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30 marca o godzinie 10.00 w Wadowicach rozpocz¹³
siê XII Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych.
Przed jury i publiczno�ci¹ wyst¹pi³y 34 zespo³y prezentuj¹-
ce spektrum sztuki tanecznej od Izdebnika do Andrychowa
i od Mucharza po Spytkowice.
Jak co roku, gminê Wieprz reprezentowa³ silny zespó³ wzbo-
gacony oryginalnymi aran¿acjami i nowymi barwnymi stro-
jami. W ci¹gu kilku godzin przegl¹du wyst¹pi³y nastêpuj¹-
ce zespo³y z gminy Wieprz:

RYTMIK w uk³adzie �W krainie Pippi� z WDK Giera³-
towice przeniós³ widzów w �wiat piegowatych dziewczynek
z warkoczykami (tak¿e ch³opców, ale bez warkoczyków) i
pasiastymi podkolanówkami. Instruktorem 20 osobowej
grupy jest pani Joanna Kobiela.

TÊCZA w uk³adzie �W krainie dobra� z WDK Frydry-
chowice zaprezentowa³a romantyczne widowisko baleto-
we. TÊCZA liczy 18 osób,  a opiekunem jest instruktor Da-
nuta Czapla.
Zespo³y RYTMIK i TÊCZA to jedne z najm³odszych grup
wystêpuj¹cych, gdy¿ �rednia wieku tancerzy oscyluje wokó³
8-9 lat.

ISKRA w uk³adzie ��ladami Tarzana� teleportowa³
publiczno�æ do tropikalnej d¿ungli. Wspania³e stroje rze-
czywi�cie przypomina³y garderobê Tarzana. Szesnastooso-
bowy zespó³ reprezentowa³ WDK Giera³towice. Instrukto-
rem grupy jest Joanna Kobiela, a tañcz¹ca m³odzie¿ mie-
�ci siê w przedziale wiekowym 11-13 lat.

EGO w uk³adzie �Afro� tak¿e wybra³ egzotykê tropi-
ków. Dziesiêcioosobowa nastolatków z WDK Przybradz pod
opiek¹ instruktor Janiny Kamiñskiej zamieni³a scenê w wio-
skê afrykañsk¹. Utwór WAKA- WAKA, przy którym zespó³
tañczy³, zosta³ chóralnie od�piewany przez zachwycon¹ pu-
bliczno�æ.

GALAX w uk³adzie �Senny koszmar� tañcz¹c ukaza³
�wiat snu i drêcz¹cych czasem cz³owieka koszmarów. Re-
kwizytami nastolatek z WDK Giera³towice by³y poduszki i
szlafroki. Przy wystêpie wykorzystano ró¿ne typy o�wietle-
nia, co wprowadzi³o publiczno�æ w niezwyk³¹ atmosferê
tajemniczo�ci. Grupa liczy 6 osób i æwiczy pod opiek¹ in-
struktor Joanny Kobieli.

XII POWIATOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
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FORMAT w uk³adzie �Szalone porz¹dki� reprezento-
wa³ GOK Wieprz. Widowisko sceniczne by³o arcydzie³em
synchronizacji du¿ej grupy uzbrojonej w szczotki. Opieku-
nem grupy jest Anna Kozio³. �Szalone porz¹dki� to historia
sprz¹taczki, która marzy o zostaniu gwiazd¹ sceny. Jej
marzenie realizuje siê, a rekwizyty sprz¹tania - fartuch i
miot³a - zostaj¹ zast¹pione b³yszcz¹cymi musicalowymi
kreacjami. Taniec dziewczyn by³ dynamiczny a zarazem
naturalny.

Jury po obejrzeniu wszystkich zespo³ów przyzna³o I miej-
sce zespo³owi FORMAT, który tak¿e otrzyma³ nominacjê do
nastêpnego etapu przegl¹du. Jury przyzna³o tak¿e wyró¿-
nienie w kategorii muzyka dla zespo³u �Przymierze� z Para-
fialnego Centrum M³odzie¿y we Frydrychowicach.
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W celu efektywnego przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinie oraz zmniejsze-
nia jej negatywnych nastêpstw w ¿yciu
rodzinnym i spo³ecznym w Gminie Wieprz
dzia³a Gminny Program Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 2010-2013, które-
go koordynatorem jest Gminny O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w Wieprzu.

W ramach tego zadania prowadzo-
ne s¹ dzia³ania edukacyjne i informacyjne
skierowane do spo³eczno�ci lokalnej. Po-
wo³ano Koalicjê Przeciwdzia³ania Przemo-
cy � Zespó³ Interdyscyplinarny, w którego
sk³ad wchodzi 21 cz³onków przedstawi-
cieli m.in. Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Wieprzu, Komendy Powiatowej
Policji, Zespo³ów Szkolno-Przedszkolnych,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywnaia Proble-
mów Alkoholowych, kuratorzy podejmuj¹-
cy dzia³ania w �rodowisku zagro¿onym
przemoc¹ w rodzinie. Tryb i sposób po-
wo³ywania i odwo³ywania cz³onków Ze-
spo³u Interdyscyplinarnego oraz szczegó-
³owe warunki jego funkcjonowania okre-
�la Uchwa³a Nr III/28/2011 Rady Gminy
Wieprz z dnia 25.01.2011r. W celu udziela-
nia profesjonalnej pomocy ofiarom prze-
mocy w rodzinie nadal dzia³a Punkt Infor-
macji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniê-
tych przemoc¹ w rodzinie, czynny 4 razy
w tygodniu, zapewniaj¹cy pomoc psycho-
logiczn¹, prawn¹, informacyjn¹ i socjaln¹
dla rodzin/osób bêd¹cych ofiarami prze-
mocy. W bie¿¹cym roku planowane jest
zorganizowanie przy wspó³pracy z samo-
rz¹dem powiatowym jednodniowej konfe-
rencji z udzia³em przedstawicieli o�wiaty,
s³uzby zdrowia, s¹du, policji oraz o�rod-
ków pomocy spo³ecznej z terenu powiatu
wadowickiego. Ponadto celem zwieksze-
nia skuteczno�ci ochrony ofiar przemocy
w rodzinie planuje jest utworzenie miesz-
kania chronionego dla 1 osoby/rodziny znaj-
duj¹cej siê w trudnej sytuacji spowodo-
wanej wystêpowaniem przemocy w ro-
dzinie, bêd¹cej jej ofiar¹. Podnoszeniu kom-
petencji specjalistów pracuj¹cych z rodzi-
n¹ uwik³an¹ w problem s³u¿yæ maj¹ dzia³a-
nia edukacyjne � szkolenia.

Dodatkowe informacje nt. podejmo-
wanych dzia³añ mo¿na uzyskaæ

pod nr.
  tel.    33 8755 415
kom. 514 521 545

lub na stronie internetowej
www.gopswieprz.pl

GMINNY PRO-
GRAM OCHRONY
OFIAR
PRZEMOCY
W RODZINIE NA
LATA 2010-2013

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Placówka Terenowa w Wadowicach
ul. Nadbrze¿na 58, 34-100 Wadowice, tel. /fax 33 8233692, 33 8233782

KRUS przypomina, ¿e zgodnie ze swym ustawowym obowi¹zkiem za-
pewnia rolnikom uprawnionym do �wiadczeñ mo¿liwo�æ korzystania z

rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w formie 21-dniowych
turnusów prowadzonych we w³asnych Centrach lub O�rodkach Rehabi-
litacji Rolników KRUS m.in. w Szklarskiej Porêbie, Iwoniczu Zdroju,
Horyñcu Zdroju, Ko³obrzegu, �winouj�ciu, Jedlcu. Ka¿dego roku z re-
habilitacji leczniczej korzysta za po�rednictwem KRUS oko³o 14,5

tys. osób. Rehabilitacja ma na celu zapobieganie niepe³nosprawno�ci lub ograniczenie jej do poziomu
umo¿liwiaj¹cego rolnikowi dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób,
które zdolno�æ takow¹ ju¿ utraci³y - jej przywrócenie, o ile tylko jest to mo¿liwe, w wyniku leczenia.

Osoba, która chce skorzystaæ z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spe³niaæ
okre�lone kryteria dotycz¹ce wieku i zasad podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. W
zwi¹zku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane s¹ osoby, które nie ukoñczy³y 60 lat (kobiety) i
65 lat (mê¿czy�ni) oraz spe³niaj¹ jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1. podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy w pe³nym zakresie,
2. podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu na wniosek w pe³nym
zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o rehabilitacjê
lecznicz¹ (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uleg³a wypadkowi przy pracy rolniczej),
3. maj¹ ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u niezdolno�ci do pracy, je¿eli zachowa³y
zdolno�æ do samodzielnej egzystencji.

Z rehabilitacji leczniczej mo¿na korzystaæ nie czê�ciej ni¿ co 12 miesiêcy. Wype³niony
wniosek, który sw¹ wa¿no�æ zachowuje 6 miesiêcy, rolnik sk³ada (osobi�cie lub wysy³a poczt¹) we
w³a�ciwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Wnioski s¹ rejestrowane i sprawdza-
ne. Do wniosku musz¹ byæ do³¹czone niezbêdne badania, zlecone przez lekarza ustalaj¹cego wskaza-
nia do odbycia rehabilitacji. Je�li zostan¹ zaakceptowane przez lekarza regionalnego, inspektora
orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymuj¹ propozycje wyjazdu. W przypadku, gdy rolnik
wyrazi zgodê na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus.
Korzystanie z rehabilitacji za po�rednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdro-
wiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ telefonicznie lub osobi�cie w  Placówce Terenowej w Wadowicach.
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Nominacja grupy FORMAT na XXIV Ma³o-
polski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych.
umo¿liwi³a zespo³owi wystêpy z najlepszymi ze-
spo³ami Ma³opolski. Zespó³ �wietnie zatañczy³ 15
maja 2011 roku w Zawoi.

Jury w kategorii form tanecznych przyzna³o
6 równorzêdnych nagród g³ównych. Zespó³ FOR-
MAT otrzyma³ wyró¿nienie, ale przy konkurencji 82
podmiotów wykonawczych, czyli 610 uczestników
to tak¿e powód do dumy.

Jury by³o pod wra¿eniem wielkiego zaan-
ga¿owania wykonawców, instruktorów, rodziców,
opiekunów w prezentacjê programów konkurso-
wych. Redakcja �Wie�ci z Gminy Wieprz� dodat-
kowo gratuluje wszystkim zespo³om wspania³ych
wystêpów i z uwag¹ bêdzie �ledziæ dalszy rozwój
artystyczny tañcz¹cej m³odzie¿y.

Red.
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Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich ze swoimi cz³onki-
niami zawita³o tu¿ przed Wielkanoc¹, bo 16 kwietnia, do O�rodka
Hotel&Spa Kocierz, gdzie po raz pi¹ty odbywa³ siê KONKURS
STO£ÓW WIELKANOCNYCH.

I nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e
a¿ 21 kó³ wziê³o udzia³ w prezentacji swoich sto³ów, a na nich
wystawionych dañ i dekoracji.

Zapachnia³o, zakwit³o ¿onkilami, krokusami, a wszêdzie
zapanowa³a soczysta zieleñ, w ca³ej sali restauracyjnej, gdzie
mia³o miejsce to wydarzenie. Malowane na wszelakie sposoby
jajka, baranki, kurki, koszyki i palmy, i krocie wszystkiego, czym
oko mog³o nacieszyæ ka¿dego. Tradycyjne ¿urki, szynki z ko�ci¹,
kie³basy wêdzone a pomiêdzy nimi mazurki, serniki i jajka kraszo-
ne. Jednym s³owem wszystko, co zwie siê smakiem Wielkanocy.
Jak zawsze humor dopisywa³ przewodnicz¹cej Stowarzyszenia
pani Czes³awie Wojewodzic, która wita³a zaproszonych go�ci
oraz cz³onkinie. Wielu go�ci spoza rejonu mog³o zapoznaæ siê z
tradycjami i naszymi regionalnymi smakami. Po raz dwunasty miej-
sce, smak, praca w³o¿ona w przygotowania pokaza³y warto�æ
imprezy. To tu tradycja w nowoczesnych dekoracjach ³¹czy³a siê
z niezmiennymi smakami naszych prababæ, babæ i mam - pañ z Kó³

WIELKANOCNY SMAK
Gospodyñ Wiejskich. O rado�ci z nowego ¿ycia budz¹cego siê
na wiosnê mówili go�cie w swych przemówieniach i ¿yczeniach.
Jak zawsze STO£Y WIELKANOCNE to konkurs, w którym ocenia
siê staranno�æ, pomys³owo�æ, ale przede wszystkim smak po-
traw. Jury ocenia³o równie¿ stroiki, palmy, nalewki i koszyczki ze
�wiêconkami. Potem nagrody, rado�æ, czasem my�l: �trzeba jesz-
cze inaczej to pokazaæ�.

Partnerem spotkania by³o Województwo Ma³opolskie, pro-
gram Ma³opolska - Nasz Region Nasza Szansa, �Ma³opolskie bo-
gactwo kulinarne i obrzêdowe �wi¹t Wielkanocnych�. St¹d te¿
pomys³ na jajko z logo województwa w koszyczku ze �wiêconk¹.
Nasze panie z kó³ bêd¹ znane w ca³ym województwie, zreszt¹
podkre�li³ to te¿ w swoim li�cie, lecz nieobecny na spotkaniu,
marsza³ek województwa ma³opolskiego - Marek Sowa.
Nie odby³o siê bez degustacji potraw, rozmów towarzyskich i
po¿egnañ. Wiêc do nastêpnego konkursu, ale tym razem STO-
£ÓW WIGILIJNYCH.

  Agnieszka Jakubowska
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Ju¿ po raz XI odby³ siê Konkurs Potraw Regionalnych �
Stó³ Wielkanocny, w którym wziê³o udzia³ 21 z 29 grup nale¿¹cych
do Stowarzyszenia Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Andrychowie. Kon-
kurs odby³ siê w O�rodku Hotel&Spa Kocierz, a prowadzi³a impre-
zê pani Czes³awa Wojewodzic, prezes SGW w Andrychowie. W
czasie spotkania odby³y siê konkursy m. in. na najpiêkniejsz¹ pal-
mê wielkanocn¹, najpiêkniejszy stroik wielkanocny oraz oczywi-
�cie najpiêkniejszy stó³ wielkanocny. Wszystkie sto³y zachwyca³y
bogactwem i obfito�ci¹ przepysznych potraw, jednak jurorom uda³o
siê wy³oniæ zwyciêzców.

Wyniki najwa¿niejszego konkursu � Stó³ Wielkanocny,
przedstawi³a pani przewodnicz¹ca � Jadwiga Sopicka. Na zakoñ-
czenie natomiast za�piewano ulubion¹ pie�ñ b³. Ojca �w. Jana
Paw³a II � Barkê.
A oto nagrodzone zespo³y:
KONKURS NA NAJPIÊKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY:

I miejsce � KGW Roczyny
KGW Nidek

II miejsce � KGW Nidek,
KGW Roczyny
KGW Przybradz

III miejsce � KGW Frydrychowice
KGW Wieprz
KGW Roczyny

KONKURS NA NAJPIÊKNIEJSZY STÓ£ WIELKANOCNY:
I miejsce � KGW Giera³towice, KGW G³êbowice
II miejsce � KGW Giera³towiczki, KGW Poskwitów Nowy
III miejsce � KGW Frydrychowice, KGW Targanice Górne

KONKURS NA NAJPIÊKNIEJSZ¥ PALMÊ WIELKANOCN¥;
I miejsce � KGW Inwa³d
II miejsce � KGW Mucharz, KGW Pokwitów Nowy

KONKURS NA NAJPIÊKNIEJSZY KOSZYCZEK I PISANKÊ WIELKA-
NOCN¥ Z LOGO WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO;
I miejsce - KGW Roczyny
II miejsce - KGW Targanice i KGW Przybradz
III miejsce - KGW Andrychów i KGW G³êbowice

STÓŁ WIELKANOCNY 2011
KONKURS NA NAJLEPSZ¥ NALEWKÊ:
I miejsce - �Owocowa rozkosz� z Targanic,
II miejsce - �Nalewka z kwiatu czarnego bzu� z Roczyn
III miejsce - �Malinkówka�  z Giera³towiczek.

Wszystkim zwyciêzcom i wyró¿nionym serdecznie gratulujemy!!!

Ilona W.
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Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 na zaszczyt nale-
¿eæ do grona 1150 szkó³ nosz¹-
cych imiê Jana Paw³a II. Wszyst-
kie one tworz¹ �Rodzinê Szkó³
Jana Paw³a II�, podejmuj¹ ró¿ne
ciekawe inicjatywy i wspó³pra-
cuj¹ ze sob¹.

Informacja o rych³ej be-
atyfikacji naszego Patrona ucie-
szy³a nas wszystkich i zmobili-
zowa³a do  szczególnie uroczy-
stego przygotowania obcho-
dów �wiêta  Szko³y. Pokolenie
dziadków i rodziców doskona-
le pamiêta atmosferê i pielêgnu-
je wspomnienia wzruszaj¹cych
spotkañ z Ojcem �wiêtym pod-
czas Jego pielgrzymek do Oj-
czyzny. W mury szko³y z ka¿-
dym rokiem trafiaj¹ dzieci, które
z racji wieku  nie mog¹ ju¿ pa-
miêtaæ osoby  Papie¿a �Polaka.
Dlatego na starszym pokoleniu
spoczywa obowi¹zek  i odpo-
wiedzialno�æ za przekazanie
m³odszym przes³ania z naucza-
nia Ojca �wiêtego,   jak rów-
nie¿ przybli¿enia Jego  niezwy-
k³ej osoby, która mia³a tak wielki
wp³yw na ¿ycie nas wszyst-
kich . W ramach przygotowañ
do obchodów beatyfikacji   od-
nowiono  w szkole k¹cik po-
�wiêcony patronowi , oraz
og³oszono konkursy: plastycz-
ny pt. �Jan Pawe³ II w oczach
dziecka�- przeznaczony dla
uczniów klas I-IV, oraz konkurs
wiedzy na temat ¿ycia i ponty-
fikatu Karola Wojty³y. W konkur-
sie wiedzy brali udzia³ przed-
stawiciele klas V-VI szko³y pod-
stawowej i I-III gimnazjum.

