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6 kwietnia, po trwającej prawie dwa 
lata pandemicznej przerwie, odbyło się 
Spotkanie Twórców i Animatorów Kultury 
powiatu bielskiego. Zorganizowano je 
w niezwykle urzekającym miejscu, jakim 
jest atrium Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej. 

Kultura powiatu 
bielskiego

Wywieś flagę  
i świętuj z nami!

Prezesi TSK „Zagroda” w towarzystwie starosty i wicewojewody. 
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka ratowni-
cy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Buczko-
wic organizują Dzień Otwartej Remizy  i zaprasza-

ją wszystkich sympatyków straży 7 maja br. w godz. 
9:30-12:30 do swojej remizy. Nikt nie będzie się nu-
dzić!

Pierwsze wiosenne sprzątanie w naszej gminie już za nami. Serdecz-
nie dziękujemy inicjatorkom!                                                           Red.

Wkrótce Dzień Strażaka w Buczkowicach

Pierwsze sprzątanie

W programie znajdzie się jak 
zawsze prezentacja sprzętu stra-
żackiego,  konkursy  i możliwość 
sprawdzenia  się  w  niektórych 
działaniach technicznych. 

Dzień  później,  w  niedzielę  
8 maja, strażacy  tradycyjnie bę-
dą  kwestować  przed  kościołem 
w Buczkowicach. 

– Będziemy wdzięczni, jeśli 
zdecydujecie się wesprzeć na-
szą jednostkę. Zebrane środki 
chcemy przeznaczyć na wymia-
nę najbardziej zużytych hełmów 
strażackich, które stanowią je-
den z najważniejszych elemen-
tów ochronnych ratowników – in-
formują strażacy. 

A. ŻabkaWozy OSP Buczkowice.
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NASI SĄSIEDZI

Jak to jest być wyróżnioną? 
Jestem bardzo  zaskoczona.  Jest mi  bar-

dzo miło, dziękuję za nominację, zdecydowa-
nie czuję się doceniona i wyróżniona.

Skąd u Ciebie pasja do tańca?
Od zawsze lubiłam sport, dużo pływałam, 

trenowałam  akrobatykę,  chodziłam  na  róż-
ne zajęcia taneczne (nawet miałam mały epi-
zod z  tańcem  towarzyskim – partnerował mi 
brat). Taniec  łączy w  sobie  sportową  rywali-
zację, akrobatykę i emocje. Wszytko to, co lu-
bię  robić. Od zawsze bliski był mojemu ser-
cu. Pierwsze kroki na parkiecie stawiałam już 
w przedszkolu, tańczyłam na wszystkich oko-
licznościowych imprezach. Zespołowo zaczy-
nałam w grupie  tanecznej  „Stokrotki” w Biel-
sku-Białej.  Później  tańczyłam  długo w GOK 
w Buczkowicach. Najpierw w zespole prowa-
dzonym przez Macieja Garbiaka z żoną, póź-
niej w technice tańca współczesnego trenował 
nas Tomasz Ludwik. Następnie trafiłam na cu-
downego pedagoga – Ewelinę Tomiczak, któ-
ra „zaraziła” mnie miłością do tańca jazzowe-
go.  Zabierała  na warsztaty,  pokazała możli-
wości, przypięła skrzydła, wypuściła w świat... 
I tak sobie latam do dzisiaj. Ukończyłam stu-
dia na kierunkach tanecznych. Mam tytuły tan-
cerza i nauczyciela tańca, magistra pedagogi-
ki tańca, nauczyciela wychowania fizycznego, 
animatora kultury; skończyłam kursy  instruk-
tora pole dance, choreografii scenicznej, kurs 
pedagogiczny. Cały czas się szkolę w zakresie 
tańca jazzowego i pole dance. Jeżdżę na mię-
dzynarodowe warsztaty szkoleniowe i kursy do 
wybitnych nauczycieli.

Jaki styl tańca preferujesz? I dlaczego?
Zdecydowanie taniec jazzowy – to połącze-

nie akrobatyki  i  tańca. Ten styl cały czas się 
rozwija, daje duże możliwości tancerzowi oraz 
choreografowi.

Czym zajmujesz się na co dzień? 
Pracuję w Bielsku-Białej w Prywatnej Szko-

le Baletowej  jako pedagog  i choreograf oraz 
jako  trener pole dance w Cubana Pole Dan-
ce Studio. Uczę 1, 2, 3 i 4 klasę baletową tań-
ca  jazzowego. Prowadzę Małą Szkołę Bale-
tową – grupę 4-, 5-  i 6-latków (można  ją na-

zwać zerówką baletową). Prowadzę także gru-
pę maluszków 2- i 3-latków i – od 14 lat – ze-
spół jazzowy Connected Squad JJ. Przygoto-
wuję zawodniczki pole dance do mistrzostw 
Polski, prowadzę również otwarte zajęcia po-
le dance dla dzieci i młodzieży. Sama jestem 
zawodniczką, przygotowuję się do startów, po-
kazów itp. Jestem również tancerką w Teatrze 
Tańca Samaya, już niebawem ruszymy z pre-
mierą spektaklu. Przede wszystkim jestem żo-
ną i matką 3-letniej Soni. Mam codzienne obo-
wiązki i życie rodzinne, zajmuję się córką, pio-
rę, sprzątam, gotuję i takie tam:)

Jakie nagrody i wyróżnienia masz na swo-
im koncie? 

Jako trenerka pole dance zdobyłam wraz 
ze swoimi zawodniczkami m.in. Mistrzostwo 
Polski  International  Pole  Sport  Federation 
(2021) z bardzo dobrymi wynikami. Moje pod-
opieczne zajęły 2. i 3. miejsca na podium. 

Jako  zawodniczka pole  dance mogę po-
chwalić się wieloma nagrodami, to m.in.: I miej-
sce w XXII Międzynarodowym Festiwalu Twór-
czości „Kalejdoskop talentów” (2020), I miej-
sce w „Karnawałowych duetach” w kat. doro-
śli (2020), I miejsce w II Ogólnopolskim kon-

kursie E-dance (2020), I miejsce w I Ogólno-
polskim Festiwalu Białobrzeski E-dance Show 
(2021), II miejsce we Free Dance (2020) czy 
Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Viver-
so w Rybniku (2020). Mam też sukcesy jako 
choreografka – I miejsce zespołu jazzowego 
Connected Squad JJ w Ogólnopolskim Kon-
kursie Revolution Dance. 

Już w tym roku Mała Szkoła Baletowa (4-6 
latki) zajęła II miejsce na Impresjach Tanecz-
nych  w  Hałcnowie,  a  Connected  Squad  JJ  
II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Revo-
lution Dance w Gilowicach oraz III miejsce na 
Festiwalu Tanecznym Tychy Dance Camp.

Masz swoją ulubioną grupę, ulubione zaję-
cia?

Jestem szczęściarą, uwielbiam wszystkie 
moje grupy. Otaczają mnie wspaniali  ludzie, 
ambitni i zdolni, nakręcamy się nawzajem do 
działania, nawet w tych ciężkich czasach nie 
brakuje nam pozytywnej energii. 

Jesteś żoną i matką. Trudno godzić życie 
prywatne z zawodowym? 

Oj, to pytanie jest ciekawe. Mój mąż sam 
jest tancerzem w Regionalnym Zespole „Klim-
czok” ze Szczyrku, trenuje siatkówkę, uprawia 
inne sporty. Wiedział i wie, ile to kosztuje cza-
su,  pracy  i  poświęcenia. Naprawdę musimy 
być bardzo zorganizowani, zdyscyplinowani, 
żeby ze wszystkim się wyrobić. Żyjemy na peł-
nych obrotach. Dzielimy się opieką nad Sonią. 
Marcin pracuje do 14, a ja od 15. Sonia miała 
dwa tygodnie, jak zaczęłam ją zabierać na sa-
lę treningową; urodziła się tuż przed mistrzo-
stwami, trzeba było więc pogodzić pracę i ma-
cierzyństwo. Nie było innego wyjścia, na prze-
rwę nie mogłam sobie pozwolić. Ta sytuacja 
zmotywowała mnie do tego, żeby jeszcze bar-
dziej się zorganizować. W mojej pracy bardzo 
często wyjeżdżam na konkursy, festiwale, obo-
zy szkoleniowe itd. Sonia była ze mną już na 
pięciu obozach. Często jeździ też ze mną na 
zawody, gdy startuję. Sama od września cho-
dzi na zajęcia baletowe, ma już za sobą pierw-
szy koncert baletowy. 

cd. na str. 4

TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŻYCIE
Podczas tegorocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami 
Kultury powiatu bielskiego, które odbyło się 6 kwietnia  
w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, wyróżniono ponad 
23 animatorów życia kulturalnego lokalnych społeczności. 
Wśród tych wyjątkowych ludzi kultury znalazła się także 
mieszkanka Buczkowic Katarzyna Bator-Sromek – tancerka, 
choreografka, trenerka pole dance, pedagog tańca, animator 
kultury, zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień. Znana 
mieszkańcom również jako instruktor fitness, a także aktorka 
z filmu „Szatan z siódmej klasy”. Z tańcem związana od 30 lat, 
od 16 pracuje jako pedagog tańca. Występuje w teledyskach, 
pracuje przy pokazach mody, prywatnie żona i matka.

