kondratiuk, 2018 r. GOŚĆ SPECJALNY 19:00
odtwórca głównej roli – Olgierd Łukaszewicz.
Wstęp wolny.
Klub Podróżnika: „Everest z dzieckiem - góry,
19:00 wyzwania i… dzieci” - prowadzi pan Sebastian
Stachowicz. Wstęp wolny.
Przegląd pieśni patriotycznej im. Małgorzaty
13:00
Papiurek, szczebel parafialny
•

17:00

18:00 Nowoczesne technologie w walce ze smogiem

Organizacje

Działacze
Kultury

Przegląd pieśni patriotycznej im. Małgorzaty
Parafialny Oddział
OSP w Wilkowicach Wszyscy
Akcji Katolickiej
Papiurek, szczebel parafialny
„Andrzejkowy pokaz iluzji dla całej rodziny” Piątek
16:00
GOK „Promyk”
GOK „Promyk”
Wszyscy
Iluzjonista Adrian Mitoraj.
29.11
18:30
Wstęp wolny biletowany.
WYSTAWA RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO 08.12.2019. – zapisy wystawców pod nr tel. 33 817 07 73

Czwartek

28.11

10:00

AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „Promyk” w Bystrej: POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII „WYJĄTKOWI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE”,
WYSTAWA MALARSTWA STOWARZYSZENIA PLASTYKÓW ONDRASZEK PT. „JESIEŃ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach:
DO 30.11 – WYSTAWA FOTOGRAFII PT. „CZY TO JESTEM JA?" PANI ZOFII FERFECKIEJ Z WILKOWIC
„Stara Szkoła” w Huciskach: „430 LAT HUCISK”
„Chata na Groniu”: DO 14.11 – WYSTAWA FOTOGRAFII PANA ARTURA STRĄKA PT. „LUDZIE Z GÓR”.

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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Plac zabaw w Huciskach już gotowy – czeka na
najmłodszych mieszkańców!
Na początku października zakończono realizację zadania
pn. „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci
przy tzw. Starej Szkole w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia
266", dofinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka
2019". Dzięki niemu na placu zabaw przy tzw. Starej Szkole w Huciskach pojawiły się nowe obiekty przeznaczone dla
naszych najmłodszych mieszkańców. Zadanie zostało zre-

alizowane z inicjatywy Sołtysa Wilkowic, Łukasza Ślusarczyka oraz Rady Sołeckiej Wilkowic, a jego całkowity koszt
wyniósł 40 tysięcy złotych, z których po 50% zapewniły
Gmina Wilkowice oraz wspomniany Urząd Marszałkowski.
Plac jest oczywiście obiektem otwartym i ogólnodostępnym,
przeznaczonym dla dzieci z terenu całej gminy, których gorąco zachęcamy do odwiedzin!
Sebastian Snaczke