Dzieñ 29 kwietnia 2011
r. by³  bezpo�rednim przygoto-
waniem naszej spo³eczno�ci
szkolnej do wyniesienia na o³-
tarze osoby Jana Paw³a II.
W uroczystym przemarszu  do
ko�cio³a parafialnego brali
udzia³ wszyscy uczniowie , na-
uczyciele i pracownicy szko³y.
Po mszy �w., któr¹ odprawi³ ks.
proboszcz Stefan Klajman w
ciszy i skupieniu wys³uchali�my
monta¿u s³owno-muzycznego,
na  który sk³ada³y siê fragmenty
�Tryptyku� autorstwa Ojca
�wiêtego w interpretacji  przed-
stawicieli wszystkich klas. Po
powrocie Samorz¹d Uczniow-
ski  z³o¿y³ uroczy�cie wi¹zan-
kê bia³o-czerwonych kwiatów

„Błogosławiony Jan Paweł II
Radosne i wyjątkowe Święto Patrona Szkoły”

w K¹ciku Patrona. Kolejnym punk-
tem obchodów by³o przeprowadze-
nie konkursu wiedzy przygotowa-
nego przez ks. proboszcza Stefa-
na Klajmana, pani¹ katechetkê Ja-
dwigê Lachendro oraz pani¹ Jolan-
tê Æwiertniê. Wziê³o w nim udzia³ 9
przedstawicieli klas. Uczestnicy
kolejno losowali pytania o zró¿ni-
cowanym stopniu trudno�ci. Wyka-
zali siê wielk¹ znajomo�ci¹ tematu.
Walka by³a bardzo wyrównana, co
doprowadzi³o   do dogrywki, pod-
czas której zabrak³o przygotowa-
nych wcze�niej pytañ i prowadz¹-
cy konkurs ks. proboszcz by³ zmu-
szony do wymy�lania kolejnych   na
bie¿¹co. Laureatami konkursu zo-
stali:  I miejsce: Natalia Wróbel kl. V
a, II miejsce: Jan Go³ba kl.VI a, III miej-
sce: Mateusz Rupik kl. I b gimna-
zjum, IV miejsce: Sebastian Ma³ysa
kl. IIa gimnazjum, V miejsce: Magda-
lena Pustelnik kl. III gimnazjum.
Zostali oni nagrodzeni piêknymi al-
bumami po�wiêconymi Janowi
Paw³owi II. Konkurs wiedzy by³
swoist¹ lekcj¹ o Patronie. Wszyscy
mieli�my okazjê do przypomnienia
sobie najwa¿niejszych wydarzeñ
z ¿ycia Karola Wojty³y,   jego pasji i
twórczo�ci oraz inicjatyw podejmo-
wanych podczas pontyfikatu.

Rozstrzygniêto równie¿ konkurs
plastyczny, w którym wziê³o udzia³
ponad 70 dzieci. Cieszy³ siê on
ogromnym zainteresowaniem ze
strony uczniów, a ró¿norodno�æ cie-
kawych i bardzo pomys³owych prac
przysporzy³a komisji nie lada k³opo-
tu z wyborem tych najciekawszych.
Prace wykonane ró¿nymi technika-
mi komisja konkursowa podzieli³a na
kategorie wiekowe oraz ze wzglê-
du na technikê jak¹ by³y wykonane.

Najpiêkniejsze wykonali : w kate-
gorii szkice- I miejsce : Anna Kuba-
rek kl. IV, II miejsce :Kamila Krupnik
kl.II, III miejsce: Kinga Miko³ajek kl.IIIa.
W kategorii prac kolorowych  I miej-
sce: Joanna Krok kl.II , Jan Rusin kl.II
i Katarzyna Dziêdzik kl.IIIa, miejsce
II: Weronika Pieczarka kl.I, Kamil Stu-
glik kl III b i Weronika Wêgrzyn kl.IV,
III miejsce : Faustyna Mrzyg³ód kl.I,
Alicja Wróbel kl.I i Dominik Saferna
kl. IIIa.
Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿-
kowe i pami¹tkowe dyplomy.  Wszy-
scy uczestnicy konkursów otrzy-
mali pami¹tkowy portret b³ogos³a-
wionego. Nagrody w konkursach
ufundowane zosta³y przez Radê
Rodziców oraz ks. proboszcza .
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18 maja 2011r. przedstawiciele naszej szko³y brali udzia³ w co-
rocznym Spotkaniu Szkó³ im. Jana Paw³a II, które odbywa siê w
Wadowicach w dniu urodzin Karola Wojty³y. W tym roku IX ju¿
Spotkanie mia³o szczególnie uroczysty charakter z racji niedaw-
nego og³oszenia naszego patrona b³ogos³awionym. Radosnemu
�wiêtu dzieci i m³odzie¿y przyby³ych  nie tylko z okolicznych miej-
scowo�ci, ale z ró¿nych zak¹tków naszego kraju np. Gdañska
czy Bieszczad, towarzyszy³a zabawa i �piew. Organizatorzy
zadbali o poczêstunek i napoje a nasz patron o piêkn¹,s³oneczn¹
pogodê. W uroczystym pochodzie poczty sztandarowe Rodziny
Szkó³ im. Jana Paw³a II , których w  ca³ej Polsce jest ponad 1150 ,
przemaszerowa³y na wadowicki rynek. Dzieci i m³odzie¿ z blisko

90- ciu szkó³ przyby³ych na spotkanie  uczestniczy³y we mszy
dziêkczynnej  za beatyfikacjê naszego Ojca �wiêtego koncele-
browan¹ przez biskupa Jana Szkodonia. Atrakcj¹ spotkania by³
te¿ koncert zespo³u San Damiano. Now¹ inicjatyw¹ spotkañ jest
przekazywanie przechodniego symbolu prymatu w Rodzinie Szkó³
za osi¹gniêcia w dziedzinie propagowania my�li i wzoru �wiêto-
�ci Jana Paw³a II w�ród spo³eczno�ci szkolnej i lokalnej. Ten  prze-
chodni puchar  ma  kszta³t papieskiego znaku  a tegorocznym
zadaniem pierwszej edycji, by³o opisanie jak osoba i nauka Jana
Paw³a II pomaga w kszta³towaniu charakterów spo³eczno�ci szkol-
nej.

EK, IC

Poniedzia³ek:
16.00 � zajêcia Kó³ka Teatralnego (grupa m³odsza)
18.00 � zajêcia Kó³ka Teatralnego (grupa starsza)
Wtorek:
17.30 � aerobik
Czwartek:
19.00 � próby orkiestry dêtej
W ostatnie czwartki miesi¹ca � spotkania Klubu Seniora
Sobota:
12.30 � kurs tañca (gr. I, najm³odsza)
13.30 � kurs tañca (gr. II, gimnazjum)
14.30 � kurs tañca (gr. III, doro�li)
Niedziela:
10.00 � próby orkiestry dêtej
Dodatkowo:
Centrum Informatyczne otwarte codziennie od 15.30 � 20.30

Beskidzka Fundacja Rozwoju i Wiejski Dom Kultury w Nidku
zaprasza dzieci w wieku 7 - 12 lat do wziêcia udzia³u w projek-
cie.
Program:
- spotkania w WDK w Nidku 2x w tygodniu przez trzy miesi¹ce,
- wspólne warsztaty artystyczne,
- przyrz¹dzanie ekologicznej i zdrowej ¿ywno�ci,
- edukacja ekologiczna,
- spotkania z go�æmi.
Zapisy w Domu Kultury w Nidku.

Patroni akcji:

31.03.2011 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w
Nidku odby³ siê wieczór po�wiêcony wspomnieniom o Ojcu �w.
Janie Pawle II pt. �W oczekiwaniu na beatyfikacjê�. W spotkaniu
tym uczestniczyli: ks. proboszcz Józef Sowiñski, pani Alfreda
Gawlik, m³odzie¿, doro�li i dzieci. W trakcie blisko dwóch godzin
przypomniane zosta³y nauki Ojca �w., które g³osi³ podczas swe-
go pontyfikatu oraz jego ¿yciorys. W tym celu przygotowano pre-
zentacjê multimedialn¹, w trakcie której wy�wietlone zosta³y frag-
menty pielgrzymek  Jana Paw³a II do Polski. Szczególn¹ uwagê

HARMONOGRAM
ZAJÊÆ WDK W NIDKU

PRODUKTY Z NASZEJ
OKOLICY ODKRYWAMY

I ZDROWIE
ZDOBYWAMY!!!

W OCZEK IWAN IU  NA  BEATYF IKACJĘ
po�wiêcono tym, w czasie
których odwiedza³ ziemiê ma-
³opolsk¹. Nastêpnie kierow-
niczka WDK w Nidku odczy-
ta³a biografiê Ojca �w. Bar-
dzo ciekawe i niezwykle
cenne okaza³y siê spostrze-
¿enia ks. proboszcza Józe-
fa Sowiñskiego, którymi po-
dzieli³ siê z obecnymi. Doty-
czy³y one sytuacji w obec-
nych czasach oraz tej z okre-
su ¿ycia Karola Wojty³y. Pod
koniec wieczoru odby³ siê
konkurs pt. �Co wiesz na te-
mat ¿ycia i pontyfikatu Jana
Paw³a II�. Dla najlepszych
przewidziane zosta³y nagrody w postaci albumów, ksi¹¿ek i ob-
razów o Ojcu �w. Zwyciêzc¹ okaza³ siê Dariusz Piwowarczyk.

Ilona W.
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           22 maja 2011roku - sala Domu Kultury we Frydrychowi-
cach zape³niona dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi. Obok nich portret
niezwyk³y, bo pokazuj¹cy wspania³ego Polaka. Cisza i oczekiwa-
nie.

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II to wielki Polak - co do tego
stwierdzenia nie ma w¹tpliwo�ci. Co jednak sprawi³o, ¿e cz³o-
wiek ten sta³ siê przewodnikiem duchowym tylu ludzi, wzorem i
autorytetem, cenionym twórc¹? Dlaczego zosta³ nazwany Janem
Paw³em Wielkim? Wiêkszo�æ z nas nie ma w¹tpliwo�ci, odpowia-
daj¹c na te pytania. Wszyscy jeste�my dumni z tego, ¿e to nasz
rodak, przez tyle piêknych, ale i trudnych lat pontyfikatu zasiada³
na Stolicy Piotrowej. Ca³ym swym ¿yciem, postaw¹, dzia³aniami,
skromno�ci¹ i olbrzymim urokiem osobistym, który towarzyszy³
najwa¿niejszym sprawom, zjedna³ sobie szacunek i mi³o�æ
wszystkich, nie tylko chrze�cijan. 1 maja dla niejednego z nas by³
dniem niezapomnianym, chwil¹, kiedy wspominali�my wielko�æ
czynów i s³owa, jakie pozostawi³.

Poprzez koncert chcieli�my oddaæ ho³d jego ¿yciu, posta-
wie i mi³o�ci, któr¹ obdarowywa³ nas przez lata swej pos³ugi.
Takie by³o zamierzenie, by w jedno�ci i wspomnieniach jeszcze
raz ujrzeæ naszego Ojca �wiêtego po�ród nas. Muzyka przeple-
ciona z obrazami, fragmentami nagrañ z pielgrzymek do Polski,
wierszami u niejednego ze s³uchaj¹cych wywo³a³a ³zê w oku. Po
raz kolejny s³owa naszego Ojca �wiêtego zapad³y w serca i
o¿y³y.

Koncert powsta³ dziêki dzieciom ze scholi �Niezapominaj-
ki�, m³odzie¿y z Parafialnego Centrum M³odzie¿y, �Chórowi Fry-
drychowice�, grupie m³odzie¿y z wolontariatu, który dzia³a w ZSP
we Frydrychowicach. Podziêkowania nale¿¹ siê ks. Franciszko-
wi Walkoszowi, siostrze Agacie, pani Marii ̄ ak, panu Robertowi
Kawoñczykowi, panu Krzysztofowi Szczurowi, rodzicom, któ-
rzy upiekli ciasta, ale przede wszystkim tym, którzy po�wiêcili
niedzielne popo³udnie i byli na sali. M³odzie¿ z Parafialnego Cen-
trum M³odzie¿y na tê okazjê nagra³a kolejn¹ p³ytê z utworami, które
us³yszeæ mo¿na by³o na koncercie w ich wykonaniu. P³yta ta jest
ju¿ drug¹ z kolei, która ukazuje pracê dzieci w kaplicy.

Jeden z uczestników powiedzia³ w rozmowie �Serce siê
cieszy, kiedy m³odzie¿ pamiêta o Ojcu �wiêtym�. Ja od siebie do-
da³abym stwierdzenie - serce siê cieszy, kiedy wszyscy, m³odzi i
starsi pamiêtamy o b³ogos³awionym Janie Pawle II. Co wiêcej,
miejmy nadziejê, ¿e nadal jest dla nas wzorem i na d³ugo nim
pozostanie, jako nasz autorytet ¿ycia i postêpowania.

Agnieszka
Jakubowska

Majowe popołudnie z błogosławionym
Janem Pawłem II
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30 kwietnia odprawiona zosta³a msza �wiêta, któr¹ odprawi³ ks. pro-
boszcz Stefan Klajman oraz ks. wikariusz W³adys³aw Sporek w intencji beatyfiko-
wanego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Podczas mszy �wiêtej wszyscy wierni
mogli uca³owaæ relikwie (kawa³ek pasa) b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

Po mszy �wiêtej Ks. Proboszcz po�wiêci³ pomnik b³ogos³awionego Jana
Paw³a II.

JH

 Pomnik Jana Paw³a
II w Wieprzu
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�limak

�limak mi siê powoli przed oczyma wlecze -
Jak¿e mi przypomina zwyk³e ¿ycie cz³ecze:
ciê¿ko siê sunie - macki wysuwa z ostro¿na,
tu, tam próbuje - tu, tam raz po raz nie mo¿na;
trwo¿liwie, z trudem pcha siê przed siê, a na grzbie-
cie
d�wiga dom, co go ciê¿ko i z uporem gniecie
i zowie siê �schronieniem�, a nie jest ochron¹
nawet przed marnym kretem, có¿ dopiero wron¹!
Idzie, wlecze siê, ca³a natura nim gardzi,
Sam nie wiem, czy tragiczny, czy komiczny bar-
dziej?

                                     Kazimierz
Przerwa Tetmajer

W numerze 8 �Wie�ci Gminnych'' pisa³em o
zamykaj¹cej siê ksiêdze na trumnie zmar³ego Jana
Paw³a II. Jak siê okaza³o, nie by³a to do koñca praw-
da, gdy¿ 01.05.2011r.,w dniu beatyfikacji naszego
papie¿a, jej strony znowu siê otworzy³y, przywo-
³uj¹c do ¿ycia piêkne wspomnienia chwil, kiedy nasz
wspania³y rodak by³ z nami. W�ród wielu istot i
rzeczy, które mi³owa³, góry by³y na pewno na jed-
nym z pierwszych miejsc.

�Góry s¹ wyzwaniem, prowokuj¹ istoty
ludzkie do wysi³ku, do przezwyciê¿enia samych sie-
bie� - to Jego, jak¿e aktualne, s³owa, które wielu
urzeczywistnia i wprowadza w ¿ycie. Groñ Jana
Paw³a II w dwa dni po beatyfikacji, mimo niepogo-
dy, go�ci³ wiele osób, dla których na pewno wygod-
niej by³oby udaæ siê na mszê �wiêt¹ gdzie� w swoim
miejscu zamieszkania, ale wybrali kaplicê na Gro-
niu, gdy¿ zapewne mieli potrzebê prze¿ycia kilku
chwil na ³onie natury, w�ród wspomnieñ o papie¿u.
Jeden ze znajomych, wielki mi³o�nik Beskidów, przy-
tacza moment, który pozostanie mu w pamiêci do
koñca ¿ycia i dla którego co jaki� czas przybywa na
nasz¹ najbli¿sz¹, papiesk¹ górê. Jest to chwila, kie-
dy w czasie jednej z wizyt w naszym kraju, papie¿
przylecia³ wielkim, bia³ym helikopterem.