Z córeczką Sonią. 

Tanecznie. 
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TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŻYCIE
– dok. ze str. 3

Nauczyłam się pakować połowę domu do 
mikroskopijnego samochodu, byłam mistrzy-
nią w składaniu i rozkładaniu wózka, wnosze-
niu po schodach wózka z dzieckiem, bujacz-
kiem, zapasem pampersów itp. Utwierdziłam 
się w przekonaniu, że wszystko się da. Pozy-
tywne nastawienie działa cuda! Obecnie Sonia 
chodzi do żłobka, więc jest dużo łatwiej, cza-
sami zabieram ją na zajęcia, na szczęście bar-
dzo lubi ćwiczyć, zwłaszcza na pole dance. 

Masz plan, że córka pójdzie w Twoje ślady?
Możliwe. Będzie robić to, co kocha. A co to 

będzie, zdecyduje sama. Ja z pewnością będę 
ją wspierać i jej pomagać. 

Jesteś znana również jako aktorka filmu 
„Szatan z siódmej klasy”, gdzie grałaś 
Wandę. Film nie wygrał jednak z tańcem? 
Wolałaś zostać tancerką niż aktorką? 

Rola w filmie to bardzo przyjemny epizod 
w moim życiu i ciekawe doświadczenie. Mia-
łam 16 lat, kiedy wygrałam casting i zagrałam 
w filmie. Zdjęcia, dogrywki montaż i realizacja 
trwały ponad rok. W międzyczasie chodziłam 
do  szkoły,  przygotowywałam  się  do matury, 
zdawałam na studia. 

W 2008 r. nakręciłam trailer do filmu o Hen-
ryku Sienkiewiczu w reżyserii Wiesława Ada-
mika,  z Markiem Proboszem. Wcieliłam  się 
w rolę córki Sienkiewicza, Marii. We współpra-
cy z Profilem aktywnym w 2018 r. nagrałam 
też kilka odcinków instruktażowych pole dan-
ce, dostępnych na kanale YouTube. Więc nie 
mówię, że to rozdział zamknięty. Zobaczymy 
co przyniesie życie.

Teraz występujesz w teledyskach, pracu-
jesz przy pokazach mody... Powiesz o tym 
coś więcej?

Oprócz pracy w Szkole Baletowej i w Cu-
bana Pole Dance Studio, realizuję wiele pro-
jektów.  Nasza  szkoła  współpracuje  z  Ogni-
skiem Muzycznym w Pszczynie, razem zreali-
zowaliśmy teledysk do piosenki Disneya. Ro-
biłam  choreografię  z  klasą  baletową. Robię 
również choreografię na pokazach fryzjerskich 
i modowych, ustawiam przejścia itp. Czasami 
w pokazie wchodzą tancerze, robię im chore-
ografię lub sama tańczę. Zależy od projektu.

Co jest teraz dla Ciebie najważniejsze?
Zdecydowanie zdrowie moje  i moich naj-

bliższych.

Co powiedziałabyś młodym dziewczynom, 
które marzą o karierze tancerki?

Żeby spełniały swoje marzenia. W ośrodku 
kutlury w Buczkowicach od lat prowadzone są  
różne grupy taneczne. Od 4 lat w Bielsku-Bia-
łej działa Prywatna Szkoła Baletowa realizują-
ca ten sam program, co szkoły baletowe w ca-
łej Polsce. To 9-letni cykl nauczania. Zajęcia 
odbywają się popołudniu, przedmioty są tylko 
zawodowe, co roku zdaje się egzaminy. Możli-
wości jest wiele. Korzystajcie:)

rozmawiała Ewelina Jakubiec-Piznal

24 lutego 2022 r. rozpoczęła się  inwa-
zja Rosji na Ukrainę. Pierwsze dni konfliktu 
nie przyniosły Rosjanom spektakularnych 
sukcesów, jednak ci nie odpuszczają i na-
dal zioną agresją, niszcząc Ukrainę i rujnu-
jąc życie jej mieszkańców. Wojna w wielkim 
stopniu zjednoczyła Ukraińców, którzy wal-
czą o swój kraj i życie, ale także większość 
państw świata, rządy i organizacje między-
narodowe w proteście przeciw inwazji. Wo-
bec Rosji wdrożono znaczące sankcje go-
spodarcze, a do Ukrainy popłynęła pomoc. 
Polska, będąca najbliżej konfliktu, mocno 
się zaangażowała,  inicjując zbiórki, akcje 
charytatywne, a także organizując na miej-
scu pomoc dla przybywających uchodźców. 

Gmina Buczkowice  również nie  pozo-
stała  obojętna  wobec  tragicznej  sytuacji 
uchodźców. Organizujemy przeróżne zbiór-
ki żywności i niezbędnych artykułów, zna-
lazły się również rodziny, które przygarnę-
ły uciekających przed wojną. Mieszkańcy 
Ukrainy musieli w jednej chwili podjąć de-
cyzję o wyjeździe, spakować co najważniej-
sze i uciekać, by ratować życie swoje i swo-
ich bliskich, zostawiając budowany w ciągu 
całego życia dobytek…  

Obecnie na terenie gminy Buczkowice 
jest 210 uchodźców, którzy postanowili za-
trzymać się u nas i tu zobaczyli nadzieję na 
przyszłość. Dzieci trafiły do naszych szkół, 
a ich rodzice, opiekunowie próbują na miej-
scu znaleźć pracę i odnaleźć się w nowych 
realiach. 

O  to,  jak wygląda  ich nowa  rzeczywi-
stość, postanowiliśmy zapytać osoby, które 
znalazły miejsce do życia w naszej gminie.

Za nami już kilka spotkań animacyjnych dla dzieci z rodzin przybyłych z Ukrainy, które 
zamieszkały na terenie gminy Buczkowice lub w gminach sąsiadujących po tym, jak 
musiały opuszczać swoje domy w Ukrainie w poszukiwaniu azylu i bezpieczeństwa. 

Tetiana
Przyjechałam  do  Polski  z  córką  i  sy-

nem, z miasta Iwano-Frankiwsk, które znaj-
duje się na linii frontu. W wyjeździe pomógł 
nam sąsiad. Decyzja o wyjeździe była bar-
dzo trudna, najważniejsze jednak było bez-
pieczeństwo  dzieci.  Musiałam  zostawić 
w swoim kraju męża, rodziców, siostrę i bab-
cię,  swój  dom  i  pracę. Tego,  co  się  czuje 
w takim momencie, człowiek nie jest w sta-
nie opisać, ogrom emocji, a przy tym trze-
ba myśleć racjonalnie, bo na to wszystko pa-
trzą dzieci. Droga była długa i ciężka. Jecha-
liśmy dwa dni autobusem, na granicy były 
ogromne kolejki. Ale od razu po przekrocze-
niu granicy powitali nas wolontariusze – To-
masz i Paweł, którym bardzo dziękuję za po-
moc i wsparcie. 

Dotarliśmy do gminy Buczkowice, która 
się nam bardzo podoba, piękna przyroda, 
wspaniała  infrastruktura,  ludzie  niezwykle 
przyjaźni, gościnni i bardzo pomocni. Dzię-
ki ogromnej sympatii polskich rodzin czuje-
my się tutaj bardzo dobrze. Swoje podzięko-
wania chcę skierować do rodziny Jakubiec 
i Smolarek-Bożek. Dzieci uczestniczą w lek-
cjach online w Ukrainie oraz uczęszczają do 
polskiej szkoły. Ja szukam cały czas pracy, 
bardzo jest to trudne. 

Znaleźli u nas nadzieję  na przyszłość

ZABAWY ANIMACYJNE DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Buczkowicach wraz z pedagog szkolną Renią 
Balcerowską, wolontariuszem Maksymem oraz 
zaprzyjaźnionymi instruktorkami i animatorkami 
Anią, Agnieszką, Asią, Olą podjęli się zagospo-
darowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
organizując w soboty animacje, podczas których 
odbywają się zabawy integracyjno-ruchowe, ta-
neczne, sensoryczne, artystyczne czy sportowe. 