Kilka dni temu otrzymałem opóźnioną przesyłkę „Osobliwe epitafium: Wybitny Historyk Ziemi Cieszyńskiej Mariusz Makowski 1958-2019.
Ten prekursor uprawiania rekonstrukcji historycznych
bardzo kreatywnie uzupełniał moje rodzinne zbiory z tych
ziem – autorskimi opracowaniami, również z Wilkowic.
Jan Leszek Ryś
Studio-R Bystra
Skan z książki pt.: „Drewniane Kościoły
i Kaplice w Beskidach i Okolicy”
współautorstwa Pana Mariusza Makowskiego
dotyczący kościoła w Wilkowicach.
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Państwo Goryl świętują 65 lat małżeństwa!
W październiku pojawiła się kolejna okazja do odwiedzenia dostojnych jubilatów z terenu Gminy Wilkowice. Okazją tą był
piękny jubileusz, jaki stał się udziałem Państwa Władysławy i Kazimierza Goryl z Bystrej, którzy świętują rocznicę 65-lat
zawarcia związku małżeńskiego. Podczas krótkiego spotkania, jakie w dniu 11 października odbyło się w domu jubilatów,
Wójt Gminy, Janusz Zemanek pogratulował Państwu Goryl tak imponującego stażu małżeńskiego oraz złożył dostojnej parze najlepsze życzenia na kolejne lata.
Poza Wójtem Gminy Wilkowice, w spotkaniu uczestniczyła też delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej. Obecność Pań z Koła Gospodyń nie była przy
tej okazji przypadkowa, wszak Pani Władysława pozostaje od wielu lat czynną członkinią bystrzańskiego Koła. Sympatyczne spotkanie było okazją, by wraz
ze szczęśliwymi jubilatami powspominać nieco szczęśliwą w Ich życiu jesień roku 1954 oraz opowiedzieć
sobie o towarzyszących Im w latach minionych pasjach. Pan Kazimierz był dla przykładu trębaczem w
nieistniejącej już bystrzańskiej Orkiestrze Dętej. Małżonkowie wspólnie tańczyli też w jednym z lokalnych
zespołów regionalnych.
Można śmiało przypuszczać, że świętowanie pięknej rocznicy potrwa u jubilatów całą tegoroczną jesień, przykładach wyjątkowych jubileuszy czy wydarzeń
bowiem w październiku obchodzą Oni rocznicę ślubu z życia naszych mieszkańców. Docenianie oraz propaństwowego, a rocznicę uroczystości kościelnej oraz mocja podobnych, pięknych jubileuszy stanowi nie tylwesela dopiero w grudniu.
ko wyraz szacunku wobec jubilatów, ale i doskonałą,
Przy tej okazji, kolejny raz zachęcamy Państwa do żywą inspirację dla młodych ludzi.
informowania Urzędu Gminy o równie interesujących
Sebastian Snaczke

BESKIDZKA SZKOŁA RZEŹBY
kończy sezon 2019 w ZSP w Mesznej
Blisko 5 lat temu z inicjatywy rzeźbiarza, Pana Mateusza Gębali powstała w Mesznej Beskidzka Szkoła Rzeźby. Przez
cały czas prowadzi ona najróżniejsze działania mające na celu propagowanie lokalnej twórczości, szczególnie w zakresie rzeźby w drewnie i kamieniu. Jednym z jej projektów, było przeprowadzenie warsztatów praktycznych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Pozyskano środki z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej z programu mikroprojektów Beskidzki Obszar Kulturowy II edycja w 2019, które umożliwiły przeprowadzenie tego typu zajęć w okresie
08.10.2019 r. – 10.10.2019 r.
Wiele mówi się o przeładowanych programach nauczania,
o konieczności przyswajania zbędnych informacji w ramach
podstaw programowych na każdym niemal etapie edukacji
i pewnie każda ze stron dyskusji na ten temat, będzie miała swoje argumenty. Jednocześnie ostatnia dekada zaowocowała rozwojem ponadprogramowych zajęć dydaktycznych i okołodydaktycznych. Zdarza się, że szkoła podstawowa prowadzi nawet 30 różnych kół zainteresowań, wybór jest więc ogromny. Niejednokrotnie, w obliczu i tak już
mocno przeładowanych podstaw, pojawiają się głosy sprzeciwu, niezgody i dezaprobaty dla zajęć dodatkowych. Tymczasem doświadczenia z początku października, z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, pozwalają obalić tezę
rzekomego niezadowolenia uczniów z dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych. Istotnym bowiem jest temat, oprawa, klimat danych warsztatów oraz umożliwienie uczniom rozwoju zaniedbywanych często umiejętności, dotarcie do naturalnej wrażliwości dzieci i młodzieży. Tutaj doskonale wpisa14