 Otwarta ksiêga
�Maszyna zawis³a w powietrzu, sprawiaj¹c niesamowite wra¿eni, a pa-

pie¿ macha³ do nas, zgromadzonych na górze�- wspomina.
Patrz¹c na pomnik Jana Paw³a II na Groniu, nasz wzrok pod¹¿a za Jego spojrze-
niem, które kieruje siê i zatrzymuje na Babiej Górze, która tak¿e ¿yje wspomnie-
niami o nim. Jednym z przyk³adów jest mieszana, polsko-s³owacka grupa tury-
stów, która 03.04.2011r. przyby³a pod obelisk Jana Paw³a II. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
tak¿e tam by³em i dowiedzia³em siê od nich, ¿e co roku od �mierci papie¿a coraz
liczniejsz¹ grup¹, w rocznicê �mierci, przybywaj¹ na szczyt, wznosz¹ toast na
Jego cze�æ, robi¹ pami¹tkowe zdjêcia pod tablic¹ na obelisku, powspominaj¹ i
schodz¹ na s³owack¹ stronê na³adowani energi¹. Co roku do³¹cza do nich pewien
pan, który tutaj w tym celu przybywa z Pary¿a. Spotkania te grupa organizuje
bez wzglêdu na warunki atmosferyczne w pierwsz¹ niedzielê przypadaj¹c¹ po
rocznicy �mierci papie¿a

Z twarzy pomnika Jana Paw³a II na Groniu mo¿na wyczytaæ tak¿e, ¿e
Jego my�l wêdruje jeszcze dalej, zatrzymuj¹c siê na ukochanych przez Niego
Tatrach. �Mog³em w dniu dzisiejszym spojrzeæ z bliska na Tatry i odetchn¹æ
powietrzem mojej m³odo�ci� - tak brzmi napis na ogromnym g³azie obok kapliczki
w Dolinie Jarz¹bczej, zbudowanej przez górali na cze�æ drugiej wizyty Ojca �w. w
Polsce. S¹ to s³owa papie¿a, który przebywa³ w 1983 r. w Dolinie Chocho³ow-
skiej, a w miejscu, gdzie odpoczywa³, stanê³a drewniana kapliczka. Kiedy papie¿
rozpoczyna³ wêdrówkê w górê Doliny Jarz¹bczej, powiedzia³: �Tu mogê i�æ po
prawdziwej górskiej drodze z kamieniami, w Castel Gandolfo s¹ tak¿e takie �cie¿-
ki, ale wszystkie wytapetowane�.
Schronisko na Polanie Chocho³owskiej nosi imiê Jana Paw³a II, a fragment czerwo-
nego szlaku od schroniska na Trzydniowiañski Wierch nazywany jest �szlakiem
papieskim� ,przez wielu uczêszczanym tylko dlatego, ¿e chc¹ niejako oczyma
papie¿a ogl¹daæ góry.

Ksiêga jest znowu otwarta. Czy nie nale¿a³oby jej ponownie przeczytaæ?
Codzienna polska rzeczywisto�æ wskazuje, ¿e prawie wszystkie jej rozdzia³y jak
zadanie domowe s¹ do odrobienia, do gruntownej powtórki.

Ka¿dy z nas na pewnym etapie ¿ycia otrzymuje swoiste prawo jazdy,
lecz niestety, wielu z nas, jak niesfornym kierowcom, nale¿a³oby je zabraæ. Wy-
starczy pos³uchaæ wiadomo�ci lub rozgl¹dn¹æ siê wokó³ siebie, a rêce na pewno nie
bêd¹ sk³adaæ siê do oklasków. Pe³ne nienawi�ci zachowania przed Pa³acem Prezy-
denckim, bandytyzm na stadionach, tysi¹ce w skali roku zatrzymanych, pijanych
kierowców, to tylko niektóre przyk³ady naszych zachowañ. Czy takich Polaków
chcia³ zostawiæ papie¿, umieraj¹c?! Ilu jeszcze takich papie¿y potrzeba Polakom,
aby stali siê zdrowym spo³eczeñstwem? Wydaje siê, ¿e w dobie, kiedy powsze-
dnio�æ niebezpiecznie zbli¿a siê do od�wiêtno�ci, a od�wiêtno�æ powszednieje, na
pytania te trudno znale�æ odpowied�.

    Ryszard Fra�



14 Wieści z Gminy Wieprz   CZERWIEC  2011

4 kwietnia 2011 roku w
Krakowie zorganizowany zosta³
XXXI Festiwal Artystyczny M³o-
dzie¿y.
M³odzie¿owy Dom Kultury im. An-
drzeja Bursy w Krakowie zamie-

ni³ siê w jedn¹ wielk¹ scenê wype³nion¹ m³odymi lud�mi w ró¿no-
kolorowych kostiumach.
W kategorii taniec przed publiczno�ci¹ wyst¹pi³o 35 grup tanecz-
nych i solistów ze szkó³ ponadgimnazjalnych Ma³opolski. Na festi-
wal przyjecha³a tak¿e grupa FORMAT reprezentuj¹ca GOK w Wie-
przu.

XXXI FESTIWAL ARTYSTYCZNY
M£ODZIE¯Y W KRAKOWIE

Czêsto s³yszy siê narzekania, ¿e m³odzie¿ nie lubi b¹d� nie chce czy nie umie
�piewaæ. A wspominaj¹c przy tym znajomo�æ piosenek i pie�ni patriotycznych, mo¿na
siê spotkaæ ze zdziwieniem.  Na szczê�cie nie dotyczy to Frydrychowic, gdzie dziêki
zaanga¿owaniu ksiêdza Franciszka Walkosza oraz kilku innych osób, dzieci i m³odzie¿
wrêcz garn¹ siê do zespo³ów muzycznych. Powstaj¹ kolejne grupy, które doskonal¹
siê i wystêpuj¹ na ró¿nych przegl¹dach i festiwalach.

W tym roku po raz drugi wziê³y udzia³ w XI Przegl¹dzie Pie�ni Patriotycznej im.
Ma³gorzaty Papiurek organizowanym przez Diecezjalny Oddzia³ Akcji Katolickiej w Biel-
sku- Bia³ej. Wyst¹pi³ m³ody zespó³ �SEPTYMA�  w kategorii grupy i chóry powy¿ej 10
osób oraz w kategorii soli�ci/duety Magdalena Dziubany i Aldona Pytel � uczennice
klasy Ib frydrychowickiego gimnazjum.

Poziom by³ wysoki a rywalizacja ogromna, gdy¿ udzia³ wziê³o ponad 800 uczestników w 2
kategoriach i 6 grupach wiekowych. Konkurs odby³ siê w Ha³cnowie w dniach 11-14 marca 2011r.Al-
dona Pytel i Magda Dziubany �wy�piewa³y� sobie 2 miejsce. 7 maja odby³ siê w Szkole Podstawowej
nr 37 w Bielsku-Bia³ej Koncert Fina³owy oraz wrêczenie pucharów i dyplomów. Nasze gimnazjalistki
wyst¹pi³y z piosenk¹ �Ojczyzno ma�, akompaniowa³ im na keyboardzie - i pomóg³ siê przygotowaæ �
pan Daniel Nicieja, tak¿e Aldona przygrywa³a na klarnecie.

 Taki sukces stanowi ogromn¹ motywacjê, �wiadczy � o czym mówi³y same laureatki, ¿e
warto doskonaliæ talenty, poznawaæ ró¿ne rodzaje muzyki i po prostu �piewaæ.

ZSP Frydrychowice

KONKURS PIE�NI PATRIOTYCZNEJ
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Wystêpy wszystkich zespo³ów by³y bardzo profesjonal-
ne, ale tylko nieliczne mia³y otrzymaæ nominacje.

Na posiedzeniu jury przyznano nominacje w kategorii
freestyle, grup tañca jazzowego, teatru tañca i widowiska ta-
necznego.

W kategorii widowisko taneczne grupa FORMAT otrzyma-
³a nominacjê za uk³ad taneczny �Szalone porz¹dki�.

Nominacja to zaproszenie do Teatru �Bagatela�, gdzie 30
kwietnia przy pe³nej sali w systemie nominacji, zwanym tak¿e
systemem oskarowym, dosz³o do przyznawania nagród.

 red

Jury w sk³adzie: Dorota Wacek, Rafa³ Lebiest, Robert Cho-
dara na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 roku, postanowi³o
przyznaæ w kategorii WIDOWISKO TANECZNE nastêpuj¹ce na-
grody:`

I NAGRODA
Staromiejskie Centrum Kultury M³odzie¿y, Kraków: FENIKS, �Mi-
³o�æ czy groteska�
II NAGRODA
Gminny O�rodek Kultury Wieprz: grupa taneczna FORMAT, �Sza-
lone porz¹dki�
III NAGRODA
Szko³a Tañca ASTRA O�wiêcim: Formacja FA£SZ, �Vougue�.

Redakcja �Wie�ci z Gminy Wieprz�, korzystaj¹c ze sposobno�ci
podró¿y po odbiór II nagrody, przeprowadzi³a wywiad z grup¹
FORMAT, która ostatnio odnosi wiele sukcesów na terenie Ma³o-
polski.

NOMINACJE JURY PRZEGLĄDU TANECZNEGO
XXXI Festiwalu Artystycznego Młodzieży“

WYWIAD Z GRUP¥ �FORMAT�

Witam. Proszê siê przedsta-
wiæ.
Nazywam siê Anna Kozio³ i
mam przyjemno�æ reprezento-
waæ zespó³ FORMAT.

Kiedy powsta³ wasz zespó³?
Zespó³ powsta³ w styczniu
2008 roku a pierwsze spotka-
nie przyci¹gnê³o 12 osób.
W podstawówce nale¿a³y�my
z siostr¹ Justyn¹ do zespo³u
DINO, ale gdy by³y�my �za
du¿e�, to postanowi³y�my zro-
biæ co� tanecznego zupe³nie
same.

Sk¹d siê wzi¹³ pomys³ na-
zwy zespo³u?
Nazwa FORMAT pochodzi od
nazwy zespo³y taty, w którym

gra³, gdy by³ w naszym wieku.

Sk¹d zainteresowanie mu-
zyk¹?

Od urodzenia otacza³a
mnie i moj¹ siostrê muzyka.
Chyba nale¿ymy do muzykal-
nej rodziny, gdzie taniec i �piew
na co dzieñ to normalna kolej
rzeczy.

Jakie by³y pocz¹tki wasze-
go zespo³u?
Pocz¹tki nie by³y trudne. Z
siostr¹ zawsze chcia³y�my
tañczyæ i to jest to, co wspól-
nie robimy przez ostatnie kilka
lat.
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Przy okazji, nauczy³y�my siê
odpowiedzialno�ci i dotrzymy-
wania zobowi¹zañ. Gdy uczy-
my siê nowego uk³adu, to je-
ste�my konsekwentne, pomimo
zmêczenia i czasem pó�nej
pory. Chyba potrafimy dobrze
wykorzystywaæ czas. Taniec
to tak¿e zdrowe spêdzanie
czasu i nade wszystko pasja
artystyczna.

Jak wygl¹daj¹ wasze tre-
ningi?
Treningi dla nas to praca nad
nami samymi. Czasem to na-
prawdê du¿y wysi³ek fizycz-
ny. Spotykamy siê dwa razy w
tygodniu na próbach i æwiczy-
my.
Na pocz¹tku rozgrzewamy siê,
nastêpnie rozci¹gamy, a potem
skupiamy na nauce ruchów, co
oznacza dok³adne æwiczenie
kroków.

Co robicie na co dzieñ?
Ja jestem in¿ynierem �rodowi-
ska, skoñczy³am Politechnikê
Krakowsk¹. Pracujê w biurze
projektowym. Siostra Justyna
studiuje technologiê chemiczn¹
na Politechnice Krakowskiej, a
wiêkszo�æ dziewczyn uczy
siê w szko³ach �rednich.

Jak finansujecie swoje ko-
stiumy lub wyjazdy na prze-
gl¹dy?
Wszystko opiera siê na naszym
wolontariacie, a jedyni sponso-
rzy to firma taty i Gminny O�ro-
dek Kultury w Wieprzu.

Czy jeste�cie zwyk³ym ze-
spo³em tanecznym?
Chyba nie. My staramy siê two-
rzyæ inscenizacjê taneczn¹,
czyli przedstawienie z u¿yciem
tañca. To nie puste kroki, ale
historia przedstawiona w naj-
piêkniejszej formie ekspresji,
tañcu. Zawsze przygotowuje-
my siê skrupulatnie do wystê-
pu. Sk³ad siê zmienia, jest du¿a
rotacja, a z pierwotnej grupy

pozosta³y 4 osoby.

Jak wygl¹da wasza grupa?
Obecnie zespó³ liczy 18 osób.
Ja ju¿ nie tañczê, zosta³am in-
struktorem i menad¿erem, a tak
powa¿nie, to kto� musi staæ z
boku i pomagaæ, wszystko aran-
¿owaæ i dopinaæ na ostatni gu-
zik

Kto odpowiada za orygi-
naln¹ choreografiê wa-
szych wystêpów?
Choreografiê przygotowujemy
z siostr¹. Têskniê za tañcem i
za rado�ci¹, jak¹ mia³am, gdy
tañczy³am w zespole. Æwiczê
razem z nimi, ale na wystêpach
jestem obok, filmuj¹c dziew-
czyny i trzymaj¹c za nie kciuki.

Czy mo¿na do was siê przy-
³¹czyæ?
Kr¹¿y pog³oska, ¿e jeste�my
pó³-profesjonalistkami i mamy
wysokie kryteria naboru.
To nieprawda, jeste�my otwar-
te na nowych ludzi, którzy chc¹
z nami tañczyæ.
Obecnie nasza grupa skupia
dziewczyny od 15 roku ¿ycia,
ale planujemy utworzyæ now¹
grupê po wakacjach dla m³od-
szych dziewczyn. Nie ma po-
�ród nas ch³opaków. Mo¿e nie
wpad³ im jeszcze pomys³, by z
nami potañczyæ.
Taniec to recepta na ¿ycie, a
oni mog¹ byæ onie�mieleni a¿
18 dziewczynami.

Gdzie wystêpujecie?
Wystêpujemy na wielu lokal-
nych i regionalnych imprezach,
a tak¿e na konkursach, prze-
gl¹dach i festiwalach. W Wa-
dowicach wystêpowa³y�my
przez 3 lata z rzêdu, rok temu i
dwa lata temu otrzyma³y�my
wyró¿nienie, a obecnie I miej-
sce. To by³o dla nas niesamo-
wite zaskoczenie. Kiedy� za-
stanawia³y�my siê, jakie to
uczucie wygraæ? I uda³o siê
nam. Nigdy nie zapomnimy tego
uczucia dumy i satysfakcji.

Wystêpowa³y�my dwukrotnie
w Krakowie na Festiwalu Ar-
tystycznym M³odzie¿y i za dru-
gim razem, dwa miesi¹ce temu,
osi¹gnê³y�my sukces - otrzy-
ma³y�my II miejsce.
Wystêpujemy tak¿e w Talen-
tach Ma³opolski / rok temu otrzy-
ma³y�my wyró¿nienie/, a  w
maju tañczymy w Zawoi, bo
dosta³y�my nominacjê, co ozna-

cza awans do najlepszych ze-
spo³ów Ma³opolski.

Czy istniej¹ jakie� anegdo-
ty zwi¹zane z waszym ze-
spo³em?
Takich zabawnych to chyba
nie� Jest jedna historia dziew-
czyny, która �wietnie tañczy-
³a, ale musia³a zrezygnowaæ z
prób, gdy¿ jej rodzina uzna³a to
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za marnotrawstwo czasu. Mia-
³a siê ca³y czas uczyæ, wiêc
rodzina zabroni³a jej przycho-
dziæ.
Z tej historii wynika jeden mo-
ra³, ¿e wsparcie rodziny to pod-
stawa ka¿dego sukcesu. To
najwa¿niejszy element�.

Jaka panuje atmosfera w
waszym zespole?
Pomiêdzy nami nie ma dystan-
su, s¹ ¿arty i lu�na atmosfera,
ale potrafimy wspó³dzia³aæ i
osi¹gn¹æ sukcesy.

Czy stresujecie siê przed wy-
stêpami publicznymi?
Ka¿dy wystêp jest dla nas stre-
sem. Na 2 dni przed wystêpem
miewamy nieprzespane noce,
mniejszy apetyt. Widaæ stres,
ale gdy gra muzyka, to on jako�
umyka. To musi byæ ta legen-
darna magia sceny, a to jest
uczucie tak silne i pozytywne,

¿e o niczym innym siê nie my-
�li, poza dobrze wykonanym
tañcem.

Sk¹d macie pomys³y na mu-
zykê i taniec?
Repertuar nasz to nie s¹ no-
wo�ci z listy przebojów. Wa¿-
nie, by muzyka nie by³a zbyt
monotonna. Najwa¿niejszy jest
pomys³, to jest nasza opo-

wie�æ, czyli historia o czym�,
a potem dobieramy piosenkê. I
na koniec pracujemy nad kro-
kami to muzyki.

Jak znalaz³y�cie siê w FOR-
MACIE?
/Wypowiedzi wszystkich
dziewczyn  z zespo³u FOR-
MAT/:
- To kontynuacja tañca z innych

zespo³ów�
- Przypadek�
- Obejrza³am wystêp FORMA-
TU i zachwyci³am siê�
- A ja lubiê inscenizacje, bo za
ka¿dym razem s¹ inne�
- Dla mnie to prezentowanie
tañca.
- Wspólne decyzje.
- Uznanie od ludzi.
- Wyró¿nienia przez jury.
- Rado�æ rodziców i znajomych.
- Mo¿na siê powyg³upiaæ.
- Zachwyt ch³opaków, którzy
wol¹ nas ogl¹daæ ni¿ z nami
tañczyæ...

Kto wystêpuje w FORMA-
CIE?
Jest nas 17: Aga, Angelika, An-
gelika, Ania,  Ania, Ania, Asik,
Buszmen, Fika, Gabrysia, Iza,
Justyna, Justyna, Karolina, Ki-
nia, Madzik, Sara,

Jakie� s³owa zachêty czy
podsumowania dla czytel-
ników?
Taniec nadaje sens ¿yciu, a
tañczyæ ka¿dy mo¿e. Nama-
wiamy wszystkich do tañca,
bo �wiat z tañcem jest piêkniej-
szy�

Dziêkujê za wywiad i ¿yczê
dalszych sukcesów.
Dziêkujemy.