Dzięki ludziom o wielkich sercach na zaję-
ciach jest zawsze coś słodkiego, są też róż-
norakie gadżety, materiały szkolne, biurowe 
i maskotki. Instruktorzy zawsze emanują mnó-

stwem pozytywnej energii, uśmiechem  i za-
skakują  propozycjami  zabaw;  była  już  chu-
sta  Klanzy,  megatwister,  tańce  integracyj-
ne, wielkie bańki mydlane, zawody sportowe, 
stacje  zabawowe,  malowanie  drewnianych 
ptaszków, a także dotarli goście specjalni Olaf 
z Krainy Lodu oraz Myszka Minnie. 

Każde  kolejne  spotkanie  to  nowa  partia 
niespodzianek. Najbliższe spotkanie odbędzie 
się już 7 maja, w tym dniu oprócz animacji od-
wiedzimy również strażaków z OSP Buczko-
wice. Tak więc zapraszamy wszystkie dzieci  
i młodzież przybyłych z Ukrainy, którzy są sta-
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Znaleźli u nas nadzieję  na przyszłość
Bariera  językowa nie  jest dla nas proble-

mem, uczymy się podstawowych zwrotów, co-
dzienna konwersacja z mieszkańcami również 
nam pomaga. Chociaż nauka języka polskiego 
byłaby bardzo wskazana, na pewno bym z niej 
skorzystała. Najbardziej brakuje mi krewnych, 
ogromnie tęsknimy za domem. 

Bardzo  chcemy wracać  do  swojego  kra-
ju, do swojego domu, do swojej  rodziny, ale 
wszystko zależy od tego, kiedy i jak skończy 
się wojna. Zawsze  lubiłam snuć plany  i  żyć 
ich realizacją, ale w tej chwili jest to niemożli-
we. Wychodzi na to, że musimy żyć z dnia na 
dzień. 

Nadia
Przyjechałam  z  obwodu  dniepropetrow-

skiego  razem z  córką oraz  z moją  koleżan-
ką i jej synem. Moja okolica ostrzeliwana jest 
przez  wroga.  Droga  do  Polski  była  bardzo 
ciężka. Decyzja o wyjeździe  zapadła w  cią-
gu godziny, zostawiłam wszystko co kocham 
– pracę, dom, rodziców i męża. Mąż bardzo 
martwił  się  o  nas,  ale  dla  dziecka  sytuacja 
w kraju była ogromnym stresem. W każdą noc 
spaliśmy ubrani, żeby w razie potrzeby ucie-
kać do schronu, to było straszne... 

Jechaliśmy do Polski pociągiem, a potem 
autobusem z Lwowa. Tutaj, gdzie teraz miesz-
kamy, okolica jest piękna, dookoła góry. Ludzie 
bardzo dobrze odnoszą się do nas, zawsze 
służą dobrą  radą  i pomocą, spotkaliśmy na-
prawdę dużo ludzi z otwartym sercem. 

Obecnie mam pracę. Mojej córce jest cięż-
ko, jest często smutna, tęskni i bardzo się boi, 
kiedy jestem do późna w pracy. Ona była przy-
zwyczajona, że zawsze byłam obok niej, ale 
teraz nie dam rady, bo bardzo się staram dla 
nas obu, abyśmy mogły tutaj godnie żyć. 

Córka  chodzi  do  szkoły  polskiej,  jest  za-

dowolona. Bardzo się bałyśmy, czy odnajdzie 
się w nowej sytuacji, ale została bardzo cie-
pło przyjęta, zupełnie się tego nie spodziewa-
ła. Jedna dziewczynka nawet chciała ją przy-
tulić, ale córka się zawstydziła. Dzieci klaska-
ły na stojąco, kiedy wchodziliśmy do klasy, by-
ło to bardzo miłe, wzruszające, nie spodziewa-
liśmy się takich zachowań. 

Mieszkanie  mamy  bardzo  komfortowe 
i  piękne. Rodzina,  która  nas  przyjęła  i  dała 
dach nad głową, bardzo dużo dla nas zrobiła. 
Nie tylko pomogła z pracą, ale też sprawiła, że 
czujemy się jak w domu. Nie umiem w słowach 
wypowiedzieć, jak bardzo jestem im wdzięcz-
na za wsparcie. Kiedy jesteśmy w obcym kraju 
wszystko jest bardzo ciężkie, kiedy czujesz, że 
ktoś cię wspiera, otacza dobrocią, to na sercu 
jest po prostu spokojniej. Ale serce jest rozdar-
te na części, bo rozumiesz, że ty jesteś bez-
pieczna, ale twoje bliskie i kochane osoby zo-
stały tam, gdzie toczy się wojna i giną ludzie. 
Ja rozumiem, że nie mogę im pomóc, ale to 
jest strasznie przytłaczające i bardzo mnie boli. 
Nie wiem jak mam wytłumaczyć córce, że tata 
przyjedzie dopiero po zakończeniu wojny, i nikt 
nie wie, kiedy to będzie... Mam w planach zo-
stać w Polsce, z dużą nadzieją w sercu wierzę 
w to, że wojna się skończy i kochający mąż, 
wspaniały  tata przyjedzie do nas  i będziemy 
wreszcie razem.

Iryna 
Przyjechaliśmy z cudownego miasta  Iwa-

no-Frankiwsk. Nasze miasto znajduje się na 
zachodzie Ukrainy. Kiedy 24  lutego  zaczęła 
się ta straszna wojna, Rosjanie zaczęli atako-
wać nasze miasto jako jedno z pierwszych, bo 
u nas znajduje się wojskowe lotnisko i jednost-
ka wojskowa. 

Z rana, kiedy obudziliśmy się przez wybu-

łymi bywalcami, ale także tych, którzy jeszcze 
nie odwiedzili nas w Sokolni. Jesteśmy dla Was 
otwarci i chętnie się wspólnie pobawimy. I ma-
ły apel do przyjaciół GOK – jeśli chcesz pomóc, 
mieszkasz obok rodziny, która przygarnęła mat-
ki z dziećmi z Ukrainy, nie bądź obojętny pomóż, 

zaoferuj transport dzieci na sobotnie animacje. 
Atrakcji na pewno u nas nie zabraknie. Jeśli je-
steś chętny do pomocy jako wolontariusz, rów-
nież zapraszamy,  im więcej  rąk do pracy,  tym 
lepsze efekty.                                           S. K-B

chy, stwierdziliśmy, że jeszcze 2 dni odczeka-
my  i zobaczymy, czy będzie bezpiecznie  je-
chać z dziećmi do granicy z Polską. 26 lutego 
z rana pozbierałam wszystkie dokumenty i le-
ki i pojechaliśmy do granicy. Autem podwieź-
li nas ok. 35 km do granicy w Szegini, dalej 
nie dało się już jechać. Mnóstwo samochodów 
stało w kolejce i prawie w ogóle się nie poru-
szały. Zadecydowaliśmy z dziećmi, że pójdzie-
my na piechotę. Pierwszy dzień szliśmy około 
17 km, bo synkowi, który ma 4 latka, było bar-
dzo ciężko iść. Pod wieczór dostaliśmy propo-
zycję nocowania w przedszkolu, tam nas na-
karmili i dali dach nad głową, było bardzo du-
żo kobiet z dziećmi. Następnego dnia z rana 
podjęliśmy decyzję, że znowu idziemy na pie-
chotę. W przedszkolu poznałam kobietę, która 
była z 9-miesięcznym dzieckiem i stwierdziły-
śmy, że pójdziemy razem i będziemy sobie po-
magać. W miasteczku Mostyśka były zorgani-
zowane autobusy, które za darmo wiozły ludzi 
do granicy. Kiedy wreszcie do niej dotarliśmy, 
udało się nam znaleźć autobus  i przejechać 
granicę. Na granicy bardzo szybko przepusz-
czali ludzi. Jak tylko wjechaliśmy na teren Pol-
ski, powitali nas wolontariusze. Był punkt z go-
rącą herbatą, jedzeniem i dużo ciepłych i mi-
łych ludzi. 

Zdecydowałam się jechać do Polski, bo tu-
taj mieszka moja siostra i jej mąż. Od razu tra-
filiśmy do bardzo dobrej rodziny, we wszystkim 
nam pomagają i wspierają. Synek chodzi do 
przedszkola, bardzo mu się tutaj podoba. 

Na tę chwilę pracy stałej nie mam, bo jest 
potrzebna znajomość języka. Ale dorobić za-
wsze jest gdzie. Bardzo mi się podoba otwar-
tość Polaków,  ich szczerość. Są cudownymi 
ludźmi. Tutaj  jest piękna natura  i góry. Przy-
pomina mi  to mój kraj. W domu została ma-
ma. Bardzo chcę, żeby skończyła się wresz-
cie ta wojna.

wysłuchały  
MB-C, AS-B

Budowanie wieży.Zabawa z Olafem. 