ła się Beskidzka Szkoła Rzeźby z niecodzienną propozycją,
na którą przystała dyrekcja placówki, a rzeźbiarz z 15 letnim
doświadczeniem miał okazję nie tylko podzielić się swoimi
umiejętnościami z młodymi ludźmi, ale i wykorzystać posiadane niewątpliwie talenty pedagogiczne.
Pan Mateusz Gębala, bo o nim mowa, z wielkim zaangażowaniem opowiadał o korzeniach rzeźbiarstwa ludowego,
przekazie międzypokoleniowym. Kilka wieków temu, w dobie analfabetyzmu i braku powszechnego dostępu do szkolnictwa i jakiejkolwiek literatury, mieszkańcy wsi mogli wzorować się w codziennym życiu, pracy, czy twórczości, jedynie wzajemnie na sobie.
Tak powstawały wytwory rąk ludzkich przydatne w gospodarstwie domowym, rolnictwie, itp. Dziś nie tylko młodzież,
ale i młode pokolenie rodziców nie wyobraża sobie braku
sklepów z odzieżą, czy zabawkami. Mój rozmówca mówi:
„Dawniej uprawiano len, zamiast robienia zakupów w Reserved, lub wycinano konika z drewna, zamiast wydawa-
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nia gotówki w salonach Lego” . Zastanawiać się można, czy
w dobie konsumpcji i technologii takie praktyki jeszcze kogoś pociągają. Pan Mateusz nie ma wątpliwości: „Oczywiście, że pociągają. Dlatego postanowiłem kiedyś pracować
w ten sposób i dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Czuję się niezwykle zmotywowany faktem, że jest
sporo chętnych do nabywania tego typu umiejętności”.
Pan Mateusz tak mówi o swoich początkach przygody
z rzeźbiarstwem i twórczością ludową: „W 2004 r. zacząłem poznawać tajniki rzeźby w drewnie, potem w kamieniu. W tym czasie brałem udział w warsztatach twórczości
ludowej – takich, jakie mam dziś przyjemność prowadzić.
Na moje szczęście (śmiech) pierwsze kroki stawiałem pod
okiem znanych w całej Polsce, i nie tylko, Mistrzów. To dzięki nim poczułem pasję do twórczości ludowej, a nie zatraciłem się w komercyjnym rzemiośle” – wspomina pan Mateusz Gębala.
Do dzisiejszego dnia korzystam z doświadczenia i wiedzy
swoich nauczycieli – panów Stanisława Kwaśnego, Zbigniewa Micherdzińskiego, czy Józefa Hulki. Z uznaniem wspominam nieżyjącego Kazimierza Pietraszkę. To od nich właśnie uwielbiam „łapać wiatr w żagle”. Od nich zaraziłem
się również możliwością przekazywania doświadczeń dalej – w świat i do młodszych pokoleń. Pamiętam jak pewien
znajomy rzeźbiarz, dobry rzemieślnik, zadał mi kiedyś pytanie, czy jestem niepoważny? Po co robię sobie konkurencję na przyszłość? Po co opowiadam innym, jak rzeźbić?
Hm… bo na tym polega kanon
sztuki ludowej”. Po chwili, zmieniając temat, pan Mateusz dodaje: „dlatego zmaterializowałem kiedyś myśl mojego przyjaciela, Zbyszka Micherdzińskiego i … powstała Beskidzka Szkoła Rzeźby”. Po piętnastu latach twórczości i zdobywania laurów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, udziału w plenerach oraz
podobnych wydarzeniach artystycznych doszedł do wniosku,
iż nadszedł czas dzielenia się doświadczeniami z innymi. Rozpoczął współpracę z zaprzyjaźnionymi ośrodkami kultury. Będąc już rozpoznawalnym jako „rzeźbiarz
Mateusz z Mesznej”, nabył także pierwsze doświadczenia pracy w charakterze instruktora rzeźby, gdzie szybko okazało się, że sprawnie radzi sobie w pracy zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. Kontynuując wspomnienia, dodaje przy okazji z uśmiechem – „hecą był jeden
z tegorocznych wieczorów, podczas którego prowadziłem
mini warsztaty dla dużej grupy dorosłych, gdzie tylko jedna
osoba, tłumaczka, mówiła po polsku. Było międzynarodowo,
na migi, ale i tak owocnie”.
Tymczasem, po etapie pozyskania środków finansowych
oraz przedstawieniu projektu warsztatów rzeźbiarskich
w miejscowej szkole, dzięki przychylności Pani Małgorzaty
Długosz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, udało
się przeprowadzić dwugodzinne warsztaty dla każdej z klas
II – VI. W ciągu trzech dni, podczas cyklu ośmiu zajęć, około