6 kwietnia 2011 roku w Przedszkolu Publicznym nr 3
w Wieprzu zorganizowano konkurs recytatorski dla przed-
szkolaków pod has³em �Przyroda wokó³ nas�. W konkursie
wziê³o udzia³ 17 dzieci, za� reszta przedszkolaków zasia-
d³a na widowni i g³o�no oklaskiwa³a wystêpy swoich kole-
gów i kole¿anek. Poziom przygotowania dzieci by³ wysoki,
mali arty�ci z du¿ym zaanga¿owaniem recytowali na przed-
szkolnej scenie przygotowane pod okiem rodziców wier-
sze o przyrodzie.

Jury w sk³adzie: El¿bieta Kubarek, Jolanta W¹s oraz
Seweryn Ga³ysz mia³o spory problem z ustaleniem zwy-
ciêzców w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 4-5 � let-
nie oraz 6-7- letnie. Po burzliwych dyskusjach zdecydowa-
no, ¿e w�ród m³odszych dzieci zwyciê¿y³a Zuzanna Wielo-
polska, a tu¿ za ni¹ byli Alicja Koniarz oraz Krzysztof Miarka.
W�ród dzieci starszych I miejsce zdoby³a Zuzanna Joñczy,
a II miejsce � Patrycja Le�niak, III miejsce zaj¹³ Arkadiusz
Bia³ek. Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie otrzy-
ma³y pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe.

PP

Konkurs recytatorski
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Od kwietnia tego roku w WDK Giera³towiczki odbywaj¹
siê zajêcia kulinarne. Raz w miesi¹cu dzieci i m³odzie¿ mog¹ przy-
gotowywaæ dowoln¹ potrawê. Pierwsze spotkanie odby³o siê 13
kwietnia, na którym przyrz¹dzono jajka faszerowane, a w �rodê
18 maja uczestnicy zajêæ przynie�li produkty i zrobili pizzê. Na
zajêciach m³odzi adepci sztuki kulinarnej ucz¹ siê nie tylko praktyk
kulinarnych, ale równie¿ nabieraj¹ sprawno�ci manualnych w
pos³ugiwaniu siê narzêdziami kuchennymi. Ponadto integruj¹ siê i
ucz¹ wspó³pracy.

Po skoñczonej pracy odbywa siê degustacja przygoto-
wanych potraw.                                           WDK Giera³towiczki

Młodzież gotuje w GierałtowiczkachMłodzież gotuje w GierałtowiczkachMłodzież gotuje w GierałtowiczkachMłodzież gotuje w GierałtowiczkachMłodzież gotuje w Gierałtowiczkach

        Przekona³y siê o tym panie z Kola
Gospodyñ Wiejskich we Frydrychowi-
cach na warsztatach prowadzonych w
Domu Kultury.

Arkusze filcu, ig³y z nitk¹, ostre
no¿yczki, odrobina wyobra�ni i trochê
pracy � oto przepis na oryginalne brosz-
ki, korale, �wi¹teczne kurki, baranki i kur-
czaki. Piêtnastoosobowa grupa pañ na

filcu nie poprzesta³a. Wykorzysta³a równie¿ we³nê czesankow¹.
Wspólnie toczy³y�my kulki z we³ny, tworzy³y�my wielobarwne
broszki w technice na mokro. Na sam koniec trzydniowych warsz-
tatów �filcowa³y�my� na sucho za pomoc¹ igie³.

Ka¿da z pañ przygotowa³a sobie zestawy bi¿uterii, bro-
szek, ale przede wszystkim przekona³a siê, ¿e ka¿dy mo¿e sam
tworzyæ ma³e arcydzie³a w domu, które potem go przyozdobi¹.

Filc nie taki straszny
jak go maluj¹�

We³na czesankowa i filc s¹ bardzo wdziêcznymi materia³ami, od-
p³acaj¹ barw¹ i zdobno�ci¹, jedynym minusem jest ich ma³e roz-
powszechnienie w naszych sklepach, a co za tym idzie, do�æ
wysoka cena. Jednak �dla chc¹cego nic trudnego� i poszukiwa-
cze internetowi na pewno znajd¹ to, czego szukaj¹. Kto wie,
mo¿e która� z pañ zarazi³a siê tym rodzajem rêkodzie³a, bo jak
kto� kiedy� ju¿ powiedzia³ �nie w poznaniu le¿y szczê�cie, lecz w
d¹¿eniu do niego�.

 Agnieszka Jakubowska
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      Chóry z naszej gminy wyruszy³y na podbój piêknej Wis³y.
Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych Kó³ Gospodyñ Wiejskich by³
zorganizowany ju¿ po raz pi¹ty, tym razem 21-22 maja 2011 r. To
cykliczne dwudniowe wydarzenie kulturalne o charakterze ple-
nerowej imprezy folklorystycznej zorganizowane zosta³o przez
Rejonowy Zwi¹zek w Bielsku-Bia³ej wspólnie z Wi�lañskim Cen-
trum Kultury oraz z Powiatem Cieszyñskim w Amfiteatrze im. Sta-
nis³awa Hadyny w centrum Wis³y oraz na pl. B. Hoffa.
         W sobotnie przedpo³udnie na scenie amfiteatru zaprezento-
wa³ siê  jako pierwszy �Chór Frydrychowice� z Frydrychowic.
Jako kolejny wyst¹pi³ chór �Jarzêbina� z Wieprza. Niedziela nale-
¿a³a do chóru z Giera³towic. By³y potrawy regionalne, rêkodzie³o
i, oczywi�cie, ludowe wystêpy zespo³ów ze �l¹ska i Ma³opolski.
Mo¿na by³o podziwiaæ stroje regionalne i zaprezentowany folklor
cieszyñski, �l¹ski, góralski, laski, krakowski i inne. W punktach z
rêkodzie³em ludowym mo¿na by³o podziwiaæ i zakupiæ wytwory
twórców regionalnych
              Spotkania takie niew¹tpliwie daj¹ okazjê do zaprezento-
wania ró¿norodno�ci tradycji, jak¹ kultywuj¹ ko³a w swoich re-
gionach. Wa¿ne jest to, ¿e prezentujemy swój ma³opolski dorobek
artystyczny w województwie �l¹skim. Ponadto wspólne biesia-
dowanie daje mo¿liwo�æ poznania, a przede wszystkim zapre-
zentowania, czêsto niema³ego, dorobku artystycznego zespo-
³ów.

Imprezie sprzyja³a piêkna pogoda. Oby wiêcej by³o takich
spotkañ, gdzie przy �piewie poznajemy siê, jednoczymy i uczy-
my jedni od drugich.

 Agnieszka Jakubowska

Chóry na V Przegl¹dzie Zespo³ów
Regionalnych Kó³ Gospodyñ Wiejskich
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Justyna P³onka
ZSP nr 1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu
kl. V b
(kategoria IV-VI szko³y podstawowej, miejsce I)

W ma³ym miasteczku ¿y³ ch³opiec o imieniu Bartek. By³
niski, mia³ czarne w³osy i nie mia³ ¿adnych przyjació³. Jego
s³abe oceny by³yby mo¿e lepsze, gdyby nie jedna wielka prze-
szkoda � telewizor. Jedynie upór rodziców powstrzymywa³
go przed ca³onocnym ogl¹daniem przeró¿nych bajek i filmów.
Telewizja tak bardzo wci¹gnê³a Bartka, ¿e ten zapomnia³ o
ca³ym �wiecie i kolejny odcinek ulubionego serialu sta³ siê dla
niego wa¿niejszy od rodziców, przyjació³ i szko³y.

Pewnego razu ch³opiec, odczekawszy jeszcze kilka
chwil po tym, jak zgas³o �wiat³o w pokoju rodziców, przemkn¹³
obok ich sypialni i w³¹czy³ telewizor.
- Och, ile wspania³ych filmów do obejrzenia! Po co mam spaæ,
je¿eli nie jestem zmêczony!

Jednak Bartek przeceni³ swoje si³y i ju¿ po kilku minu-
tach zasn¹³. Obudzi³ go powiew wiatru. Gdy podniós³ siê z
fotela, by zamkn¹æ okno, zorientowa³ siê, ¿e nie jest w salo-
nie. By³ na dworze, ale wcale nie zna³ tego miejsca. Pomy�la³,
¿e to sen i poszed³ przed siebie. Wkrótce natkn¹³ siê na tajem-
niczego, przygarbionego mê¿czyznê w wielkim zielonym
p³aszczu i okr¹g³ych okularach na nosie. Zza grubych szkie³
ledwo mo¿na by³o dojrzeæ kolor jego oczu.
- Kim jeste�? � zapyta³ ch³opiec.
- Wkrótce siê dowiesz � odpar³ tajemniczo nieznajomy.
- Móg³by� sprawiæ, ¿ebym znalaz³ siê znowu w domu?
- Tak, ale najpierw chcia³bym, ¿eby� co� zobaczy³.
- Dobrze � powiedzia³ z wahaniem ch³opiec, czuj¹c, ¿e brak
zgody w niczym by nie pomóg³.

Przy Bartku pojawi³ siê fotel, a obok niego pilot z ozna-
czonymi przyciskami.
- Naci�nij guzik ̄ !
-¯? � dziwi³ siê Bartek, znaj¹cy na pamiêæ rozk³ad przycisków
na pilocie. � Nie ma takiego guzika!
- Przypatrz siê dobrze! Chyba, ¿e ca³onocne ogl¹danie telewi-
zora przytêpi³o ci wzrok�

Tajemnicza postaæ �ci¹gnê³a z nosa okulary i za³o¿y³a
na nos Bartka. Wtedy, ku w³asnemu zdumieniu, ch³opiec za-
uwa¿y³ i klikn¹³ odpowiedni guzik, choæ nadal nie mia³ pojêcia,
co on oznacza. W tym samym momencie pojawi³ siê przed nim
telewizor � wielkie kilkudziesiêciocalowe cacko, o jakim rodzi-
ce Bartka mogli tylko marzyæ. Ch³opiec usiad³ zafascynowany
na ziemi, przyjmuj¹c typow¹, przygarbion¹ pozycjê i wpatrzy³
siê w ekran, na którym ujrza³ grupkê mieszkaj¹cych blisko

niego dzieci. Bawi³y siê one w berka i w chowanego, �wieci³o
s³oñce i Bartek poczu³, ¿e musi byæ im cudownie. Niestety po
nim samym nie by³o tam ani �ladu.
- Pamiêtasz, jak Jurek przyszed³ ostatnio zaprosiæ ciê do wspól-
nej zabawy? Dlaczego nie wyszed³e� pobawiæ siê z innymi?
Uczy³e� siê do sprawdzianu, pomaga³e� rodzicom, sprz¹ta-
³e� pokój?
- Ogl¹da³em telewizor � odpowiedzia³ zawstydzony Bartek.
- Rozumiem. Przycisk ¯ sprawi³, ¿e w telewizji ukaza³o siê
twoje ¿ycie. Jest dosyæ smutne, prawda?

Ch³opiec przytakn¹³ w milczeniu i spróbowa³ wstaæ,
jednak gdy to uczyni³, plecy tak bardzo go zabola³y, ¿e a¿
zawy³ z bólu. Od tej pory musia³ chodziæ zgiêty jak staruszek.
Nieznajomy okry³ Bartka swoim p³aszczem, mówi¹c:
- On zas³oni trój garb.
- Dziêkujê, ale kim pan w³a�ciwie jest?

Mê¿czyzna pstrykn¹³ palcami, telewizor znikn¹³, a jego
miejsce zajê³o wielkie lustro. Bartek pojrza³ w l�ni¹c¹ taflê i od
razu poczu³, ¿e co� nie jest w porz¹dku. Zapyta³:
- Czemu widaæ w nim tylko ciebie?
- To nie jestem ja. To twoje odbicie!

Bartek zblad³ i ledwo zdo³a³ odpowiedzieæ.
-Co?! To nie jest mo¿liwe! Przecie¿ wygl¹dam inaczej � nie
noszê okularów ani nie mam takiego garba!
-To nie moja wina � mê¿czyzna wzruszy³ ramionami � tylko
telewizora. To on spowodowa³, ¿e tak wygl¹dasz.
- To naprawdê ja? Czyli tak bêdê wygl¹da³ w przysz³o�ci?
Och, gdybym móg³ cofn¹æ czas, mo¿e zachowa³bym swój
wygl¹d i mia³bym wiêcej przyjació³!

Z oczu Bartka pop³ynê³y ³zy. Czu³ siê tak bezradny, ¿e
usiad³ na ziemi i ukry³ twarz w d³oniach. Tajemniczy wêdro-
wiec kucn¹³ obok niego, zdj¹³ mu okulary i p³aszcz, a nastêp-
nie powiedzia³:
- Czasu nie da siê cofn¹æ, ale da siê go naprawiæ. Spójrz,
znów jeste� sob¹. Dotrzymam swojej obietnicy i zaprowadzê
ciê do domu, ale pamiêtaj: telewizor jest bardzo g³odny. Naj-
bardziej lubi zjadaæ po�wiêcony mu czas i ludzi, których przez
niego nie poznajemy. Bardzo smakuje mu te¿ nasze zdrowie.

Bartek obudzi³ siê w fotelu, bola³y go wszystkie ko�ci,
a telewizor wci¹¿ by³ w³¹czony. Ch³opiec szybko zbieg³ po
schodach do ³azienki, by zobaczyæ w lustrze swoje odbicie.
Widok uspokoi³ go i pozwoli³ stwierdziæ, ¿e przygoda prze¿y-
ta w nocy by³a tylko strasznym snem.

Nagle powia³ wiatr i okno w ³azience siê otworzy³o.
Gdy Bartek je zamyka³, zobaczy³ w oddali postaæ w p³aszczu.

- Chyba jednak lepiej nie ryzykowaæ kolejnego spotka-
nia z g³odnym telewizorem � pomy�la³, a nazajutrz rodzice
zastali go bawi¹cego siê z innymi dzieæmi na dworze.

G³odny telewizor

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. Jana
Brzechwy we Frydrychowicach mo¿e
pochwaliæ siê tegorocznymi sukcesami dy-
daktycznymi � w gronie finalistów konkur-
sów przedmiotowych znalaz³o siê troje
gimnazjalistów w 4 dziedzinach.
S¹ to:   Paulina Radwan � jêzyk polski

Sabina Szczur � historia
Konrad Warmuz � chemia i inter-

dyscyplinarny konkurs �Wiem Wiêcej�

Oto wywiad z �olimpijczykami�.
- Jeste�cie uczniami Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego we Frydrychowicach.
Ile to gimnazjum daje Wam mo¿liwo-
�ci?

- W naszym gimnazjum mo¿emy
rozwijaæ swoje zainteresowania w wielu
kó³kach pozalekcyjnych. Nauczyciele za-
wsze s³u¿¹ pomoc¹ i kiedy trzeba, po�wiê-
caj¹ dla nas, uczniów, swój czas.
- Wasze wyniki w nauce zapewne s¹

Byæ finalist¹
konkursu przedmiotowego�

niez³e. Kto wiêc podda³ wam pomys³,
aby wzi¹æ udzia³ w olimpiadzie i w
jakiej kategorii?

- Propozycje poddali nam nasi na-
uczyciele, zgodnie a kierunkiem naszych
zainteresowañ. Pomoc¹ i wsparciem s³u-
¿yli nam te¿ nasi rodzice, za co bardzo im
dziêkujemy.
- Teraz, kiedy ju¿ wiemy, sk¹d te in-
spiracje, powiedzcie, kto przygotowy-
wa³ was do konkursów i ile czasu po-
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Wielki G³ód na Ukrainie, zwany ho³odomor to klêska g³odu,
która w latach 1932 � 1933 na terytorium ówczesnej komunistycz-
nej Ukrainy spowodowa³a �mieræ od 6 do 7 milionów ludzi. G³ód by³
konsekwencj¹ wprowadzonej przez w³adze pañstwowe Zwi¹zku Ra-
dzieckiego polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzglêd-
nej egzekucji narzuconych ch³opom obowi¹zkowych, nieodp³atnych
kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczaj¹-
cym mo¿liwo�ci produkcyjne wsi.

Powodem g³odu by³a w pierwszym rzêdzie przymusowa ko-
lektywizacja rolnictwa, która powodowa³a chaos na wsi: niszczenie
przez aktywistów dobytku ch³opów, wyprzedawanie i zarzynanie koni
w obawie przed ich konfiskat¹, powstrzymywanie siê od prac polo-
wych. W³adze oskar¿a³y ku³aków o agitacjê przeciwko ko³chozom
oraz o sabota¿, a jednocze�nie b³êdnie spodziewa³y siê, ¿e w wyniku
kolektywizacji produkcja rolna wzro�nie � na planach eksportu p³o-
dów rolnych opiera³y swoje plany industrializacyjne. W³adze utrzy-
mywa³y i byæ mo¿e uwa¿a³y, ¿e za³amanie skupu zbo¿a jest wynikiem
ukrywania plonów przez ch³opów i mimo pró�b w³adz lokalnych nie
obni¿a³y wymaganych kontyngentów dostaw.

W rezultacie lokalni dzia³acze prowadzili akcje szukania ukry-
tego zbo¿a, które prowadzi³y do zabierania zbo¿a przeznaczonego na
siew, a tak¿e zapasów niezbêdnych do wy¿ywienia rodzin ch³opskich.
Nast¹pi³a fala migracji g³odowych, na które w³adze odpowiedzia³y
wprowadzeniem paszportów i zakazem podró¿y kolej¹. W wyniku
g³odu zginê³a znacz¹ca czê�æ populacji Ukrainy; wymar³o wiele wsi i
dochodzi³o do licznych przypadków kanibalizmu.