Warsztaty regionalne z ROK w B-B.
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Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
w okresie przedświątecznym tradycyjnie zor-
ganizował  wielkanocny  konkurs  plastyczny 
dla popularyzowania i podtrzymywania regio-
nalnej obrzędowości. W tym roku odbył się on 
pod hasłem „Pisanki malowane”. 

Swoje prace nadesłało aż 121 uczestników. 
Wszystkie  ilustracje oceniło  jury w składzie: 
Renata Barut – plastyczka, nauczycielka histo-
rii i sztuki, przewodnicząca jury; Agnieszka Ko-
nieczny – miłośniczka sztuki, instruktorka za-
jęć plastycznych uwielbiająca dzielić się z in-
nymi pomysłami na tworzenie „czegoś z nicze-
go” oraz Agnieszka Stec – organizatorka wy-
staw malarskich, właścicielka firmy Presento-
ria Art&Gifts. 

Biorąc pod uwagę  zgodność  z  tematem, 
wkład pracy, zdolności uczestników, oryginal-
ność pomysłu, ciekawe ujęcie kompozycyjne, 
dobór odpowiednich środków  i kolorów oraz 
estetykę  wykonania,  komisja  nagrodziła  31 
prac. Oczy  jurorów  cieszyła  przede wszyst-
kim wielobarwność ciekawych zestawień ko-
lorystycznych, a także liczne prace wykonane 
w technice kolażu. 

W kategorii przedszkole pierwsze miejsce za-
jęła Łucja Miech (GOK Buczkowice), drugie Ka-
rol Horodzikiewicz (PP Buczkowice),  trzecie – 
Pola Jasek (GOK Buczkowice); w kategorii kla-
sy I-III pierwsza była Amelia Szyszka (SP Kalna), 
druga Oliwia Szyszka (SP Kalna), a trzecia Pau-
lina Laszczak (SP Buczkowice); w kategorii klas 

IV-VI pierwsze miejsce Liliana Grabińska (GOK 
Buczkowice), drugie Julia Nowak (GOK Buczko-
wice), trzecie Dawid Łopatka (SP Kalna), w kate-
gorii klas VII-VIII pierwsze Julia Kozieł (SP Bucz-
kowice), drugie Martyna Bojczuk (SP Buczko-
wice), trzecie Wiktoria Migdał (SP Buczkowice), 
w kategorii młodzież  i osoby dorosłe pierwszy 
był Wiesław Zięba z Rybarzowic, druga Wiolet-
ta Lolo z Bielska-Białej, a trzecia Weronika Bejm 
z Kalnej.

Z pełnym tekstem protokołu konkursu moż-
na się zapoznać na kanale YouTube GOK Bucz-
kowice, na stronie internetowej www. gokbucz-
kowice.com – zakładka Wydarzenia oraz na fan-
page’u Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowi-
cach.                                                                     JF

PISANKI MALOWANE Z MYŚLĄ O TRADYCJI

KULTURA POWIATU BIELSKIEGO
– dok. ze str. 1

Dzięki uprzejmości dyrektora placówki można było tego 
dnia zwiedzać wszystkie wystawy muzeum. Piękne stroje 
regionalne, cudowny koncert, imponujące wystawy Floria-
na Kohuta i Juliusza Wątroby spowodowały, że to było wy-
jątkowo kulturalne popołudnie. 

Wyróżnienia twórców i animatorów kultury rozpoczęto od 
wręczenia przez wicewojewodę Jana Chrząszcza w asyście 
starosty bielskiego Andrzeja Płonki – Dyplomów Honorowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z naszej gminy 
dyplom otrzymało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagro-
da” w Buczkowicach za 33 lata swojej działalności w zakre-
sie organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych, 
ochrony zabytków, dokumentowania historii gminy oraz jej wy-
bitnych mieszkańców, organizacji czasu wolnego i edukacji re-
gionalnej dzieci i młodzieży. 

Na  spotkaniu  uhonorowano  także  twórców  i  animato-
rów kultury. Gratulacje od starosty bielskiego Andrzeja Płonki 
i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego przyję-
ła Katarzyna Bator-Sromek, mieszkanka Buczkowic, pedagog 
tańca, prowadząca zespół Connected Squad JJ, który był wie-
lokrotnie nagradzany na ogólnopolskich i międzynarodowych 
festiwalach, trenerka pole dance, m.in. z tytułem wicemistrzy-
ni Polski International Pole Sport Federation. 

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Dziękujemy, że dzięki Waszej pracy nasza gmina ma 
swoje miejsce na mapie kultury powiatu bielskiego. 

                                                        MB-C

PLECIEMY DLA UKRAINY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rybarzowice  i GOK w Buczkowicach ogła-
szają zbiórkę włóczki, z której upleciemy ko-
ce dla Ukrainy. 

Wszystkie  osoby  chętne  do  przekaza-
nia  włóczki  oraz  do  robienia  kocy  na  dru-

MIESZKAŃCY 
DLA ŻYLICY 

Gminna Biblioteka Publiczna  im. 
Stanisława Staszica wraz  z Ośrod-
kiem Edukacji Ekologicznej w Bucz-
kowicach,  Kołem  Polskiego  Związ-
ku Wędkarskiego  „Żylica”,  Polskim 
Towarzystwem  Tatrzańskim  –  Od-
dział  w  Bielsku-Białej  oraz  Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury  w  Buczko-
wicach  zaprasza  wszystkich  chęt-
nych do wzięcia udziału w akcji pn. 

„Mieszkańcy dla Żylicy” – wiosen-
nego sprzątania rzeki Żylicy oraz ob-
szaru  przylegającego  do  jej  koryta, 
które odbędzie się 28 maja (sobo-
ta) 2022 r. 

Zbiórka o godzinie 11:00 przy sie-
dzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 
im.  Stanisława  Staszica  i  Ośrodka 
Edukacji  Ekologicznej w Buczkowi-
cach (osoby niepełnoletnie pod opie-
ką rodziców). 

Razem możemy  wiele  zdziałać! 
Niech Żylica stanie się bardziej nie-
bieska.                                           MW

Praca autorstwa Ł. Miech. Laureatki konkursu.

tach  zapraszamy  do  kontaktu 
z ośrodkiem kultury pod nr tel. 33 
8177120. 

Red.
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Od dawna zwracałem uwagę na błąd po-
jawiający się w historii gminy dotyczący rze-
komej najdawniejszej nazwy wsi Kalna, a tak-
że pochodzenia tej nazwy. Otóż autor jej tek-
stu tak pisze:

„W  dokumencie  tym  (a  chodzi  autorowi  
o dokument z roku 1618, mający potwierdzać 
fakt sprzedaży Państwa Łodygowskiego dwo-
rzaninowi Krzysztofowi Rorowskiemu) Kalna 
jeszcze nie występuje”. 

Oczywiście,  że Kalna nie występuje,  bo-
wiem wtedy nie istniała jako samodzielna wieś, 
a na dodatek dokument (jeśli w ogóle się za-
chował), dotyczył całego Państwa Łodygowic-
kiego, a nie poszczególnych wsi. Dokument ta-
ki nie został, jak dotąd, nigdzie opublikowany. 

Dalej autor przytacza nazwy pozostałych 
wsi  tworzących  obecnie  gminę  Buczkowice  
i podaje liczbę zamieszkujących je mieszkań-
ców. Nie dodaje, że dane te pochodzą ze spi-
su ludności, sporządzonego na przełomie roku 
1629/1630 przez komendarza (zarządcę) pa-
rafii w Łodygowicach ks. Bartłomieja Kapko-
wicza. Dodam, że ks. Kapkowiczowi chodzi-
ło o ustalenie liczby wyznawców niekatolickie-
go wyznania – pozostałości po reformacji, któ-
ra ogarnęła większość Żywiecczyzny (to wyja-
śnienie to dla pełnej jasności okoliczności po-
wstania spisu). 

Dalej  autor  objawia:  „Ale  już  w  Księdze 
Małżeństw parafii łodygowickiej za lata 1644-
1714  odnotowano  najstarszy  spis  ludności, 
który bezsprzecznie stwierdza istnienie przed 
1630 rokiem m.in. wsi Waski. Waski  to pier-
wotna nazwa wsi Kalna, wiążąca się etymolo-
gicznie z Wołochami. Pod obecną nazwą Kal-
na występuje od roku 1644. Etymologia tej na-
zwy wiąże się z łąkami”. 

Mamy tu do czynienia z  błędnymi twierdze-
niami,  których katalog przedstawiam każde-
mu, kto chce prawdę poznać:

1. W czasie sporządzania spisu  ludności 
we wsiach Państwa Łodygowickiego Kalna nie 
mogła być wymieniona, bo po prostu nie istnia-
ła jako wyodrębniona wieś. 