150 uczniów przybyło do przenośnej pracowni rzeźbiarskiej,
zainicjowanej w jednej z klas lekcyjnych. „Moją ideą było pokazanie każdemu dziecku w szkole, że prace manualne są
piękną i ciekawą alternatywą dla smartfona, czy tableta. Każde dziecko dostało swój kawałek drewna, stanowisko i narzędzia. Każde dziecko miało czas na wykonanie swojego,
drewnianego aniołka” – opowiada z zaangażowaniem Pan
Mateusz. W tym miejscu pojawiły się z jego strony słowa
uznania dla Grona Pedagogicznego i Dyrekcji za elastyczność, zaangażowanie i współpracę. Z dumą relacjonuje gorące przyjęcie przez uczniów - „Pana rzeźbiarza”. Dzieci po raz
pierwszy w życiu zostały obdarzone takim zaufaniem i dostały na chwilę w swoje ręce „najostrzejsze w świecie” dłuta
do drewna. Podczas rozmowy pan Mateusz wertował kartki
z mnóstwem rękopisów. Jak się okazało, były to opinie, wskazówki i porady, jakie nauczyciele ZSP spisali na jego prośbę
o komentarze dotyczące przeprowadzonych zajęć. Dotarł do
szczególnej ankiety, uśmiechnął się i czyta: „(…) pozytywnie
trafiło do uczniów; (…) rzeźbiarstwo w drewnie to dziedzina twórczości i sztuki oparta na działaniach przestrzennych,
przedmiotowych, materiałowych i sytuacyjnych. Uczniowie
doświadczyli świadomego konstruowania, planowania i komponowania na materiale naturalnym. Wykorzystując naturalną wyobraźnię, chętnie podjęli się działań praktycznych. Takie doświadczenia dają dzieciom podstawy do samodzielnej wypowiedzi innymi środkami przekazu, przestrzennymi.
Doskonalą umiejętności organizowania i planowania procesów twórczych. Ćwiczą umiejętności twórczej interpretacji natury, kreowania
pracy z wyobraźni” Jeden z pedagogów napisał w ankiecie: „Praca
z drewnem to powrót do natury, który angażuje wszystkie zmysły dziecka”. Opowiadając dalej, nawiązując
jednocześnie do przytoczonej ankiety, Pan Mateusz dodaje: „Właśnie - powrót do natury, kreowanie
i planowanie na materiale naturalnym… Dzieciom z klas VI rozrzuciłem na ławki kawałki deseczek lipowych, w różnych kształtach, trójkąty,
kółka. Następnie elementy starych, krzywych i sfatygowanych
zębem czasu patyków czy korzeni, które to wcześniej osobiście zbierałem w pobliskim lesie. Kilka słów wstępu i uczniowie przystąpili do szkicowania projektów swoich aniołków.
Bardzo sprawnie i precyzyjnie zaznaczyli niepowtarzalny
i charakterystyczny kształt, czy pęknięcie na wybranym kawałku patyka lub korzenia. Dokładnie, realnie i pomysłowo
narysowali plan wykonania skrzydełek. Większe, mniejsze,
do góry, na bok, z piórami lub bez – wszystkie te szczegóły znalazły się na wstępnych projektach stworzonych przez
dzieci. Główki i buźki planowanych rzeźb posiadały różne włosy, różne ułożenie ust i oczu. Już na tym etapie dzieci przedstawiły swoje wizje – uśmiechnięty, śpiewający, czy
śpiący” – gestykulując, opowiada podekscytowany rzeźbiarz.
„Zrozumiałem, że stałem się prowodyrem do zaangażowanej
i twórczej pracy dzieciaków, do osiągnięcia przez nich wielkich sukcesów. To piękne uczucie.” – dodaje Instruktor.
cd. na str. 20
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W związku z błędem, który wkradł się we wrześniowym numerze
Głosu Gminy Wilkowice pragniemy artystów przeprosić i jeszcze
raz publikujemy zdjęcia obrazów twórców amatorów z Mesznej.
SRM