Dla tych, którzy zostawali na wsi, czêstokroæ jedynym miej-
scem, gdzie mo¿na by³o co� znale�æ do jedzenia by³o pole ko³chozo-
we. Jednak zerwanie tam choæby k³osa by³o przestêpstwem przeciw-
ko ZSRR. W³adze komunistyczne opracowa³y dekret "O ochronie
mienia przedsiêbiorstw pañstwowych, ko³chozów, spó³dzielni oraz
wzmocnieniu w³asno�ci spo³ecznej". Opublikowany 7 sierpnia 1932 r.
nazywany by³ potocznie prawem piêciu k³osów, gdy¿ za zerwanie
takiej liczby grozi³a kara �mierci lub 10 lat ³agru. Skazani nie mogli
liczyæ na amnestiê.

Rolnicy umierali lub uciekali do miast, gdzie ¿ywno�æ mo¿na
by³o kupiæ w specjalnych sklepach, torgsinach, za walutê, z³oto, sre-
bro lub inne kosztowno�ci. Dla pañstwa okre�laj¹cego siê mianem
kraju robotników i ch³opów torgsiny okaza³y siê doskona³ym intere-
sem. Dwa torgsiny w Charkowie w okresie od stycznia do lutego 1932
r. przyjê³y od ludzi 374 kg z³ota. W miarê nasilania siê g³odu powsta-
wa³o ich coraz wiêcej.

W³adze ZSRR, by poradziæ sobie z masowym opuszczaniem
wsi przez ch³opów, 27 grudnia 1932 r. wprowadzi³y paszporty we-
wnêtrzne (dokumenty to¿samo�ci). Nieposiadaj¹cy takiego dokumentu
nie móg³ przebywaæ poza miejscem zamieszkania pod gro�b¹ admini-
stracyjnej kary obozu koncentracyjnego. Ludno�æ wiejska nie mia³a
faktycznie prawa do paszportów, a w konsekwencji nie mog³a opu�ciæ
wsi. Wydanie paszportu (dowodu osobistego) by³o bowiem decyzj¹
szefa ko³chozu, a dokumenty to¿samo�ci by³y przechowywane przez
administracjê ko³chozow¹. Stan taki utrzyma³ siê a¿ do 1974 r. Re-
strykcje te oczywi�cie nie mog³y ca³kowicie zatrzymaæ g³oduj¹cych
ch³opów na wsi. Jednak bardzo niewielki odsetek tych, którzy prze-
dostali siê nielegalnie do miast, móg³ poprawiæ swój los. Nie mog¹c
znale�æ pracy lub kupiæ albo ewentualnie wy¿ebraæ trochê chleba,
rolnicy umierali na ulicach miast Ukrainy..

WYSTAWA WIELKI G£ÓD NA UKRAINIE
G³ód dzia³a³ na psychikê ludzk¹ w ró¿noraki sposób. Jedni

umierali w swoich domach w samotno�ci, inni próbowali siê ratowaæ
udaj¹c siê do miast, jeszcze inni posuwali siê do aktów kanibalizmu. W
trakcie g³odzenia w organizmie cz³owieka przewa¿a katabolizm nad
anabolizmem bia³ka. Codziennie spada masa cia³a. Pojawiaj¹ siê ostre
bóle ¿o³¹dka, które po jakim� czasie zanikaj¹. Cz³owiek wpada w
letarg, jest otêpia³y. Dochodzi do ostrych zaburzeñ umys³owych, mog¹
pojawiæ siê omamy.

Jednym z takich przyk³adów popadania w g³odowy ob³êd jest
sprawa Kseni Bo³otnikowej, mieszkanki wsi Sofijówka, która z powo-
du braku ¿ywno�ci, braku pomocy z jakiejkolwiek strony, maj¹c na
utrzymaniu jeszcze syna, zabi³a swoj¹ córkê podrzynaj¹c jej gard³o.
Po zabójstwie po³o¿y³a jej cia³o na ³awce, przykry³a i posz³a spaæ.
Nastêpnego dnia odciê³a dziewczynce g³owê i w³o¿y³a do kot³a. Pozo-
sta³¹ czê�æ cia³a pokroi³a na kawa³ki�
Przera¿aj¹cych przypadków kanibalizmu by³o wiele. Ofiarami ich
bardzo czêsto stawa³y siê najm³odsze dzieci, czêsto po¿erane ¿ywcem
przez innych ludzi�
Wiele wsi na Ukrainie wyludni³o siê. Opisuje to R. Ku�nierz w ksi¹¿ce
�G³ód potêpienia�: G³ód na Ukrainie by³ bardzo wielki. Wsie licz¹ce
ongi� 5�6 tysiêcy ludno�ci, zamieszkiwane s¹ obecnie przez 20�30
rodzin. Z powodu braku ludzi do grzebania trupów, w niektórych
wsiach pocz¹tkowo trupy by³y wrzucane do piwnic opustosza³ych
domów, a kiedy zabrak³o ludzi trudni¹cych siê wrzucaniem trupów
do piwnic, trupy le¿a³y nie chowane przez d³u¿szy czas w domu. Na
porz¹dku dziennym trupów nie chowa³o siê przez 3�4 dni. W zwi¹zku
z tym w niektórych wymar³ych prawie zupe³nie wsiach, panuje smród
nie do zniesienia�

Fakt g³odu by³ negowany, wszelkie wypowiedzi na ten temat
a¿ do upadku ZSRR by³y kwalifikowane jako przestêpstwo "propa-
gandy antyradzieckiej". Utajnione zosta³y te¿ wyniki spisu ludno�ci w
1937 roku, ujawniaj¹ce demograficzny aspekt Wielkiego G³odu. Za-
stosowano te¿ aktywne �rodki dezinformacji wobec dziennikarzy za-
chodnich; o �wiadome ukrywanie faktów oskar¿a siê obecnie wielu
ówczesnych korespondentów w ZSRR.
W okresie Wielkiego G³odu na Ukrainie obok milionów Ukraiñców
zmar³o tak¿e 21 000 Polaków. O ich losach i losach ich s¹siadów
wspomina pamiêtnik Zofii Paw³owskiej pt. �Wspomnienia zza Buga�..
10 listopada 2003 dwadzie�cia piêæ krajów �wiata, w tym Rosja, Ukra-
ina oraz Stany Zjednoczone wyda³y deklaracjê w zwi¹zku z siedem-
dziesi¹t¹ rocznic¹ Wielkiego G³odu, w której oddano cze�æ ofiarom,
rozci¹gaj¹c jednak pamiêæ tak¿e o ofiary g³odu innych narodów Zwi¹z-
ku Radzieckiego tego okresu.
 Materia³y do tekstu zosta³y opracowane na podstawie wikipedii.

GOK

WYSTAWA �G£ÓD NA UKRAINIE� BÊDZIE PREZENTOWANA
W NASTÊPUJ¥CYCH SO£ECTWACH.

�wiêcili�cie na to.
- Przygotowania do poszczegól-

nych etapów zajê³y nam wiele godzin po-
zalekcyjnej pracy i nauki. W³a�ciwie ka¿de
popo³udnie od pocz¹tku roku szkolnego a¿
do koñca marca po�wiêcali�my na przy-
gotowania do olimpiad. Czasem trudno by³o
pogodziæ codzienne lekcje i obowi¹zki z
dodatkowymi lekturami i æwiczeniami. Do
konkursów przygotowywali nas nasi na-
uczyciele; z jêzyka polskiego- mgr Maria
¯ak, z historii � mgr Anna Magiera, z chemii
� mgr in¿. Andrzej Migda³ek. Im szczegól-

nie dziêkujemy za po�wiêcony czas i wia-
rê w nasze mo¿liwo�ci.
- W czym pomog³o wam - lub pomo¿e
� zdobycie tytu³u finalisty?

- Przede wszystkim jest to dla nas
dodatkowa szansa, by dostaæ siê do wy-
branej szko³y, gdy¿ za tytu³ finalisty otrzy-
mujemy dodatkowe punkty oraz ocenê ce-
luj¹c¹ na �wiadectwie.
- Czy jeste�cie zadowoleni z osi¹gniê-
cia tak wysokiego etapu konkursu?

- Na pewno jest to dla nas wielki

sukces. Cieszymy siê, ¿e uda³o nam siê
tak wiele osi¹gn¹æ. Razem z nami ciesz¹
siê równie¿ nasi nauczyciele, rodzice i
przyjaciele, na których mogli�my zawsze
polegaæ w trudnych chwilach i sytuacjach.
- Mam nadziejê, ¿e wasi bliscy nadal
bêd¹ was wspieraæ i nieustannie po-
magaæ. Serdecznie wam gratulujê i
¿yczê dalszych sukcesów.

Uczennica kl. Ib gimnazjum
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego

we Frydrychowicach
Aldona Pytel
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Klub Kulinarnego Podró¿nika
Z pamiêtnika uczestnika Klubu Kulinarnego Podró¿nika�

ARMENIA  w Giera³towicach

NORWEGIA w Giera³towiczkach

Armenia to górzysty kraj, gdzie
chwa³a wielkiej historii miesza siê z tera�-
niejszym ubóstwem.
Najwa¿niejsza cywilizacja Kaukazu w
wyniku najazdów zbrojnych zosta³a ogra-
niczona do skrawka dawnej potêgi. W Ar-
menii jest wiêcej absolwentów in¿ynierii
ni¿ gdziekolwiek indziej na �wiecie, ale
bezrobocie jest tak powszechne, ¿e za

szczê�ciarzy uwa¿a siê ludzi, którzy maj¹
jakiekolwiek zajêcie. Ormianie, uciekaj¹c
przed eksterminacj¹, a tak¿e w poszuki-
waniu pracy, wyemigrowali w �wiat. Na-
wet w Polsce istnieje ich ma³a wspólnota.
W³a�nie ci ludzie, którzy zamieszkuj¹ tak
wiele krajów �wiata, pomagaj¹ swoim
krewnym w odleg³ej Armenii. Bez wspar-
cia diaspory ¿ycie w wysokich górach

by³oby jeszcze trudniejsze. Do tego nie-
zwyk³ego kraju coraz ³atwiej dostaæ siê za
spraw¹ bezpo�rednich po³¹czeñ lotni-
czych z Warszawy.
Na spotkaniu serwowano kebaby przygo-
towane przez firmê MARWEX. Sponsorem
jedzenia jest firma PROTECH.

GOK

     Norwegia by³a celem naszego spotka-
nia w ramach Klubu Kulinarnego Podró¿ni-
ka, które odby³o siê 23 marca 2011 r.
     Chocia¿ Królestwo Norwe-
gii jest niewiele wiêksze od
Polski, to od po³udniowego do
pó³nocnego jego krañca jest
niemal trzy tysi¹ce kilometrów.
Tak¹ odleg³o�æ najlepiej poko-
naæ dobrym autem. Dominuj¹
górskie drogi, w¹skie serpen-
tyny. Poza tym trzeba robiæ
przerwy na podziwianie wido-
ków albo na przepuszczenie
renifera, ³osia lub owcy.
     Norwegowie s¹ sympa-
tyczni, ale jest ich ma³o. �red-
nio na kilometr kwadratowy
przypada 12 osób, a na pó³no-
cy kraju � zaledwie dwie oso-
by. Tak niski poziom zaludnie-
nia to zas³uga wybitnie górzy-
stego terenu i surowego klima-
tu, który znacznie utrudnia
osadnictwo. W efekcie ca³y kraj
ma tylko 4,65 miliona mieszkañ-
ców i a¿ 2,3 miliona owiec oraz
200 tysiêcy hodowlanych re-
niferów. S³abe zaludnienie ma
swoje zalety: kraj jest czysty,
a przyroda dziewicza. Atuty
Norwegii doceniaj¹ jej miesz-
kañcy � prawie ka¿da rodzina

ma drewnian¹ chatê w górach, tak zwan¹
hytte.
     Norwegia to kraina dnia polarnego. W

lecie przez dwa miesi¹ce ca³kowita ciem-
no�æ nie zapada, zw³aszcza na dalekiej
pó³nocy. Innym zjawiskiem, na które czy-

haj¹ tury�ci, jest zorza polar-
na, która tworzy niezwyk³y
spektakl na niebie i najbardziej
spektakularny pokaz �wiate³.
Najlepiej widoczna jest miêdzy
listopadem a lutym, wy³¹cznie
przy bezchmurnym niebie i bar-
dzo niskich temperaturach.
     Z kolei zachodnia Norwegia
s³ynie z ³atwo dostêpnych fior-
dów i gór. To idealne miejsce do
wêdrówek, spacerów po lo-
dowcach, wêdkowania i jazdy
na rowerze. Fiordy powsta³y
przez zalanie ¿³obów i dolin po-
lodowcowych, tworz¹c g³êbo-
kie zatoki wrzynaj¹ce siê g³ê-
boko w l¹d. Na dnie fiordu Rom-
baken pod Narwikiem spoczy-
wa niszczyciel ORP Grom, któ-
ry 4 maja 1940 r. zosta³ zato-
piony przez niemieckie lotnic-
two.
     Na zakoñczenie uczestnicy
spotkania mogli wzi¹æ udzia³ w
konkursie i wygraæ drobne na-
grody.
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NEPAL w Giera³towiczkach

ERYTREA
 w Nidku

Przedszkolaki na prelekcji o AMERYCE

Kolejne spotkanie w ra-
mach Klubu Kulinarnego Podró¿nika, które
odby³o siê 17 maja 2011 roku by³o po�wiê-
cone krajowi o egzotycznej nazwie Nepal.
     To niewielkie pañstwo, wci�niête miê-
dzy dwa kolosy, jakimi s¹ Chiny i Indie, po-
³o¿one jest w �rodkowej czê�ci Himala-
jów. £atwo jest polubiæ Nepalczyków, któ-
rzy bez napastliwej dba³o�ci o turystê zdo-
bywaj¹ sympatiê odwiedzaj¹cych. W
ostatnich latach na szerok¹ skalê rozwi-
nê³y siê tu us³ugi turystyczne zwi¹zane z
turystyk¹ himalajsk¹. Mo¿na siê tutaj nasy-
ciæ widokami gór i ich osza³amiaj¹c¹ przy-
rod¹, wybraæ siê do d¿ungli na poszuki-
wanie tygrysa bengalskiego, spróbowaæ

paralotniarstwa i przeja¿d¿ki na s³oniu.
     Jednym z osobliwych widoków w tym
kraju s¹ krowy, które uwa¿ane za �wiête
s¹ prawie nietykalne i ciesz¹ siê ogrom-
nym szacunkiem.
     Mimo ciê¿kich warunków ¿ycia i suro-
wego klimatu u�miech czêsto go�ci na
twarzach Nepalczyków. O ubóstwie tego
kraju przypominaj¹ liczni ¿ebracy. Tak w³a-
�ciwie to s¹ oni niezauwa¿alni. Siedz¹
spokojnie w ruchliwych miejscach, b³agal-
nie wyci¹gaj¹c rêce. S¹ mniej rzucaj¹cy
siê w oczy ni¿ rumuñscy Cyganie koczu-
j¹cy na ulicach polskich miast.
     Stolica Nepalu, Katmandu, jest pe³na
kontrastów. Z jednej strony potworny brud,

�mieci wydzielaj¹ce odór nie do wytrzy-
mania, masa bezdomnych wychudzonych
zwierz¹t. Z drugiej strony przyci¹ga este-
tycznymi zabytkami, wspó³istnieniem bud-
dyzmu i hinduizmu. Mo¿emy spêdziæ wiele
godzin na placu pa³acowym � Durbar Squ-
are � stanowi¹cym serce starego miasta.
Wpisany na listê UNESCO urzeka architek-
tur¹ kilkudziesiêciu wielowiekowych, hin-
duskich �wi¹tyñ i innych budowli.
      Po degustacji przygotowanej potrawy
odby³ siê mini quiz, którego uczestnicy mogli
wygraæ ciekawe nagrody.
      Sponsorem podró¿y kulinarnej by³a fir-
ma F. H. U. �STYL�.

WDK Giera³towiczki

16 marca w WDK w Nidku mia³a miejsce prelekcja doty-
cz¹ca Erytrei. Na spotkaniu mo¿na by³o pos³uchaæ historii o naj-
m³odszym kraju Afryki a tak¿e napiæ siê kawy z kardamonem.

Red.

12 kwietnia 2011 w Przed-
szkolu Publicznym nr 3 w Wieprzu zorga-
nizowano spotkanie podró¿nicze dotycz¹-
ce Stanów Zjednoczonych Ameryki. M³o-
dzi uczestnicy spotkania mogli us³yszeæ hi-
storie z zakresu natury, rozrywki i techniki.
W ramach bloku �natura� us³yszeæ mo¿na
by³o i zobaczyæ zdjêcia z huraganów, rafy

koralowej, egzotycznych zwierz¹t jak ali-
gatory, rekiny, wê¿e i manaty zwane syre-
nami wodnymi.
Blok tematyczny �rozrywka� ukaza³ dzie-
ciom niezwyk³e królestwo wyobra�ni; parki
Disneya z postaciami z kreskówek, studia
filmowe z inscenizacjami pe³nymi efektów
specjalnych czy te¿ kolejki górskie i karu-

zele.
Blok techniczny ukaza³ �wiat in¿ynierii, który
w Ameryce jest doprawdy imponuj¹cy. Dzie-
ci obejrza³y wy�cigi samochodów, promy
kosmiczne, szesnastopasowe autostrady i
drapacze chmur.