2. Niedorzeczna w gruncie rzeczy rzekoma 
nazwa Waski została wykreowana w dość od-
ległym czasie po błędnym niefortunnym odczy-
taniu zbitki  literowej nazwy wsi Huciska. Me-
chanizm  powstania  tego  błędu  wyjaśnił  już  
w roku 1972 w „Kalendarzu Beskidzkim” Fran-
ciszek Kubica – znakomity badacz przeszłości 
wywodzący się z Rybarzowic, poliglota, znają-
cy m.in. łacinę. Rozprawił się z nazwą Waski 
w artykule „Najdawniejszy spis ludności klucza 
łodygowickiego”. Autorowi tekstu o historii gmi-
ny nie przyszło do głowy, by ten jednostkowy 
lapsus skonfrontować z innymi źródłami histo-
rycznymi z tego samego czasu. Nigdzie indziej 
taka nazwa wsi Kalna nie występuje. Huciska 
natomiast, jako wieś z odległą historią, wystę-
pują niemal w każdym dokumencie dotyczą-
cym Państwa Łodygowickiego.

3. Przywoływanie łodygowickiej Księgi Mał-
żeństw za lata 1644-1714 jako dowodu istnie-

nia Kalnej w połączeniu z błędnym odczyta-
niem nazwy Huciska jest nieporozumieniem. 
Spis  ludności  Państwa  Łodygowickiego,  jak 
również  liczba  zarębników  lub  rolników  go-
spodarujących w poszczególnych wsiach te-
go państwa, a zobowiązanych do świadczenia 
danin na rzecz łodygowickiego plebana, zna-
lazł się w tej księdze nie dlatego, że był jej inte-
gralną częścią, ale jako przypadkowy element 
jej okładki. Służył jako skrawek luźnego papie-
ru, na którym próbowane było pióro prowadzą-
cego zapisy... Ten fakt wskazuje bezsens przy-
taczania roku 1644 jako tego, od którego na-
zwa Kalna oficjalnie  rzekomo występuje,  co 
prawdą nie jest, jak wskazałem wyżej.

4. Wbrew temu, co autor tekstu tej części 
historii gminy Buczkowice twierdzi o etymolo-
gii, czyli pochodzeniu nazwy Kalna i wywodze-
niu jej od Wołochów, prawda jest o wiele bar-
dziej prozaiczna. Nazwa wsi pochodzi od poto-
ku Kalna – jednego z dwóch potoków rozgrani-
czających Państwo Łodygowickie od Państwa 
Żywieckiego, a nie od łąk. Kalny to po prostu 
mętny, zabrudzony, zmącony. A przesłanki po-
chodzenia  nazwy  samego  potoku  znajdzie 
każdy w „Chronografii albo Dziejopisie Żywiec-
kim” wójta Andrzeja Komonieckiego. 

Rzetelny przekaz informacji o początkach 
wsi w sytuacji, gdy nie dysponujemy żadnymi 
dokumentami lokacyjnymi, wymagałby zdecy-
dowanie większej staranności w przekazywa-
niu treści odnoszących się przede wszystkim 
do znanych dokumentów. 

To, co zostało powiedziane, nie oznacza, 
że kwestionuję obecność siedlisk ludzkich na 
obszarze dzisiejszej Kalnej, i to co najmniej od 
połowy XVII wieku. Ale siedlisko – domostwo 
– to jeszcze nie wieś. W roku 1653 pod datą 
24 maja w księgach parafialnych został doko-
nany zapis, odnoszący się do niejakiego Ada-
ma Niemca, alias chorążego z Kalnej. Ten sam 
człowiek, ale o spolszczonym nazwisku, wy-
stępuje w notce z 3 czerwca tego samego ro-
ku, jako Adam Niemczyk alias Szwed (nazy-
wany również Szwedem). Wskazana w zapi-
sie funkcja „chorąży wybrańców”, jaką Adam 
Niemiec  (Niemczyk) pełnił, wskazuje, że był 
on członkiem oddziału tzw. „wybrańców”, czy-
li dworskiej zbrojnej straży, ochraniającej dwór 
(łodygowicki)  przed najściami  rabusiów  i  in-
nych mącących spokój intruzów. 

To faktycznie pierwsza znana obecnie da-
ta i osoba wskazująca na posługiwanie się na-
zwą Kalna. 

Drugą ważną informacją, której niepodob-
na pominąć, bowiem znajduje się w niej nazwa 
Kalnej, jest zapis w inwentarzu folwarku – klu-
cza łodygowickiego z roku 1722. Inwentarz ten 
jest załącznikiem do umowy zawartej 28 stycz-
nia 1722 r. pomiędzy Jerzym Warszyckim, wła-
ścicielem dóbr łodygowickich, a Franciszkiem 
Wielopolskim, właścicielem Żywca, wierzycie-
lem Warszyckiego. Była to umowa o przeka-
zaniu Wielopolskiemu części Państwa Łody-
gowickiego w tzw. „wierne ręce” jako swoistej 

Kalna to nie Waski! dzierżawy  tych  dóbr  do  czasu  spłaty  długu.  
W „wierne ręce” zostały przekazane Łodygowi-
ce, Godziszka Stara i Godziszka Nowa, Bier-
na, Bór, Szczyrk i Huciska. Jednocześnie Je-
rzy Warszycki na podstawie tej umowy prze-
kazał Wielopolskiemu 30 pachołków, z których 
22 wywodzić się miało z Kalnej. Nadal jednak 
Kalna nie jest w tym dokumencie określona ja-
ko samodzielna wieś. Wskazanie Kalnej, skąd 
mieli pochodzić owi pachołkowie, należy rozu-
mieć w ten sposób, że była to ta część Łody-
gowic, w której zamieszkiwała służba dworska. 
Gdyby bowiem Kalna istniała wtedy jako wy-
odrębniona wieś, to byłaby z całą pewnością 
wymieniona obok wsi przekazanych Francisz-
kowi Wielopolskiemu, a nie jako miejsce, skąd 
należało pachołków dla Wielopolskiego prze-
kazać. 

Teza,  która  wydaje  się  być  najbardziej 
prawdopodobna przy rozważaniach na temat 
początków istnienia wsi, w tym Kalnej, w wa-
runkach, gdy nie istnieją dokumenty lokacyjne 
jest następująca:

Kalna,  podobnie  jak  i  inne miejscowości  
w naszym regionie, mogła powstać na drodze 
pełzającego osadnictwa, pączkowania, które-
go zalążki tworzyli poddani Państwa Łodygo-
wickiego, osiedlający się poza głównym zabu-
dowanym obszarem np. Łodygowic. Takie sie-
dliska wchodziły w skład wsi-matki, czyli Ło-
dygowic,  najpierw  jako  odrębne  domostwa,  
a potem przysiółki. Zarówno liczba domów, jak 
liczba mieszkańców tam zamieszkujących uj-
mowana była w danych odnoszących się do 
wsi-matki. Dopiero z czasem, w miarę wzra-
stania  liczby  siedlisk-domostw,  wyodrębnia-
na była wieś, wyznaczani byli wiejscy oficjele 
– wójtowie, przysiężni. Tym też należy tłuma-
czyć, że Kalna nie występuje w żadnym z ofi-
cjalnych spisów, które odnosiły się do np. do 
tzw. podymnego (liczba domów), czy rogowe-
go (liczba zwierząt gospodarskich), pogłówne-
go itp. 

Analiza materiałów z katastru – metryki jó-
zefińskiej Kalnej, a właściwie tego, co z tej do-
kumentacji  ocalało,  prowadzi  do  następują-
cych wniosków: 

Nowe  osady  (wsie)  powstawały  u  nas  
w oparciu o przydzielone konkretnym włościa-
nom grunty. We wcześniejszym okresie osad-
nictwa były  to role  lub zarębki.  Ich obszar  li-
czył wiele hektarów – mówiąc obecnym języ-
kiem. Jeśli przyjrzymy się Kalnej, to tutejsi go-
spodarze użytkowali grunty o powierzchni zde-
cydowanie mniejszej od ról czy zarębków. A to 
oznaczać może tylko to, że osiedleni w Kalnej 
otrzymywali w użytkowanie grunty  jako sym-
boliczny dodatek do ich służebnych zajęć we 
dworze łodygowickim lub w nagrodę za wier-
ną służbę. Powtarzam, taki obraz Kalnej jed-
noznacznie wynika z metryki józefińskiej z ro-
ku 1787. Żeby też było  jasne, nie był  to wy-
jątek w Państwie Łodygowickim. Była to jed-
na z form zapewnienia dworskiej służbie środ-
ków do życia. 

Nazwa Waski to przypadek historycznego 
nieporozumienia i należy ją wreszcie sprosto-
wać. 

Józef Stec
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To, czego nie jesteśmy w stanie przekazać 
szerszej rzeszy mieszkańców, to działania na-
szych grup sportowych. Pod naszym patrona-
tem uprawiają sport siatkarze. To jedno z no-
wych  zadań,  ale  również  dawnych,  bowiem 
opiekujemy się młodzieżą uprawiającą tę dys-
cyplinę sportu od 2005 r. 