Anna Demianiuk

Anna Limańska

Krzysztof Kufel

Jacek Kowalcze

Małgorzata Mrowiec

Jadwiga Radecka

Mirosława Góralczyk
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Krystyna Sadlok
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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ WIZYTĘ DO
NOWEGO
STUDIA MODELOWANIA SYLWETKI & MEDYCYNA ESTETYCZNA

Batex

elektronik

QUEEN

W NASZEJ OFERCIE:
ZAMRAŻANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ
ZABIEGI FALĄ RADIOWĄ, ULTRADŹWIĘKI
LIFTING TWARZY, SZYI, DEKOLTU
LIKWIDACJA ZMĘCZONYCH NÓG/ DRENAŻ LIMFATYCZNY/ SAUNA INFRARED

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

ORAZ INNE ZABIEGI POZWALAJĄCE ZACHOWAĆ MŁODY WYGLĄD NA DŁUŻEJ
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU . ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

LOGOPEDA – PEDAGOG
FITI-CAR
mgr Ewa Tobiczyk
WILKOWICE
- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
(problemy wczesnoszkolne)

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
tel. +48 512 157 598
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

SKLEP - WARSZTAT MONTA¯U I NAPRAWY
autoalarmów, centralnych zamków, radioodtwarzaczy
g³oœników, kamer cofania i monitoringu, telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów, œwiate³ do jazdy
dziennej, cb radio, anten, nawigacji, rejestratorów jazdy,
zestawów g³oœnomówi¹cych do telefonów itp. . . . . .

BATEX Andrzej Batycki ul. Rzemieœlnicza 1 43-360 Bystra
tel. 33 817 0 817; 608 018 811
batex.bielsko.pl

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE,

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWISFITI-CAR
C.O. GAZ
WILKOWICE
SAMOCHODY
BOGDAN
DAMEK
MOTORY, SKUTERY, QUADY

MESZNA UL. WESOŁA
3
FITI-CAR

WILKOWICE
NIP 9371149221 REGON
383819909

TEL. 663156351
Magister filologii germańskiej
udzieli lekcji z języka niemieckiego
na każdym poziomie nauczania
Posiadam wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu. Zapewniam materiały do
nauki oraz zajęcia w przyjaznej atmosferze.

Tel. 600 764 062
Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.

608 132 715
517 458 942

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej Majcherczyk
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznychG ł o s G m i n y W i l k o w i c e
Lek.med.
MaciejQUADY
Majcherczyk
ENDOKRYNOLOG
MOTORY,
SKUTERY,
specjalista
chorób
wewntrznych
USG
tarczycy
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TOMEDIC * TOMASZ ŚLIWIANY
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.

Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

TEL. 608 010 828
www.tomedic.com
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
Trzopek
Andrzej P.P.H.U.
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
„ADC”
USG tarczycy

Sprzedaż:

• kurcząt, kur, brojlerów,

Gabinet
• zbóż,lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
• ziemniaków,
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576

• pasz pełnoporcjowych dla zwierząt.

www.endokrynologmajcherczyk.pl
Tel. 605 515 613
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KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

OBNIŻ KOSZTY OGRZEWANIA!

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W TECHNIKACH
GRZANIA

Kuchnie na wymiar
Szafy, garderoby, zabudowy
Inne meble na wymiar
(dziecięce, biurowe, łazienkowe,
garażowe, itp.)

POMIAR I WYCENA
GRATIS!