GOK
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BIRMA w Wieprzu

KATALONIA w Wieprzu

�DS na KAUKAZIE

8 kwietnia 2011 roku w Wieprzu odby³o siê spotkanie Klu-
bu Kulinarnego Podró¿nika pt. ,, Birma�.
Pañstwo to jest po³o¿one w Azji Po³udniowo � Wschodniej nad
Zatok¹ Bengalsk¹. Jest dwa razy wiêksze od Polski. Mieszka tam
ok. 53 mln ludzi. W³adzê w pañstwie sprawuje prezydent Thein
Sien, który steruje junt¹ wojskow¹. Stolic¹ tego kraju jest Naypy-
idaw.

W Birmie wiêksza czê�æ ludno�ci wyznaje buddyzm.
Atrakcj¹ turystyczn¹ jest �Z³ota Pagoda� � wielka �wi¹tynia po-
z³acana w mie�cie Rangun. Prelegentka Bo¿ena Kotlarczyk poka-
za³a nam piêkne zdjêcia z tego miejsca. Ciekawie opowiada³a o tak
zwanych �kobietach ¿yrafach�. Birmanki z jednego z górskich
plemion nosz¹ na szyjach metalowe obrêcze wa¿¹ce nawet 5
kg. Przez ca³e ¿ycie zgniataj¹ im one obojczyki i deformuj¹ ¿ebra,
przez co tworz¹ optyczne z³udzenie wyd³u¿onej szyi.

W XVIII wieku Birma za panowania króla sta³a siê silnym
pañstwem rz¹dzonym absolutnie. W roku 1885 sta³a siê koloni¹
brytyjsk¹ w³¹czon¹ do Indii. Niektórzy królowie tego kraju mieli
dziwny zwyczaj, ¿e rozbierali stare stolice i budowali nowe w
innych miejscach. Z ruin jednego starego pa³acu wybudowano
bardzo d³ugi drewniany most. W ostatnich latach Birmañczycy
zorganizowali pokojowe powstanie, by uwolniæ siê od rz¹dów
wojska i przywróciæ demokracjê. Tak zwana �szafranowa rewo-
lucja� przeciwko juncie wojskowej nie uda³a siê. Wojsko zamyka
w wiêzieniach wielu ludzi, w tym nawet mnichów.

Bo¿enka Kotlarczyk

Birma to kraj biedny, który pomimo rz¹dów wojska, ma w
sobie wiele piêkna. Ciekawa kultura, sympatyczni ludzie i piêkno
przyrody przyci¹ga wiele osób z ca³ego �wiata.

Konrad Krupnik

Katalonia to jedna z najbardziej atrakcyjnych krain dla pod-
ró¿uj¹cych po Europie. Dziêki tanim liniom lotniczym mo¿na dostaæ
siê do niej bardzo ³atwo. Stolic¹ Katalonii jest Barcelona. Jest to
olbrzymie miasto pe³ne muzeów i setek lat historii wpisanej w

domy, ogrody i pomniki. Stare ko�cio³y
stoj¹ obok nowoczesnych drapaczy
chmur, do wiekowej twierdzy obronnej
mo¿na dostaæ siê kolejk¹ linow¹. Nowo-
czesny port s¹siaduje z piaszczyst¹ pla¿¹. W mie�cie mo¿emy
ogl¹daæ genialne budowle Antonia Gaudiego, jednego z najbar-
dziej utalentowanych architektów w historii. ̄ ycie nocne w Bar-
celonie jest dla niektórych turystów najwiêkszym magnesem. Ka-
taloñczycy uwielbiaj¹ zabawê nawet do bia³ego rana.

Katalonia to tak¿e miejsca �wiête jak Monserat; urokliwe
wioski rybackie jak Cadaques; muzeum surrealisty Salvadora Dali
w Figueras czy wielokilometrowe pla¿e na Z³otym Wybrze¿u.
Prelegent Karol Chrapek opowiedzia³ tak¿e o Walencji - innym
ciekawym mie�cie wschodniej Hiszpanii. W trakcie spotkania ser-
wowano paellê i tortillê. Sponsorem ¿ywno�ci by³, jak zwykle od
wielu lat, Bank Spó³dzielczy w Andrychowie.                       KKP

W ramach cyklicznej imprezy spotkañ podró¿niczych w
�rodowiskowym Domu Samopomocy 13 kwietnia 2011 roku zor-
ganizowano prelekcjê pt. KAUKAZ.

Uczestnicy spotkania mogli us³yszeæ o trudnej historii Or-
mian, którzy byli ofiarami pierwszych zorganizowanych maso-
wych czystek etnicznych w historii, o �wiêtej górze Ararat, gdzie
osi¹�æ mia³a Arka Noego, o sympatii Gruzinów do Polaków, o naj-
wiêkszym zbrodniarzu w historii ludzko�ci � Stalinie, który urodzi³
siê w Gruzji, o polach herbacianych i kamienistych pla¿ach Morza
Czarnego.
Po spotkaniu w ramach mini-quizu mo¿na by³o wygraæ egzotycz-
ne monety pod warunkiem podania prawid³owej odpowiedzi na
ró¿ne pytania z zakresu historii, geografii i biologii.               GOK
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Majowe spotkanie dla uczestników zajêæ w �DS w Wie-
przu dotyczy³o Irlandii.

Kraj ten jest stosunkowo dobrze znany wielu Polakom
pracuj¹cym za granic¹. O jego atrakcjach turystycznych jednak
ma³o kto pamiêta.

Celtowie, którzy zamieszkiwali �zielon¹ wyspê� stworzyli
w³asn¹, niezwykle zaawansowan¹ kulturê. W wyniku wojen jed-
nak utracili swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w Europie. Przez wiele
wieków byli zdominowani przez swoich silniejszych s¹siadów -
Anglików.
Obecnie Republika Irlandii jest wolnym krajem, który dynamicznie
siê rozwija. Na jego terenie pozosta³y niezwyk³e zabytki w posta-
ci zamków, pa³aców, ko�cio³ów i uniwersytetów.
Dla doros³ych atrakcj¹ mo¿e byæ gorzelnia Bushmill, gdzie produ-
kuje siê od 1608 whisky oraz browar Guinnesa. W Irlandii istnieje
problem alkoholizmu, wiêc ceny na trunki wyskokowe s¹ znacz-
nie wy¿sze, ni¿ w innych krajach.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ Irlandii pozostaje jednak natura. W zachod-
niej czê�ci wyspy znajduj¹ siê imponuj¹ce urwiska Moher (st¹d i

IRLANDIA w �DS

nazwa moherowej we³ny), poszarpany cichymi zatoczkami z tur-
kusow¹ wod¹ pó³wysep Dingle, kamienne pustkowia Burren czy
grobla Giganta z bazaltu. Na prezentacji mo¿na by³o te¿ us³yszeæ
kilka legend irlandzkich o leprikonach (lokalnych zielonych krasno-
ludkach) z koniczynkami, harfami i têczami oraz z zakopanymi
skarbami.

GOK

7 czerwca mia³a ob-
chodziæ 70.urodziny. Planowa-
³am zabraæ Mamê do Jej Giera³-
towic, gdzie siê urodzi³a, spê-
dzi³a dzieciñstwo i lata szko³y
podstawowej. Dok¹d wraca³a
zawsze my�l¹ i sercem, barw-
nymi opowie�ciami, do Giera³-
towic, które ponad wszystko
ukocha³a, do ludzi i krajobrazu,
o którym zawsze mówi³a, ¿e
jest najpiêkniejszy, bo daje nie-
ograniczony, szeroki widok
otwieraj¹cy siê na ca³y �wiat.
Bo s¹ tu niziny, pola, lasy, a w
tle, gdzie� daleko góry nieprze-
s³aniaj¹ce niczego.

Postanowi³am wspo-

GAŁĄŹ Z GIERAŁTOWIC
mnieæ Krystynê Wo³ek, zmar³¹
9 kwietnia, poniewa¿ zapo-
mnieli�my wywiesiæ klepsydrê
w Giera³towicach�.W Jej uko-
chanych Giera³towicach, a tak
by³a dumna, ¿e st¹d pochodzi�
Kry�ka, Krysia, a dla najbli¿-
szych po prostu Krzysia by³a
najstarsz¹ córk¹ Franciszka
Wo³ka � wieloletniego kierow-
nika szko³y i za³o¿yciela teatru
dzia³aj¹cego w latach piêædzie-
si¹tych i na pocz¹tku sze�æ-
dziesi¹tych. To w³a�nie z nim,
jako dziecko, obserwowa³a
stawiane domy, k³adzenie wiê�-
by dachowej, co pewnie wp³y-
nê³o na jej pó�niejsze zaintere-

sowania architek-
tur¹. Je�dzi³a do
krakowskich te-
atrów wypo¿y-
czaæ stroje do ko-
lejnych przedsta-
wieñ.
Pamiêæ jest ulotna.
Kiedy jeste�my
m³odzi, niekoniecz-
nie s³uchamy z
uwag¹ opowie�ci
rodziców, dziad-
ków, wydaje nam
siê, ¿e wiele razy
jeszcze to samo
us³yszymy, a jutro,
za miesi¹c zapi-
szemy...

A potem pozo-
staje niewys³o-
wiony ¿al, ¿e cze-
go� nie zd¹¿yli-
�my.

Z mam¹ Iren¹ z domu Pachel, tat¹ Fran-
ciszkiem, m³odszym rodzeñstwem Ann¹
(Hanusi¹ ) i Micha³em

Nie mogê
sobie przypomnieæ
nazwisk aktorek i ak-
torów teatru (ow-
szem, trzy pamiê-
tam), kolegów i kole-
¿anek ze szko³y,
przyjació³, z którymi
chodzi³a nad stawy,
a potem na, jak za-
wsze powtarza³a,
najwspanialsze na
�wiecie prywatki or-
ganizowane sponta-
nicznie w Giera³towi-
cach i Zatorze. To
w³a�nie na tych pry-
watkach wszyscy
byli weseli, ¿yczliwi,
tañczyli rock�n�rolla,
odprowadzali siê
wzajemnie, nikt siê
nie upija³�.

Od naj-
wcze�n ie jszego
dzieciñstwa pamiê-

 Z ksiêdzem Kowalczykiem 1950

Nad stawami w Giera³towicach
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Po¿egnali�my Zosiê G¹siorek
3 maja 2011 roku w �wiêto NMP Królowej Polski zmar³a Zofia G¹siorek, wieloletnia cz³onkini i przewodnicz¹ca KGW w

Giera³towicach oraz dzia³aczka Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich w Andrychowie.
¯ycie wiod³a bardzo pracowite. Przez wiele lat pracowa³a w sklepach GS Wieprz-Andrychów. Wychowa³a troje dzieci i doczeka³a
siê o�miorga wnucz¹t.

Zosia s³ynê³a ze zrêcznych r¹k. Propagowa³a ideê wykonywania kwiatów z bibu³y i uczy³a tej sztuki uczniów i gospodynie,
nie tylko w Giera³towicach. Cieszy³a J¹ mo¿liwo�æ tworzenia kompozycji kwiatowych. W³asnorêcznie wyhaftowa³a wiele serwet
i gorsetów oraz uplot³a kilka nagrodzonych wieñców do¿ynkowych. Ostatnio swoje dzie³a prezentowa³a na Spotkaniu Integracyj-
nym Gospodyñ, które odby³o siê 26 pa�dziernika 2010 roku w Wieprzu w Domu Weselnym �Polonez�.

Pozostanie w naszej pamiêci energiczna i u�miechniêta - z kwiatami.

Gra¿yna Gruszczyñska

tam opowie�ci, zreszt¹
wnuczki Krysi te¿, o tym, jak
patrzy³a na pal¹c¹ siê od ude-
rzenia gromu stodo³ê, o kulistym
piorunie, który wpad³ do domu
kole¿anki, topi¹c metalowe
przedmioty, w tym spinki we
w³osach. Za najzabawniejsze
za� uznajemy anegdotê o lekcji
matematyki, kiedy to ojciec za-
³amany niewiedz¹ córki - ude-
rzy³ piê�ci¹ w tablicê, mówi¹c
�Kry�ka, to ty nie umiesz???!!!�,
a tablica po prostu spad³a.

Lubi³am opowie�ci o
pani, która robi³a z bibu³y �paj¹-
ki� i o tym, jak kto� próbowa³
zrobiæ sobie rower z drewna�

To w³a�nie z Giera³to-
wic Mama przywioz³a nazwy
kwiatów � firletki zwane �krew-
ka Pana Jezusa�, margaretki,
krzew �stary kawaler�, �bo¿e
drzewko�, ��mierdziuszki�, za-
pach macierzanki i maciejki. To
w³a�nie tutaj, nad stawami po-
kaza³a mi �gdzie diabe³ portki
pierze�, czyli pid³o. Zaprowa-

dzi³a nad w¹wóz, przez który
musia³a chodziæ o czwartej nad
ranem w drodze do Zatora, by
stamt¹d wyruszaæ poci¹giem
do liceum do Krakowa, a potem
na studia malarstwa w Akade-
mii Sztuk Piêknych.
Nie zanotowa³am nic, na
szczê�cie du¿o znalaz³am we
wspomnieniach mojego Dziad-
ka Franciszka Wo³ka i powoli
odtwarzam nazwiska. Chêtnie
skontaktujê siê z kim�, kto pa-
miêta moj¹ Mamê i jest cz¹stk¹
Jej ukochanych wspomnieñ,
podajê nr telefonu 33 875 23
66.

Dzieci przypomnia³y mi,
by zgodnie z ¿yczeniem, w³o-
¿yæ Babci do trumny kawa³ek
suchej ga³êzi pochodz¹cej z
drzewa rosn¹cego niegdy�
przy rodzinnym domu Wo³ków,
a przechowywanej w naszym
mieszkaniu w bloku od 1962
roku. Ten, tzw. �patyk z Giera³-
towic� postanowi³y�my nadal
zostawiæ w domu na pami¹tkê.

Marta Wo³ek-Bury
z Andrychowa

Z ojcem i córka Mart¹ -
lata 70.

Z kole¿ankami

Zakie³kowa³ pomys³, by za³o¿yæ
klub seniora, ale nikt nie wiedzia³, jak ma on
funkcjonowaæ. A potem spontanicznie po-
sz³o ju¿ samo�
 Tak w³a�nie we Frydrychowicach powsta³
klub, który nosi nazwê "KLUBU SPOTKAÑ
INTEGRACYJNYCH SENIORÓW" i jak sama

Nasze integrowanie....
nazwa mówi, w du¿ej mierze ma integro-
waæ ludzi w wieku starszym. Cel, który
jako grupa sobie postawili�my, to by wal-
czyæ ze stereotypem  cz³owieka starsze-
go, opuszczonego, który do niczego siê
nie nadaje.  W klubie seniora spotykamy
siê w ostatni pi¹tek miesi¹ca w godzinach

popo³udniowych. Nasza grupa liczy 35
zapisanych pañ, zazwyczaj na spotkaniu
jest oko³o 15 osób, a od niedawna do³¹czy³
do nas jeden z panów, z czego jeste�my
dumni. Zazwyczaj to grupa decyduje o
charakterze spotkania. W swym niespe³na
rocznym dzia³aniu go�cili�my prelegenta,
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który zara¿a³ podró¿ami na Maltê i do Ery-
trei. Go�cili�my na spotkaniach panie z firm
kosmetycznych Betterware, LR Health &
Beauty Systems GmbH - Aloe Vera. Wa¿-
nym elementem naszych spotkañ by³y dwie
prelekcje - rehabilitanta z pobliskiego Szpi-
tala w Wadowicach  pana Rafa³a Czapli
na temat zachowania sprawno�ci a¿ do
pó�nej staro�ci i niedawne spotkanie z
pani¹ Agat¹ Maciejewsk¹, pielêgniark¹ dia-
betologiczn¹, równie¿ pracuj¹c¹ w szpi-
talu, która mówi³a o zdrowym od¿ywianiu
siê w wieku starszym. Nie zapomnieli�my
o naszych kulturalnych potrzebach - by³

wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie
na sztukê "Duety" i wyprawa do Term Pod-
halañskich w Szaflarach.
Obcowali�my blisko rok ze sob¹, mo¿na
by³o stwierdziæ, ¿e ludziom starszym nie
brakuje ochoty, zapa³u, a zw³aszcza po-
mys³ów. Problem jak zawsze stoi po stro-
nie finansów, a one z dzia³aniem takiego
klubu na pewno s¹ zwi¹zane. O ile czê�æ
spotkañ mo¿e byæ organizowana przy
udziale niskobud¿etowym, to druga
 czê�æ   musi co� oferowaæ, a do tego
potrzebne s¹ �rodki finansowe, z którymi
ró¿nie bywa.

    My�lê, ¿e pozytywem, jaki ukaza³ klub,
jest  to, ¿e razem co� mo¿na zdzia³aæ na
poziomie grupy, ale i te¿ naszej gminy po-
przez choæby wspólnie wyjazdy, spotka-
nia. Razem, ³¹cz¹c si³y i zamiary ludzie w
swojej grupie wiekowej maj¹ szanse na
ciekawe zagospodarowanie czê�ci cza-
su wolnego, poprawê �wiadomo�ci, a
przede wszystkim naszej aktywno�ci.
�Wyj�cie do ludzi� zmienia pogl¹dowo�æ,
daje mo¿liwo�æ wspó³pracy oraz rozsze-
rza horyzonty, bo ka¿dy ma prawo do po-
znania i cieszenia siê ¿yciem niezale¿nie
od wieku.