Grupa zaawansowanych siatkarzy, skupio-
na w drużynie pod nazwą „TSK Zagroda Bucz-
kowice” przez  lata uczestniczyła w  rozgryw-
kach Śląskiej Ligi Piłki Siatkowej, z reguły zaj-
mując wysokie pozycje w rocznych tabelach. 
Pandemia wyłączyła Śląską Ligę z grona orga-
nizatorów rozgrywek, więc drużyna wystarto-
wała w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej, funk-
cjonującej w Bielsku-Białej. Nasi zawodnicy są 
w pierwszej czwórce najlepszych. Zamknięcie 
gimnastycznych sal w szkołach wymusiło sko-
rzystanie z hali Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go. 

Druga,  liczniejsza grupa skupia młodzież 
szkolną, uczestniczącą w realizacji Środowi-
skowego Programu Edukacyjno-Profilaktycz-
nego, który wpisuje się w działania służące za-
pobieganiu patologiom w życiu społecznym. 
Realizacji  tego  zadania  służy  również  upra-
wianie  piłki  siatkowej  na  stopniu  podstawo-
wym. Obie grupy siatkarzy to liczne, bo liczące 
prawie 60 osób, grono młodych ludzi, nie tylko 
spędzających pożytecznie czas, ale w prakty-
ce podtrzymujących naszą powojenną trady-
cję, po której pozostało, we wspomnieniach, 
wicemistrzostwo kraju w tej dyscyplinie sportu 
wśród Ludowych Zespołów Sportowych.

W dziedzinie kultury w roku bieżącym kon-
tynuujemy starania o odbudowę  i konserwa-
cję najstarszych obiektów ludowego kultu re-
ligijnego. Po zakończonej sukcesem odbudo-
wie pasji kamiennej z roku 1787 przy ul. Woź-
nej/Łagodnej, w bieżącym roku zajmujemy się 
kamienną kapliczką z roku 1819 (na zdjęciach 
obok), która  jest najstarszym świadkiem po-
czątków XIX wieku we wsi. Wszystko wska-
zuje, że odnowioną kapliczkę w przywróconej 
jej pierwotnej szacie, będziemy mogli przeka-
zać naszej społeczności w początkach wrze-
śnia. Mamy też nadzieję na przywrócenie pa-
mięci o fundatorach tej kapliczki i jedynego za-
chowanego podania – legendy związanej z jej 
powstaniem. 

Postępują  prace  nad  konserwacją  belki 
z powały istniejącego do niedawna najstarsze-
go we wsi domu mieszkalnego przy ul. Biel-
skiej. Mamy nadzieję ją zaprezentować m.in. 
delegatom na XVII Powiatowym Zjeździe To-
warzystw  Regionalnych,  który  odbędzie  się 
w Buczkowicach w październiku br. – to impre-
za, która jest głównym forum społecznego ru-
chu kulturalnego w powiecie bielskim.

Obecne działania TSK „Zagroda”
Organizacja, która ma za sobą 33 lata istnienia, żyje sprawami nowymi,  
ale kontynuuje też mnóstwo spraw dawniej podjętych. Zacznę od spraw nowych, 
bo jesteśmy już ich świadkami lub staniemy się nimi niebawem. 

Zakończone zostały prace nad opracowa-
niem materiałów  archiwalnych  pozyskanych 
z Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwo-
wie,  a  obejmujących metryki  józefińskie wsi 
Rybarzowice, Godziszka i Kalna. Wraz z opra-
cowaną wcześniej analizą metryki józefińskiej 
Buczkowic uzyskaliśmy pełny obraz sytuacji 
gospodarczej i społecznej wszystkich miejsco-
wości gminy. Towarzystwo jest gotowe dzielić 
się tymi materiałami oraz wnioskami z nich wy-
nikającymi z zainteresowanymi mieszkańcami 
poszczególnych wsi. 

Uzupełnieniem metryk  józefińskich Bucz-
kowic i Rybarzowic jest opracowanie pt. „Fol-
wark  w  Państwie  Rybarzowickim  w  latach 
1767-1771”, zawierające m.in. komplet mate-
riałów archiwalnych dotyczących tego folwar-
ku (inwentarz) oraz ocalałe akta sporu miesz-
kańców z dzierżawcą Romanem Wieruskim. 
Wszystkie te prace mają wielkie znaczenie dla 
poznania udokumentowanej historii naszych 
wsi w XVIII wieku. 

Na  końcowym  etapie  znajdują  się  prace 
nad opracowaniem materiałów archiwalnych 
dotyczących  początków  przemysłu w Bucz-
kowicach. Potwierdzają się przewidywania, że 
wiele faktów tych spraw dotyczących, w świe-
tle dokumentów wyglądało inaczej. Stoi zatem 
przed nami zadanie, jak te pozyskane informa-
cje upowszechnić, by wiedza o tym ważnym 
etapie rozwoju naszych miejscowości była zu-
pełna i rzetelna.

Można więc rzec, że pracy jest mnóstwo, 
choć i z efektów trudno nie być zadowolonym. 
Rzecz w tym, by efekty te były wykorzystane, 
by służyły poznawaniu prawdziwej przeszłości 
naszych wsi. Z tym jest różniście, jak mawiał 
Bogdan Smoleń. To chyba właściwe określe-
nie. Wiadomo, że czasy trudne, że ludzie mają 

inne zmartwienia. To prawda, ale złe czasy nie 
trwają wiecznie, więc dobrze jest wiedzieć, co 
się w swoich szafach ma.

Józef Stec

Fragment kapliczki z roku 2006.

Fragment kapliczki z roku 2022.

Kataster z Godziszki, 1787.
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W drugiej odsłonie cyklu prezentujemy naj-
starsze (poza jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych) stowarzyszenie, jakim jest powstałe 
w roku 1989 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
„Zagroda”. Jego siedziba znajduje się na terenie 
Buczkowic. 6 kwietnia w Muzeum Historycznym 
w Bielsku-Białej podczas Spotkania z Twórcami 
i Animatorami Kultury powiatu bielskiego preze-
si – honorowy i obecny TSK „Zagroda” odebra-
li Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za podejmowanie działań spo-
łeczno-kulturalnych. 

Rozmowa z obecnym prezesem TSK 
„Zagroda” Jerzym Foltyniakiem.  

Towarzystwo powstało ponad 30 lat temu 
(w 1989 r.). Czym miało się zajmować, w ja-
kim celu je powołano? 

Idea  zrodziła  się w  roku  1988, w  trakcie 
rozmów, wspomnień towarzyszących spotka-
niu lokalnej społeczności z okazji 70. rocznicy 
odzyskania niepodległości. Odsłonięto wów-
czas trzy tablice upamiętniające działalność in-
nych ważnych organizacji – Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej  i  Organizacji  Młodzieży  Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego.  Inicjatorem i or-
ganizatorem  obchodów  była Rada Sołecka, 
której przewodniczył obecny prezes honorowy 
i wieloletni prezes „Zagrody” Józef Stec. 

Przesłanek do powołania stowarzyszenia 
było kilka. Pierwszą z nich stanowił brak oferty 
kulturalnej dla miejscowości wiejskich. Zgod-
nie  z  ówczesnym  podziałem  terytorialnym, 
sołectwo  Buczkowice  wchodziło  wówczas 
w skład miasta Szczyrk i gminy Buczkowice. 
Większość środków na kulturę pochłaniał Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej, Zespół „Ondraszek” 
czy  innego rodzaju  imprezy służące ożywie-
niu i uatrakcyjnieniu wczasowego charakteru 
Szczyrku. Szczupły budżet na działalność kul-
turalną to jednak nie wszystko. Drugim, rów-
nie dotkliwym problemem był brak oferty dla 
młodzieży, brak możliwości realizowania pasji 
kulturalnych czy sportowych. Kolejnym powo-
dem powołania „Zagrody” była chęć przybliże-
nia mieszkańcom bogatej historii miejscowości 
i ocalenia kulturowego dziedzictwa. 

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to chiń-
skie  powiedzenie  doskonale  odnosi  się  do 
czasów  powstania  towarzystwa.  Dynamika 
przemian  i  przewartościowań,  tak  w  sferze 
społecznej, jak i gospodarczej, wymagała wy-
siłku organizacyjnego i sprostania nowym za-
daniom. Najważniejszym z nich było włącze-
nie się do formującego się tzw. społeczeństwa 
obywatelskiego, a także chęć ożywienia dzia-
łalności kulturalnej. Powstająca „Zagroda” była 

CO SŁYCHAĆ  
U ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH?

jednym z nielicznych lokalnych stowarzyszeń 
o uniwersalnej formule, która umożliwiała pod-
jęcie działalności w sferze kultury i gospodarki. 