Profesjonalna wizualizacja.
Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445
biuro@kbproject.pl
www.kbproject.pl

ZAPISZ SIĘ Z NAMI I ZGARNIJ NAWET DO
53 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJE KOTŁOWNI
W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"!
AL. GEN ANDERSA 14 BIELSKO-BIAŁA
+48 33 816 28 48, +48 793 545 000, +48 602 556 536

czystepowietrzeinfo@gmail.com
sprzedaz@komarpol.pl
www.komarpol.pl

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów,
a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
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cd. ze str. 15
Jedna z nauczycielek napisała w ankiecie: „zajęcia zainspirowały dzieci do pracy twórczej nad materią nieożywioną. Podobnie jak Pan Mateusz, z dużym zaangażowaniem i pasją wyczarowywały i ożywiały swoje kawałki drewna, przemieniając je w anioły… Wsparcie
i współpraca prowadzącego z dziećmi dały im piękne, indywidualne osiągnięcia. Każdy zabrał swojego anioła do domu, osiągając sukces, który jest zarazem sukcesem tych zajęć”. Można wnioskować, że składową owego sukcesu jest również dobra relacja prowadzącego
z uczestnikami. Nie przeszkadza tutaj brak przygotowania pedagogicznego i instruktorskiego. Kolejny wychowawca obserwujący zajęcia podczas swego dyżuru zwrócił uwagę na tę kwestię.
„(…) Pan Mateusz wykazał
się dużą cierpliwością wobec dzieci, poczuciem humoru, a cennymi wskazówkami
prowadził uczniów do osiągnięcia zamierzonego celu.
Brak przygotowania pedagogicznego, w przypadku artysty, to jeszcze nie wszystko”; „Człowiek posiada intuicję pedagogiczną i artystyczną. Ona podpowiada
jak działać. Pan Mateusz potrafił ją wykorzystać.” – cytuje z dumą. W obliczu licznych komentarzy, dobrego odbioru zajęć, lawiny wspomnień i zapytań dzieci o kolejne spotkania nie zamierza
zaprzestać dalszych tego typu działań. Pan Mateusz Gębala twierdzi, że trwają przygotowania do kolejnego sezonu Beskidzkiej Szkoły Rzeźby. Jeśli tylko uda mu się pozyskać większe środki, deklaruje powrót w mury rodzimej
szkoły „na dłużej”. Cieszy go również spory odzew dorosłych, a w związku z tym już planuje uruchomienie długoterminowych warsztatów dla tej grupy wiekowej. Przytacza
w tym miejscu przykład sprzed dekady warsztatów prowadzonych przez S. Kwaśnego, na których „prawie cała wieś”
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wyrzeźbiła niepowtarzalną Szopkę Bożonarodzeniową. Nic
więc dziwnego, że w planach twórcy ludowego z Mesznej są
i takie niecodzienne inicjatywy, w końcu pasją i zamiłowaniem do tej pracy zarażał się od największych. Z nadzieją należy patrzeć w przyszłość Beskidzkiej Szkoły Rzeźby, która za sprawą jej założyciela jest miejscem narodzin nowych pokoleń ludzi z zamiłowaniem do twórczości.
Zarówno rozmowa z Panem Mateuszem, jak i przytaczane przez niego wspomnienia, cytaty i opisy doświadczeń są niezwykle inspirujące. Jest on żywym przykładem twórcy ludowego z prawdziwego zdarzenia. Niewątpliwy talent poparty wiedzą i wieloletnią praktyką,
zarazem niezwykłe zamiłowanie i zaangażowanie zarówno
na poziomie własnej twórczości, jak i potrzeba dzielenia się tym wszystkim
z innymi, zarażanie pasją
młodych i starszych sprawia, że to niezwykła postać.
Mam szczerą nadzieję, że
niejeden adept warsztatów
Rzeźbiarza z Mesznej podzieli losy naszego bohatera.
Za przygotowanie strony prawnej przedsięwzięcia, dobre przyjęcie i otwartość na pomysł pan Mateusz Gębala składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Długosz. Za owocną współpracę, wsparcie i cierpliwość składa podziękowania całemu Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Do prezentowanej relacji fotograficznej, przygotowanej
przez Artura Strąka i Annę Staniec zapraszamy na łamy profili: fb/rzezbiarzMG oraz fb/pracownia.rekodziela.gebala/.
Cenne głosy, opinie i zapytania prosimy kierować drogą internetową na powyższe strony, lub pracownia-rekodziela.pl
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