Agnieszka Jakubowska

Klub Seniora w Wieprzu organizu-
je comiesiêczne spotkania seniorów z so-
³ectwa Wieprz. Organizatorzy staraj¹ siê
uczyniæ spotkania zró¿nicowanymi, by
ka¿dy z uczestników znalaz³ co� dla sie-
bie. W spotkaniach uczestniczy kilkana�cie
osób.
Oferta Klubu Seniora dotyczy ró¿norod-
nych dzia³añ aktywizuj¹cych:
1.kulturalnie; jak wyjazdy do teatru (sztu-
ka �Duety� w Krakowie), spotkania z pod-
ró¿nikami i wystawy.
2.zdrowotnie; spotkania z dietetykami i
prezentacje typu �Jak siê od¿ywiaæ, by ¿yæ
d³u¿ej�.
3.cywilizacyjno-technologicznie
(kurs komputerowy dla osób starszych)
4.sportowo i rehabilitacyjnie (wyjazdy
do wód termalnych w Szaflarach).
Klub Seniora dzia³a przy Gminnym O�rod-
ku Kultury i wspó³pracuje z Komisj¹ do
Spraw Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, która wspiera jego

Klub Seniora W Szaflarach

dzia³ania, dofinansowuj¹c wiele imprez,
szczególnie wynajem transportu. Dziêki ta-
kiemu wsparciu w maju uda³o siê zorgani-
zowaæ wyjazd do teatru i do wód termal-
nych w Szaflarach dla mieszkañców so-
³ectw Frydrychowice i Wieprz. Wyjazd w
poniedzia³ek umo¿liwi³ unikniêcie t³oku przy
masa¿ach wodnych i saunie. Z perspek-
tywy gor¹cego basenu przy bezchmurnym
niebie mo¿na by³o podziwiaæ panoramê

przyprószonych �niegiem Tatr. Wyjazd by³
form¹ terapii zdrowotnej. Istnieje nauka -
balneologia - (z ³ac.: balneum - ³a�nia, z gr.:
lógos - s³owo, nauka) - jedna z najstar-
szych dziedzin medycyny uzdrowiskowej,
zajmuj¹ca siê badaniem w³a�ciwo�ci lecz-
niczych wód podziemnych i borowin oraz
zastosowaniem ich w lecznictwie, zw³asz-
cza terapii chorób przewlek³ych.
Balneologia rozwijana by³a ju¿ w staro¿yt-
no�ci. W Grecji, Egipcie i Rzymie stosowa-
no k¹piele wodolecznicze. W XVII-XIX wie-
ku wprowadzono kuracje polegaj¹ce m.in.
na piciu wód mineralnych i ró¿norodnych
zabiegach z u¿yciem wody mineralnej.
Polskimi twórcami balneologii s¹ J. Dietl, któ-
ry zajmowa³ siê klasyfikacj¹ polskich wód
mineralnych oraz popularyzacj¹ uzdrowisk
popradzkich i J. ¯nieniewicz, który wpro-
wadzi³ nowoczesne wodolecznictwo.
Wspó³cze�nie balneologia rozwija siê g³ów-
nie w Japonii i Europie, ze wzglêdu na naj-
wiêksze tradycje uzdrowiskowe.

GOK
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W minionym roku ZSP nr 1 w Wieprzu wzbogaci³ siê o plac
zabaw dla dzieci, który powsta³ dziêki staraniom dyrekcji szko³y
oraz w³adz gminnych. Jego budowa by³a wspó³finansowana ze
�rodków Gminy Wieprz oraz Rz¹dowego Programu �Radosna
Szko³a�.

Cz³owiek, by móg³ rozwijaæ siê prawid³owo, ¿yæ zdrowo
i sprawnie funkcjonowaæ potrzebuje wielu czynników. Jednym z
nich jest ruch, który odgrywa fundamentaln¹ rolê w procesie roz-
woju umiejêtno�ci fizycznych i spo³ecznych dziecka. Pozwala
rozwin¹æ motorykê oraz wzmacnia miê�nie.

W dobie rozwiniêtej techniki informacyjnej zmuszamy swoje
cia³o do bezruchu. Czêsto doskonalimy tylko nasz umys³, a zapo-

minamy o ciele. Te z³e wzorce nie�wiadomie przekazujemy m³ode-
mu pokoleniu. Nie obcy nam jest obrazek, na którym dzieci godzi-
nami przesiaduj¹ przed telewizorem, ogl¹daj¹c bajki lub przed
komputerem, graj¹c w gry. Przez to s¹ one coraz mniej odporne
na wysi³ek i choroby, coraz czê�ciej wystêpuj¹ u nich wady po-
stawy. Dlatego te¿ tak istotn¹ rolê w prawid³owym rozwoju dziecka
odgrywaj¹ place zabaw. Oczywist¹ ich zalet¹ jest fakt, ¿e znaj-
duj¹ siê na �wie¿ym powietrzu. Podczas intensywnego wzrostu
dzieci ruch na �wie¿ym powietrzu jest niezbêdny.

Na placu zabaw dzieci æwicz¹ wszystkie partie miê�ni,
pobudzaj¹ pracê serca i p³uc, a tak¿e zwiêkszaj¹ nap³yw krwi do
mózgu, a tym samym jego dotlenienie, co wp³ywa równie¿ na
rozwój umys³owy. Zabawy ruchowe zaspokajaj¹ najlepiej po-
trzebê roz³adowania energii i z³ych emocji. W³a�ciwa kombinacja
urz¹dzeñ zapewnia wszechstronne mo¿liwo�ci æwiczeñ, co idzie
w parze z rozwojem umiejêtno�ci ruchowych, a w konsekwencji
zdolno�ci¹ percepcji i rozwojem socjo - emocjonalnym. Ró¿ne
badania prowadzone na ca³ym �wiecie wykazuj¹, ¿e aktywne
ruchowo dziecko uczy siê ³atwiej. Zajêcia ruchowe, spacery,
wycieczki, kontakt z natur¹ to znakomity �rodek ³agodz¹cy szko-
dliwe dla zdrowia zjawiska. Dziêki wysi³kowi fizycznemu, zw³asz-
cza na �wie¿ym powietrzu, organizm lepiej funkcjonuje. Pamiêtaj-

Zdrowo i wesoło – profilaktyka umysłu i ciała
my o tym równie¿ w kontek�cie w³asnej kondycji i zdrowia, nieza-
le¿nie od wieku.

Uczniowie naszej szko³y z utêsknieniem czekali na pierw-
sze ciep³e, s³oneczne dni, kiedy bêd¹ mogli zainaugurowaæ otwar-
cie placu zabaw, poniewa¿ wykonany koñcem roku kalendarzo-
wego kusi³ i zachêca³ do zabawy, na co, niestety, nie pozwala³y
warunki atmosferyczne. Dzieci chêtnie korzystaj¹ z wszystkich
urz¹dzeñ, pokonuj¹c niejednokrotnie barierê strachu przed wspi-
naniem siê na wysoko�æ, czy chodzeniem po ruchomych elemen-
tach. Dziêki miêkkiej nawierzchni, jak¹ pokryty jest plac zabaw,
dzieci nie s¹ nara¿one na niepotrzebne otarcia i siniaki. Zabawa
dostarcza im wielkiej frajdy, pomaga uwierzyæ we w³asne si³y i
poprawia kondycjê oraz sprzyja nawi¹zywaniu prawid³owych
relacji spo³ecznych.

EK, IC
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Spotkanie 31 marca 2011 up³ynê³o pod has³em �Jak d³u-

go zachowaæ zdrowie w wieku starszym?�. Prelekcja pana

Rafa³a Czapli dotyczy³a metod profilaktyki, by ograniczaæ mo¿-

liwo�ci zachorowañ na wiele chorób, które nêkaj¹ spo³eczeñ-

stwo.

Zdrowe od¿ywianie i zdrowy tryb ¿ycia s¹ gwarancj¹

zachowania dobrej formy w ka¿dym wieku. Prelegent propono-

wa³ masa¿e jako formê utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

Przypomina³ o znaczeniu aktywnego spêdzania wolnego cza-

su, w tym o je�dzie na rowerze i spacerach, które przed³u¿aj¹

¿ycie.

GOK

KLUB SENIORA
W WIEPRZU

�Wed³ug lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest
jedzenie tego, na co siê nie ma chêci, picie tego, czego siê nie lubi
i robienie tego, czego by siê wola³o nie robiæ�

                                                   Mark  Twain

PONOWNE ODKRYCIE − CZOSNEK NIEDŹWIEDZI

W czasie jednej z mo-
ich czêstych wycieczek w ma-
lownicze zak¹tki Beskidów,
id¹c w górê potoku w Rzykach
Jagódkach, nawiasem mówi¹c
jest on jednym z dop³ywów
Wieprzówki, natkn¹³em siê na
miejsce, w którym wyczu³em
ciekawy zapach. Poniewa¿
by³a to pó�na wiosna i drzewa
w zawrotnym tempie budzi³y
siê do nowego ¿ycia, prze-
strzeñ powietrzn¹ nad opada-
j¹c¹ kaskadami po obro�niêtych
¿ywozielonym mchem g³azach
wod¹ wype³nia³y przeró¿ne,
mi³e dla zmys³u powonienia za-
pachy. W�ród ¿ywicznych
woni m³odych pêdów jode³,
sosen i daglezji, tak¿e �wier-
ków, chocia¿ nielicznych, wy-
ró¿nia³a siê jedna, znana mi ra-
czej z przydomowej grz¹dki.
Nawet przez chwilê my�la³em,
¿e najliczniejsze, m³ode pêdy
buka wydzielaj¹ taki zapach.
Ale okaza³o siê, ¿e to nie buk.
Na brzegach szumi¹cego stru-
mienia z naniesionych podczas
wiêkszych deszczy mu³ów
wyrasta³y ¿ywozielone, du¿e
li�cie, wygl¹dem przypomina-
j¹ce li�æ konwalii, a poniewa¿
by³o ich tam bardzo du¿o, ich
zapach zdecydowanie w tym
miejscu dominowa³. By³ to za-
pach czosnku.

Sk¹d w �rodku lasu zapach
naszego pospolitego czosnku?
Wprawdzie by³ on bardzo deli-

katny, lecz po zerwaniu li�cia i
roztarciu go w palcach, wy-
buchn¹³ z bardziej wyrazist¹
intensywno�ci¹. Setki li�ci wy-
rasta³y z ¿yznej ziemi, spod
kamieni, niektóre podmyte po-
kazywa³y swoj¹ cebulkê z roz-
czochranym pêczkiem d³ugich
korzeni na koñcu. Okaza³o siê,

¿e jest to czosnek nied�wie-
dzi. S³ysza³em o tej ro�linie, lecz
nigdy nie zwraca³em na ni¹
wiêkszej uwagi, gdy¿ nie spo-
tyka³em jej w tak du¿ych ilo-
�ciach. Wprawdzie najbardziej
masowo wystêpuje na
¿yznych siedliskach buczyny
karpackiej, ale równie¿ jej wiel-
kie ³any porastaj¹ Puszczê Bia-
³owiesk¹ czy obszary Bie-
brzañskiego Parku Narodowe-
go.
Jej w³a�ciwo�ci s¹ podobne do
czosnku pospolitego, jednak
jest bardziej delikatna ni¿ z¹bki
czosnku, wiêc ³atwiej j¹ spo-
¿ywaæ. Dzia³a silnie bakterio-
bójczo, obni¿a ci�nienie krwi,
korzystnie dzia³a na serce, za-
pobiega nowotworom z³o�li-
wym, mia¿d¿ycy, pobudza
wydzielanie soku ¿o³¹dkowe-
go i ¿ó³ci. Aromatyczne li�cie
zawieraj¹ du¿o witaminy C, a
zalecane s¹ jako sk³adnik zup,
mo¿na je dodawaæ do sa³atek i
kanapek oraz kisiæ i maryno-
waæ. Badania naukowe do-
wodz¹, ¿e czosnek nied�wie-
dzi zapobiega sklejaniu siê p³y-
tek krwi, rozrzedza j¹ i popra-
wia jej kr¹¿enie w naczyniach
krwiono�nych, zawiera bardzo
du¿o ¿elaza tak potrzebnego
naszemu organizmowi po d³u-
giej zimie. Spo¿ywany w po-
staci suszu lub nalewki pozba-
wiony jest charakterystyczne-
go zapachu - byæ mo¿e nie
przez ka¿dego tolerowanego.
W tej chwili, gdy szanowni Pañ-
stwo przegl¹daj¹ czerwcowy
numer �Wie�ci z Gminy Wieprz�,
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czosnek nied�wiedzi w ca³ej
okaza³o�ci rozkwita w miej-
scach naturalnego wystêpo-
wania. Na terenie naszych Be-
skidów spotka³em ju¿ kilka do-
syæ obfitych stanowisk tej ro-
�liny, natomiast w naszej gmi-
nie, niestety, jej nie znalaz³em.
Kwiaty ma bia³e [truj¹ce], wy-
ros³e na cienkich ³ody¿kach, li-
�cie nadal mo¿na jeszcze zbie-
raæ, s¹ nieco twardsze ni¿
wczesn¹ wiosn¹, ale ci¹gle
nadaj¹ siê do spo¿ycia.
Ro�lina posadzona w przydo-
mowym warzywniaku dosko-
nale sobie radzi, dostarczaj¹c
cennych li�ci, a jej bia³e kwiaty
s¹ ozdob¹ naszego ogródka.
Cebulki i nasiona mo¿na nabyæ
w sklepach ogrodniczych i po-
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sadziæ, ³atwo siê przyjmuj¹. Po
nied³ugim czasie rozrosn¹ siê
na wiêkszym obszarze, ponie-
wa¿ nasiona czosnku roz-
nosz¹ mrówki, które s¹ ama-
torkami t³uszczu zgromadzone-
go w ³upinie nasiennej. Kwiaty
zapylane s¹ przez owady, a
ciekawostk¹ botaniczn¹ jest to,
¿e je¿eli kwiat nie zostanie za-
pylony przez owada, wtedy
s³upek wygina siê w stronê
prêcików i dokonuje samoza-
pylenia.
Sk¹d bierze siê nazwa czosnek
nied�wiedzi? Otó¿ nazwê sw¹
zawdziêcza podpatrzonemu
obyczajowi nied�wiedzi, które
po przebudzeniu z zimowego
snu po¿era³y [i pewnie nadal
po¿eraj¹] wielkie ilo�ci pew-

nych zielonych li�ci, by odzy-
skaæ si³y i wigor. By³y to li�cie
dziko rosn¹cego, u nas chro-
nionego, czosnku nied�wie-
dziego. Jego nazwa ³aciñska
Allium ursinum, wywodzi siê od
s³owa �ursus�, oznaczaj¹cego
nied�wiedzia. W Anglii nazy-
waj¹ go �mierdzio³kiem, gdy¿
mleko pochodz¹ce od krów,
które zjada³y czosnek nieprzy-
jemnie pachnia³o - w³a�nie
czosnkiem. Ale to, co przeszka-
dza³o jednym, by³o uznawane
w innych krajach za przysmak
[nied�wiedzio-czosnkowe ma-
s³o by³o popularne w Szwaj-
carii i Austrii]. Ro�lina ta jest
wci¹¿ popularnym, dziko ro-
sn¹cym warzywem na Ukra-
inie, w Rosji jako czeremsza i

na Kaukazie.
Wspó³cze�nie czosnek nie-
d�wiedzi prze¿ywa drug¹ m³o-
do�æ. W 1992 r. zosta³ og³oszo-
ny przez Europejskie Towarzy-
stwo Ochrony i Badania Flory
Europejskiej ro�lin¹ roku. U nas
w Polsce czosnek nied�wiedzi
bywa czêsto nazywany
czosnkiem dzikim, a to ca³kiem
inna ro�lina.
Wraz z mod¹ na �wiadome
¿ycie blisko natury, byæ mo¿e
powraca popularno�æ pro-
stych dañ, pachn¹cych �wie-
¿ymi zio³ami. Dajmy szansê
czosnkowi nied�wiedziemu,
aby zaistnia³ na naszych sto-
³ach, a na pewno odwdziêczy
nam siê stukrotnie.

   Ryszard Fra�

Znany ju¿ czytelnikom, Bartosz Giza, utalentowany sportowiec z
Wieprza, odnosi nowe sukcesy w tenisie sto³owym.
Trudno przeanalizowaæ ka¿dy dzieñ jego kariery sportowej. Zwy-
ciêstw w mistrzostwach, zawodach i turniejach jest naprawdê
wiele. By ukazaæ ogrom pracy m³odego sportowca szczegó³o-
wiej opiszemy miesi¹c kwiecieñ pod k¹tem jego wydarzeñ spor-
towych.
W kwietniu Bartosz uczestniczy³ w czterech du¿ych imprezach
sportowych:

- w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie M³odzie¿y w Brzegu w
dniach 7-8 kwietnia 2011 roku. Bartosz i jego kolega Jan Kaczor
zdobyli II miejsce w Polsce.

- 10 kwietnia 2011 na obiekcie Klubu Sportowego Bronowianki
Kraków rozegrano Dru¿ynowe Mistrzostwa Województwa
Juniorek, Juniorów, Kadetek, Kadetów w tenisie sto³owym.
Rywalizacjê wygra³a dru¿yna KS Brono-
wianki Kraków, w sk³adzie której by³ Bar-
tosz.

- Mistrzostwa Ma³opolski Kadetów i
Kadetek. W zawodach uczestniczy³o 34
zawodników i 10 zawodniczek. W grze po-
jedynczej Bartosz Giza zaj¹³ pierwsze miej-
sce. W grze podwójnej graj¹c z Filipem Subi-
kiem zajêli II miejsce. W grze mieszanej Bar-
tosz wraz z Natali¹ Kaput zajêli III - IV miej-
sce.

- 19 kwietnia w Hali sportowej w S³opni-
cach Dolnych odby³a siê Ma³opolska Gim-
nazjada M³odzie¿y w tenisie sto³owym
indywidualnym w kategorii ch³opców
i dziewcz¹t.
W kategorii ch³opców I miejsce zaj¹³ Bar-
tosz Giza. Tak¿e dru¿ynowo klub Bartosza

Bartosz Giza zdobywa nowe medale i laury
zaj¹³ I miejsce.