Zakres działania Waszego towarzystwa jest 
duży – można tutaj wymienić m.in. wydawa-
nie publikacji historycznych, upamiętnianie 
zasłużonych dla Buczkowic osób (remon-
ty pomników) i ważnych wydarzeń, działa-
nia służące kulturze fizycznej, przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i patologiom społecz-
nym i wiele innych. Które z nich były naj-
ważniejsze? 

Wszystkie działania i aktywności „Zagrody” 
były potrzebne  i  pożyteczne. Za najważniej-
sze należy uznać te, których celem było ocale-
nie przed zapomnieniem naszego kulturalnego 
dziedzictwa, m.in. poprzez gromadzenie zbio-
rów i materiałów, które pomogą kolejnym poko-
leniom poznać historię naszej gminy i regionu. 
Służą temu m.in. nasze publikacje historyczne. 
Wydawnictwa to zasługa prezesa honorowego 
Józefa Steca, niestrudzonego poszukiwacza 
dziedzictwa kulturowego. Kluczowa w naszej 
działalności jest także dbałość o kulturę mate-
rialną poprzez renowację miejsc kultu religijne-
go (zabytkowe krzyże i kapliczki) i opiekę nad 
nimi, remonty pomników i miejsc upamiętniają-
cych zasłużone dla miejscowości osoby i waż-
ne wydarzenia.

Czym obecnie zajmuje się TSK „Zagroda”? 
Czy epidemia koronawirusa i związane 
z nią ograniczenia sanitarne miały wpływ 
na Państwa pracę?

Pandemia odcisnęła swoje piętno na dzia-
łalności  towarzystwa, nie mogliśmy na przy-
kład zorganizować tradycyjnych spotkań pro-
mujących nasze najnowsze wydawnictwo czyli 
„Metrykę Józefińską – osiemnastowieczny ka-
taster Buczkowic”. Odczuliśmy ograniczenia, 
epidemia utrudniła działalność, ale – co nie-
zwykle istotne – jej nie zatrzymała. Jak przy-
stało na stowarzyszenie z 30-letnim doświad-
czeniem, nie zawiesiliśmy aktywności.  
Ilu obecnie członków skupia towarzystwo? 
Kto zasiada we władzach TSK? 

Towarzystwo liczy 60 członków. W pracach 
zarządu  aktywnie  działają  prezes  honorowy 

Józef Stec, wiceprezes Jan Kruczek, sekre-
tarz Alicja Gruszecka, skarbnik Stanisław Gi-
bas, a także Bernadeta Kruczek-Jedyk, Rena-
ta Tobiasiewicz, Zenon Cebrat, Ewelina Jaku-
biec-Piznal i Mirosław Gruszecki. Komisji rewi-
zyjnej przewodniczy Ewa Grzywa, a członka-
mi są Anna Karpeta i Urszula Szklorz. W tym 
miejscu pragnę podziękować  im za społecz-
ną pracę na rzecz „Zagrody” i zaangażowanie 
w organizację naszych przedsięwzięć. 

Jak wygląda współpraca „Zagrody” z inny-
mi organizacjami społecznymi i jednostka-
mi gminnymi?  

W naszej  działalności możemy  liczyć  na 
współpracę  i życzliwość Gminnego Ośrodka 
Kultury  bez  jego wsparcia wiele  aktywności 
byłoby trudnych do przeprowadzenia. Szkoła 
Podstawowa w Buczkowicach uczestniczy we 
wszystkich organizowanych przez nas impre-
zach i uroczystościach, a Zespół Pieśni i Tań-
ca „Buczyna” uświetnia je i nadaje im kolorytu. 
Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie uczest-
niczy w popularyzacji naszych spotkań promo-
cyjnych. Możemy zawsze liczyć na Koło Go-
spodyń Wiejskich  i Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Są z nami od początku. Dziękuję w imieniu 
„Zagrody” za te 30 lat współpracy i kłaniam się 
„czapką do ziemi” po polsku.

Jakie są Wasze plany na przyszłość?  
Najważniejszym przedsięwzięciem, oprócz 

bieżącej  aktywności,  jest  teraz  organizacja 
XVII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regio-
nalnych. Kapituła poprzedniego XVI zjazdu po-
wierzyła organizację właśnie nam. Jest to du-
żym wyróżnieniem, ale też wymaga wiele pra-
cy. Będziemy w październiku gościć w naszej 
gminie  wszystkie  stowarzyszenia  z  powiatu 
bielskiego. Nie ukrywam, że liczymy na wspar-
cie naszych wypróbowanych przyjaciół i władz 
gminy, z panem wójtem na czele, przy prezen-
towaniu gościom z całego powiatu naszej gmi-
ny. 

rozmawiał J.K.

Więcej o bieżącej działalności „Zagrody” 
można przeczytać na stronie 8 niniejszej gazety 
w artykule pt. „Obecne działania TSK „Zagroda”.

Podczas imprezy jubileuszowej „Zagrody”. 
Fo

t. 
K.
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Onjali Q. Rauf, „Chłopiec z ostatniej ławki” 
Wilga Grupa Wydawnicza Foksal, 2018

W mojej klasie było puste krzesło, ale te-
raz siedzi w nim chłopiec o imieniu Ahmet. Ma 
dziewięć lat (jak ja), ale na początku wydawał 
mi się bardzo dziwny. Nigdy się nie odzywał 
i nigdy się nie uśmiechał, i nie lubił słodyczy 
– nawet cytrynowych landrynek, moich ulubio-
nych! Ale w końcu okazało się, że wcale nie 
jest dziwny. Jest uchodźcą, który uciekł przed 
Wojną. Prawdziwą. Taką z bombami i ogniem, 
i złymi ludźmi, którzy krzywdzą innych. (frag-
ment książki)

Książka  obrazuje  problem  uchodźstwa 
i przedstawia go z perspektywy dziecka. Po-
kazuje, że dzieci nie mają w zwyczaju oceniać 
ludzi, bo są inni. Polecamy nie tylko najmłod-
szym czytelnikom. 

 BIBLIOTEKA W BUCZKOWICACH POLECA

Maryla Bastak 
„Chata na Siwym Groniu” 
Wydawnictwo Novae Res, 2021

Tytułowa Chata  na Siwym Groniu  istnie-
je naprawdę, gdzieś w Beskidzie Żywieckim. 
W posiadanie tego wyjątkowego miejsca au-
torka weszła ponad trzydzieści lat temu. Od te-
go czasu prowadzi bloga o tym samym tytu-
le, na stronach którego dzieli się z czytelnikami 
swoją codziennością. W swojej debiutanckiej 
książce pani Maryla opowiada o dniach spę-
dzanych w chatce, dzieli się swoimi radościa-
mi i smutkami. Opisuje przeróżne historie, ja-
kie przydarzyły jej się w górach oraz ludzi, któ-
rzy z szacunkiem podchodzą do każdego ele-
mentu przyrody. 

Katarzyna Bonda, „O włos”
Wydawnictwo Muza, 2022

W  Lesie  Kabackim  zostają  odnalezione 
brutalnie okaleczone  zwłoki  dwóch młodych 
dziewczyn. Wkrótce śledczy odnajdują kolejne 
ofiary. Jednym z tropów są zostawione przez 
mordercę kosmyki włosów i zielone wstążecz-
ki. Do śledztwa nieformalnie zostaje zaanga-
żowany były policjant, Jakub Sobierski, a asy-
stuje mu ambitna Ada Kowalczyk. Aby rozwią-
zać sprawę muszą cofnąć się o kilkanaście lat 
i  odwiedzić pewną małą wioskę. Najnowszy 
kryminał Katarzyny Bondy otwiera nową serię 
o detektywie Jakubie Sobierskim. 

Powieści  autorki  sprzedały  się w  Polsce 
w nakładzie przekraczającym dwa i pół miliona 
egzemplarzy. Jej książki są wydawane w 16 
krajach.                                                          MW 

„Popołudnie  EKO-załogi”  to 
cykl  spotkań  dla  dzieci  w  wie-
ku  szkolnym w Ośrodku Eduka-
cji Ekologicznej w Buczkowicach. 
W wyznaczone piątki od marca br. 
uczestnicy spędzali czas na zaba-
wach ekologicznych, które umożli-
wiały pogłębianie wiedzy przyrod-
niczej. 

Z  okazji  Międzynarodowego 
Dnia Lasów dzieci wykonały pla-
katy przedstawiające warstwy la-
su i mieszkańców go zamieszku-
jących. Na jednym z popołudnio-
wych  spotkań  gościem  specjal-

nym był  Zygmunt Gluza  – węd-
karz oraz prezes Koła PZW „Ży-
lica”. Pan Zygmunt z wielkim za-
angażowaniem opowiadał o swo-
jej wędkarskiej pasji oraz przed-
stawiał ichtiofaunę potoku Żylica. 