W dniach od 5 do 8 maja Bartosz uczestniczy³ w Mistrzostwach
Polski w Tenisie Sto³owym w kategorii Kadet. Dru¿ynowo jego
klub zaj¹³ III miejsce. Tak¿e w deblach mieszanych Bartosz zaj¹³ III
miejsce. Wkrótce oka¿e siê czy Bartosz bêdzie reprezentowa³
Polskê w Mistrzostwach Europy w Tenisie Sto³owym.

Nale¿y tak¿e przypomnieæ, by osi¹gn¹æ sportowe sukcesy Bar-
tosz codziennie przez wiele godzin trenuje. Obecnie Bartosz ma
indywidualny tok nauczania, gdy¿ treningi zajmuj¹ wiele godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu. Bartosz codziennie doje¿d¿a do
Krakowa, a jego dzieñ sportowca i ucznia rozpoczyna siê o 6 rano
i koñczy siê o 20.
 W sukces Bartosza zaanga¿owana jest ca³a rodzina, a szczegól-
nie ojciec, który codziennie dowozi syna na treningi w Krakowie.

red
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W sobotê 30.04.2011 roku w hali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu zosta³ rozegrany trzeci
miêdzy�wietlicowy turniej siatkówki. Do zawodów przyst¹pi³y
cztery dru¿yny reprezentuj¹ce �wietlice socjoterapeutyczne z
terenu naszej gminy. Po raz trzeci bezkonkurencyjna okaza³a siê
dru¿yna z Nidku, która w finale pokona³a reprezentantów �wietli-
cy z Przybradza. Trzecie miejsce zajêli zawodnicy z Giera³towic,
za� jako czwarta zosta³a sklasyfikowana �wietlica z ZSP nr 2 z
Wieprza. Podkre�liæ nale¿y jednak chêci i wolê walki, a wrêcz
odwagê uczniów z Wieprza i Giera³towic, gdy¿ ich dru¿yny sk³a-
da³y siê z du¿o m³odszych graczy.
Dziêki Gminnej Komisji ds. Pomocy Rodzinie i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Wieprzu oraz anonimowemu prywatne-
mu sponsorowi, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki rzeczo-
we. S³owa podziêkowañ nale¿¹ siê te¿ wolontariuszom, którzy
pomogli w zorganizowaniu turnieju i dyrekcji Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu za udostêpnie-
nie hali sportowej.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w przysz³o�ci turniej ten bêdzie nadal
organizowany, by daæ m³odzie¿y mo¿liwo�æ po¿ytecznego wy-
korzystania w³asnej energii i zagospodarowania jej czasu wolne-
go w sposób aktywny.

                                                                                     JC

Trzeci miêdzy�wietlicowy turniej siatkówki
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Stra¿ Po¿arna

Finał eliminacji
powiatowych XXXIV edycji
OTWP

W dniu 26 marca 2011 roku w Zespole Szkó³ w Lanckoro-
nie rozegra³ siê fina³ eliminacji powiatowych XXXIV edycji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em "M³odzie¿ za-
pobiega po¿arom".

W tegorocznej rywalizacji bra³o udzia³ ogó³em 51 uczest-
ników, którzy przebrnêli eliminacje w poszczególnych gminach
naszego powiatu wadowickiego.
W gronie gimnazjalistów triumfowa³ Pawe³ Kurek reprezentuj¹cy
gimnazjum w Giera³towicach (OSP Giera³towice), drugie miejsce
zaj¹³ Artur Paw³owski z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Ro-
czynach, a trzecie � Konrad Boba z gimnazjum w Przybradzu
(OSP Przybradz).
W najstarszej grupie wiekowej, uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych, zwyciê¿czyni¹ zosta³a Krystyna Matusiak z andrychow-
skiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego (OSP Nidek),

Sk³ad reprezentacji dru¿ynowej powiatu wadowickiego stanowi-
li:

      SP - Adrian Romik z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Roczy-
nach (Gmina ANDRYCHÓW)
GIMNAZJUM - Pawe³ Kurek Gimnazjum w Giera³towicach (Gmina
WIEPRZ)
PONADGIMNAZJALNE � Krystyna Matusiak LO Andrychów (Gmi-
na Andrychów, OSP Nidek)
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Finał eliminacji gminnych
XXXIV edycji OTWP
Eliminacje odby³y siê w Nidku

SP � 1. KRYJAK Seweryn � (Nidek)
           2. WO£OCH Sylwia � (Nidek)
           3. STUDNICKI Grzegorz � (Nidek)

GIMNAZJUM � 1. WYKRÊT Ksenia (Nidek)
                             2. KUREK Pawe³ (Giera³towice)
                            3. BOBA Konrad (Przybradz)

Szko³a PONADGIMNAZJALANA � MATUSIAK Krystyna (Nidek)

Finał eliminacji wiejskich
XXXIV edycji OTWP

Jak co roku w Giera³towicach odby³y siê konkurencje zwi¹zane z
konkursem OTWP. Do reprezentowania naszej wioski zakwalifi-
kowali siê:

SP � SZATAN Angelina
           MRZYG£ÓD Ilona

GIMNAZJUM � 1. KUREK Pawe³
                            2. WÊGRZYN Pawe³
                              3. PIERNIK Daniel

Finał eliminacji wojewódzkich XXXIV edycji OTWP
Na eliminacjach wojewódzkich przedstawiciele naszej gminy zajêli dalsze miejsca w 1-szej dziesi¹tce bior¹cych udzia³ uczniów

we wszystkich grupach wiekowych. W Nastêpnym roku bêdziemy znowu startowali w kolejnej edycji OTWP. Powinno byæ lepiej. Taki
mamy plan....

Zdjêcia i tekst Krzysztof Putek,ZSP Giera³towice

Opalenizna - jasne  i ciemne strony
Umiarkowana ekspozycja skóry na

promieniowanie s³oneczne sprzyja dobremu
samopoczuciu i ma korzystny wp³yw na zdro-
wie. Helioterapia (czyli leczenie s³oñcem)
pomocna jest w leczeniu i profilaktyce wie-
lu chorób. Bez obecno�ci promieni s³onecz-
nych nie by³oby mo¿liwe wytwarzanie prze-
ciwkrzywiczej witaminy D3, która odgrywa
du¿¹ rolê w profilaktyce i leczeniu ró¿nych
chorób. Brak �wiat³a s³onecznego powoduje
stany depresji, pog³êbia objawy chorób psy-
chicznych. Dla wielu z nas rok bez s³oñca w

trakcie wypoczynku jest rokiem os³abienia, zmêczenia, zwiêkszonej
podatno�ci na choroby, m.in. depresjê.
W s³oneczny dzieñ czujemy siê dobrze,
bowiem �wiat³o s³oneczne wzmaga syn-
tezê endorfin odpowiedzialnych za do-
bre samopoczucie. Dlaczego wiêc musi-
my ograniczaæ tê przyjemno�æ? Jest to
konieczne, poniewa¿ potwierdzono za-
le¿no�æ miêdzy nadmiernym opalaniem
a poparzeniami s³onecznymi, przed-
wczesnym starzeniem siê skóry, os³abie-
niem uk³adu odporno�ciowego i czêsto-
�ci¹ wystêpowania nowotworów skóry.

Wbrew licznym ostrze¿eniom, ¿e nadmiar promieniowania s³onecz-
nego szkodzi skórze, opalenizna kojarzy siê z m³odo�ci¹, zdrowiem,
aktywnym stylem ¿ycia, �wiadczy o pozycji spo³ecznej i sukcesie.
Ostatnio mówi siê o uzale¿nieniu od opalania nazywanym �tano-
reksj¹�.
Opalona skóra nie by³a modna w Europie a¿ do czasów Coco Chanel,
francuskiej projektantki mody, która spopularyzowa³a opalanie w
latach 20. ubieg³ego wieku. Ona zas³u¿y³a siê równie¿ wynalezieniem
kostiumu k¹pielowego. Wcze�niej ludzie chronili siê przed s³oñcem,
szczególnie bogaci starali siê zachowaæ jasn¹ karnacjê. Opaleniznê
uwa¿ano za wyraz przynale¿no�ci do ni¿szych klas spo³ecznych, ko-
jarzono j¹ z wiejskim pochodzeniem.
My, mieszkañcy strefy klimatycznej umiarkowanej, uwa¿amy, ¿e pro-

blem ochrony skóry przed pro-
mieniowaniem s³onecznym mniej
nas dotyczy. Jednak, jak pokazuj¹
statystyki, co czwarty doros³y
Polak ma zmiany skórne spowo-
dowane s³oñcem, a u kilku tysiêcy
osób zmiany te maj¹ charakter
przednowotworowy. Na szczê�cie,
coraz czê�ciej u�wiadamiamy so-
bie, ¿e piêkny br¹z skóry musi i�æ
w parze z w³a�ciw¹ jej ochron¹.

Kosmetyczka Danuta Gumulak
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           Sport to jedna z najbardziej warto�ciowych pasji ludzi. �wie-
tlica socjoterapeutyczna, by uatrakcyjniæ swoje spotkania, zorgani-
zowa³a sportowe wydarzenie - bieg na orientacjê w so³ectwie
Wieprz.
Startuj¹ca w zawodach m³odzie¿ posiada³a mapy, dziêki którym mia-
³a zlokalizowaæ punkty kontrolne rozrzucone na przestrzeni wielu
kilometrów. Trasa, któr¹ mo¿na by³o pokonaæ w dwie godziny, prze-
biega³a przez Wielki Dzia³ (najwy¿sze wzniesienie w okolicy), a
nastêpnie wzd³u¿ Wieprzówki.
 Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem biegu by³ Tadeusz Mro-
wiec, który uzyska³ pomoc lokalnych instytucji. Klub Integracji Spo-
³ecznej na czele z Jerzym Herm¹ zorganizowa³ ratowników i strzel-
nicê do paintballu, pani Katarzyna So³tys z Centrum Integracji Spo-
³ecznej udostêpni³a ³uk, informatyk Daniel Gawlik udostêpni³ linê. Se-
weryn Ga³ysz z Gminnego O�rodka Kultury wypo¿yczy³ wykry-
wacz metalu, który by³ potrzebny do realizacji jednego z wielu nie-
zwyk³ych zadañ.

W imprezie uczestniczyli tak¿e wolontariusze: Jan Jura i
Pawe³ Fra� z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, którzy przygotowali punkt
z pierwsz¹ pomoc¹, gdzie szkolono m³odzie¿ w udzielaniu pierw-
szej pomocy; Radek Mizera, który obs³ugiwa³ strzelnicê i wyznacza³
trasê biegu.

Uczestnicy biegu zostali podzieleni na cztery grupy, które
rozwi¹zuj¹c zadania, lokalizuj¹c punkty w najkrótszym czasie, �ci-
ga³y siê do mety w Parku Rekreacyjnym w Wieprzu.

W zawodach brali udzia³:
Grupa 1 - Julia Dziêdzik, Katarzyna Adamik, Artur Wcis³o
Grupa 2- Beata Szki³¹d�, Klaudia Noszka
Grupa 3 - Kacper Truong Van, B³a¿ej Czechowski
Grupa 4 (zwyciêzcy)- Patrycja Ko³aczyk, Marek Mazgaj
 Po zawodach organizator i wolontariusze zorganizowali wiele inte-
resuj¹cych zabaw. M³odzie¿ przeci¹ga³a linê, gra³a w wikinga (gra
polega na chwilowej utracie kontroli nad b³êdnikiem) i rozpala³a ogieñ
za pomoc¹ krzesiwa magnezowego.

BIEG NA ORIENTACJÊ W WIEPRZU
Dla najbardziej aktywnych do dyspozycji by³a strzelnica z wia-
trówk¹, paintballem i ³ukiem.
Ka¿da impreza potrzebuje swoich sponsorów. Dziêki pomocy
sprzedawcy, który pragn¹³ pozostaæ anonimowy i pizzerii Avanti
uda³o siê przygotowaæ bogat¹ ofertê kulinarn¹ dla uczestników
biegu.
Uczestnicy biegu byli bardzo zadowoleni z imprezy i oczekuj¹
przysz³ych biegów na orientacjê na terenie gminy.
Redakcja ma nadziejê, ¿e w przysz³o�ci tego typu aktywizacja
sportowa bêdzie cieszy³a siê wiêkszym zainteresowaniem ze
strony lokalnej m³odzie¿y.

red
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STRA¯ PO¯ARNA

Poczucie bezpieczeñstwa to jedna z najbardziej poszuki-
wanych warto�ci, której pragnie cz³owiek. To poczucie bezpie-
czeñstwa we w³a�ciwy sobie sposób gwarantuj¹ nam stra¿acy.
 

W dniu 3 maja 2011r. w so³ectwie Wieprz odby³y siê uro-
czysto�ci z okazji Dnia Stra¿aka. Obchody rozpoczê³a Msza �wiê-
ta w ko�ciele parafialnym pw. Wszystkich �wiêtych w intencji
stra¿aków, ich rodzin oraz zmar³ych cz³onków Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Wieprzu. Nastêpnie przemaszerowano do budyn-
ku remizy, gdzie mia³o miejsce wrêczenie odznaczeñ i medali dla
wyró¿niaj¹cych siê cz³onków naszej jednostki.
Z³ote Medale "Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa" otrzymali:
dh Czes³aw Lachendro, dh Jan Pieczarka, dh Miros³aw Pytel i dh
Roman Serwin
Srebrne Medale "Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa" otrzymali:
dh Tomasz Fra� i dh Marek £ysoñ
Br¹zowe Medale "Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa" otrzymali:
dh Janusz Baca, dh Jan Cibor, dh Adam Polak i dh Micha³ Polak.
Odznak¹ "Stra¿ak wzorowy" odznaczeni zostali:
dh Krzysztof Krupnik, dh Marcin Krupnik i dh Piotr Rajda.
Ponadto odznak¹ "Za Wys³ugê Lat" wyró¿nionych zosta³o
124 druhen i druhów.
Ca³o�æ imprezy u�wietni³a Orkiestra Dêta z OSP Wieprz.

A.S.

DZIEÑ STRA¯AKA
W WIEPRZU
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Zjazd GZOSP
Przy okazji nale¿y wspomnieæ, i¿ w dniu 3 kwietnia br. w

Wieprzu odby³ siê X Zjazd Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych w Wieprzu, w którym uczestniczyli za-
proszeni go�cie m.in. starosta powiatu Wadowice - Jacek Joñ-
czyk, wójt gminy Wieprz - Ma³gorzata Chrapek, radny powiatu
Wadowice - Józef Fra� oraz radni i so³tysi naszej gminy, a tak¿e
dyrektorzy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele lokalnych
organizacji pozarz¹dowych.
Podczas Zjazdu delegaci poszczególnych jednostek wybrali cz³on-
ków Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP oraz Gminnej Komisji
Rewizyjnej na kolejn¹ kadencjê.
 
Sk³ad Zarz¹du OG ZOSP RP:
Prezes - dh Czes³aw Lachendro
Wiceprezes - dh Mieczys³aw ¯y³a
Wiceprezes - dh Andrzej Wo³ek
Komendant Gminny - dh Krzysztof Kobielus
Sekretarz - dh Anna Skowron
Skarbnik - dh Czes³aw Seremet
Cz³onek prezydium - dh Ryszard Wandor
Cz³onek - dh Stefan Chwa³ek
Cz³onek - dh Ryszard Cie�lik
Cz³onek - dh Andrzej Sopicki
Cz³onek - dh Kazimierz Szatan
Cz³onek - dh Andrzej Wróbel
 

Sk³ad Komisji Rewizyjnej OG
ZOSP RP:
Przewodnicz¹cy
- dh Jan Kubarek
Wiceprzewodnicz¹cy
- dh Pawe³ Warcha³
Sekretarz
- dh Janusz Górkiewicz
Cz³onek - dh Miros³aw Bogunia
Cz³onek - dh Kazimierz Matusiak

A.S.
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Wybrane przepisy z kursu
gotowania pani Jadzi Sopickiej

Placek z  owocow¹  piank¹
Ciasto
30 dag maki pszennej
20 dag margaryny
10 dag cukru
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
3 ¿ó³tka
Wyrobiæ ciasto na stolnicy, rozwa³kowaæ, wy³o¿yæ na wysmarowan¹
blachê i posypaæ bu³ka tart¹. Na to wy³o¿yæ ok. 1 kg owoców /
rabarbar, wydrylowane wi�nie, jab³ka, �liwki/. Podpiec, a¿ siê zrumieni
i wylaæ krem oraz wy³o¿yæ pianê i jeszcze zapiekaæ 20 minut.
Krem
4 ¿ó³tka
1/2 l mleka /odlaæ 1/2 szkl./
2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
2 ³y¿ki m¹ki tortowej
2 cukry waniliowe
4 ³y¿ki cukru
¯ó³tka utrzeæ z cukrami i m¹kami, dodaæ 1/2 szkl. mleka. Wymieszaæ
i wlaæ na gotuj¹ce siê pozosta³e mleko, ugotowaæ jak budyñ i wylaæ na
podpieczone ciasto z owocami, a na to pianê.
Piana
7 bia³ek
1 szkl. cukru
1 kisiel cytrynowy
Bia³ka ubiæ na sztywno, dodawaæ cukier, na koñcu kisiel. Jeszcze
chwilê poubijaæ i wy³o¿yæ na krem, zapiekaæ jeszcze ok. 20 minut.

GRAG

POŻAR DOMU
W POBLIŻU KOCIERZA

Smacznego!
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