Dzieciaki z EKO-załogi dowie-
działy się, między innymi, że ga-
tunkiem ryby najczęściej występu-
jącym w wodach na terenie gmi-
ny Buczkowice jest pstrąg potoko-
wy. Mogły się również dowiedzieć, 
czym różni się wędka typu bat od 
wędki spinningowej.

                                       MW 

1. Wzgórze z zamkiem w Krakowie.
2. Nakrycie głowy kojarzące się 
z paryżankami.
3. Przywieszany np. do kluczy.
4. Na kocu na łące.
5. Czarna, biała lub zielona do picia.
6. Nad nim pieczone kiełbaski.
7. Przeciwieństwo bałaganu.
8. „Mazurek Dąbrowskiego”.
9. Może służyć jako ogród dla 
mieszkańców miast.
10. Matka Jezusa.
11. Z orłem w koronie.
12. Dzieło poety lub muzyka.
13. Najważniejszy akt prawny 
w Polsce.

KRZYŻÓWKA

Popołudnie EKO-załogi

Wędkarskie spotkanie. 

Litery z ciemnych pól utworzą hasło. 
Pierwsza osoba, która prześle 
prawidłowe hasło krzyżówki na maila 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.
com otrzyma nagrodę rzeczową.
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Nie  ulega  wątpliwości,  że  zdecydowana 
większość z nas nie jest do końca zadowolona 
z kondycji i wyglądu swojej skóry. Wśród naj-
częściej występujących problemów skórnych 
prym wiedzie przede wszystkim sucha, wręcz 
odwodniona  cera  o  niezdrowym,  ziemistym 
wyglądzie. Bardzo powszechną przypadłością 
jest  również skóra przetłuszczająca się  i za-
nieczyszczona, ze skłonnością do powstawa-
nia zaskórników i różnego rodzaju wyprysków. 
Równie często występują problemy z kruchy-
mi naczynkami z dużą skłonnością do pękania 
oraz nieestetyczny rumień skórny. We wszyst-
kich  tych przypadkach  sięgamy po  specjali-
styczne, często drogie kosmetyki, które jednak 
nie zawsze dają zadowalające efekty. Tymcza-
sem  czynnikiem,  który w  znacznym  stopniu 
przyczynia się do utrzymania epidermy w do-
brej kondycji, jest bez wątpienia odpowiednio 
zbilansowana dieta, dopasowana do  indywi-
dualnych potrzeb naszej skóry. Przyjrzyjmy się 
zatem zawartości naszych talerzy i zrewiduj-
my, czy dostarczamy naszej skórze wszelkich 
niezbędnych składników odżywczych. 

Ukojenie dla skóry suchej.
W przypadku epidermy suchej niezmiernie 

ważne jest systematyczne nawadnianie jej od 
wewnątrz. Podstawą jest codzienne wypijanie 
minimum dwóch litrów wody lub innych wyso-
kiej jakości napojów – zielonej herbaty czy też 
świeżo tłoczonych soków. Posiadaczki suchej 
skóry często skarżą się na nieprzyjemne uczu-
cie  ściągnięcia  epidermy,  powracający  pro-
blem suchych skórek oraz utratę elastyczno-
ści cery. Aby skutecznie uporać się z tymi pro-
blemami, należy zadbać o odpowiednią podaż 
cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
z grupy omega-3 oraz omega-6 w naszym co-
dziennym  jadłospisie.  Składniki  te  pomaga-
ją utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia 
w głębokich warstwach epidermy oraz chronią 
ją przed nadmierną utratą wilgoci. Kwasy ome-
ga-3 oraz omega-6 znajdziemy przede wszyst-
kim w tłustych rybach morskich, takich jak ło-
soś, makrela, sardynki czy tuńczyk, a oprócz 
tego w orzechach i nierafinowanych olejach ro-
ślinnych. 

Kolejną  bolączką  posiadaczek  cery  su-
chej  i odwodnionej  jest  jej szybsze starzenie 
się oraz widoczna utrata  jędrności. Aby sku-
tecznie przeciwdziałać przedwczesnemu poja-
wianiu się zmarszczek, bruzd oraz kurzych ła-
pek, warto zaprzyjaźnić się z naturalnymi an-
tyoksydantami, które aktywnie zwalczają wol-
ne rodniki, hamując tym samym procesy sta-
rzenia się komórek. Do najsilniejszych antyok-
sydantów pochodzenia naturalnego należą wi-
taminy A, C oraz E. Witaminę A w formie silnie 
działającego retinolu znaleźć możemy w mar-
chewce, wątróbce oraz żółtkach jajek, zaś wi-
taminy E – zwanej także witaminą młodości – 
szukać należy w olejach roślinnych, np. lnia-
nym czy też rzepakowym, pestkach dyni i sło-
necznika, a także w orzechach. Z kolei kwas 

Dieta a problemy ze skórą

askorbinowy, czyli wszystkim nam dobrze zna-
na witamina C, znajduje się głównie w świe-
żych owocach i warzywach – cytrusach, czar-
nej porzeczce, truskawkach, aceroli, papryce, 
pomidorach, natce pietruszki oraz warzywach 
z rodziny kapustnych,  takich  jak brokuły,  jar-
muż czy też brukselka. 

Oczyszczenie dla cery tłustej.
Podstawą prawidłowej diety w przypadku 

cery tłustej oraz zanieczyszczonej jest wyklu-
czenie z  jadłospisu produktów, które w zna-
czący sposób przyczyniają się do pogorsze-
nia  stanu  epidermy  oraz  nasilenia występo-
wania wszelkiego rodzaju wyprysków. Przede 
wszystkim należy unikać fast foodów, słodyczy, 
słonych  przekąsek,  czerwonego mięsa  oraz 
pełnotłustych  przetworów mlecznych. Dzięki 
wyeliminowaniu  tych często mocno przetwo-
rzonych pokarmów, będących źródłami  kon-
serwantów  oraz  nasyconych  tłuszczy,  moż-
na znacząco zredukować wydzielanie sebum 
oraz poprawić ogólny wygląd skóry. Warto jed-
nocześnie zadbać o odpowiednią podaż do-
broczynnych składników, takich jak antybakte-
ryjny cynk, normalizujący przetłuszczanie się 
skóry; selen oraz matującą cerę miedź. Źró-
dłem tych minerałów są pełnoziarniste pieczy-
wo, orzechy, pestki dyni oraz słonecznika, se-

zam, podroby, tuńczyk, owoce morza czy też 
brązowy ryż. Jadłospis w przypadku cery tłu-
stej powinien również być bogaty w błonnik po-
karmowy, który – usprawniając naturalną pery-
staltykę jelit – wspomaga oczyszczanie się or-
ganizmu z toksyn, które bezpośrednio wpływa-
ją na tworzenie się nieestetycznych zaskórni-
ków oraz wyprysków.

Wzmocnienie dla cery naczynkowej.
Kruche naczynka  i skłonność do powsta-

wania rumienia to kolejny częsty problem skór-
ny, z którym walczyć można przy pomocy od-
powiedniej diety. Fenomenalne rezultaty moż-
na uzyskać,  rezygnując  z  produktów mogą-
cych podrażnić skórę i zaognić naczynka, ta-
kich jak alkohol, ostre przyprawy czy też moc-
na kawa i herbata. Jednocześnie warto wzbo-
gacić dietę w produkty bogate w witaminę K, 
która przyczynia się do wzmocnienia naczy-
nek od wewnątrz oraz zahamowania ich pęka-
nia. Witaminę tę znajdziemy w zielonych wa-
rzywach i owocach – przede wszystkim w bro-
kułach, szpinaku, awokado oraz zielonej sała-
cie. Niezwykle cenione ze względu na pozy-
tywne oddziaływanie na cerę naczynkową są 
flawonoidy  roślinne,  takie  jak  rutyna czy he-
sperydyna. Bogatym źródłem flawonoidów ro-
ślinnych są zioła: czarny bez, dziurawiec, mię-
ta pieprzowa oraz podbiał. Oprócz tego skład-
niki te można znaleźć w kaszy gryczanej oraz 
owocach – cytrusach, porzeczkach, aronii czy 
też jeżynach. W owocach tych znajdziemy też 
spore ilości witaminy C, która również popra-
wia stan cery naczynkowej. 

Zbilansowana dieta może naprawdę feno-
menalnie poprawić stan cery, bez względu na 
to, z jakimi problemami skórnymi się zmaga-
my. Dlatego zdecydowanie warto zmodyfiko-
wać swój jadłospis, aby móc w konsekwencji 
cieszyć się piękną i promienną cerą.

Joanna Carbol  
Gabinety Dietetyczne Bonne Santé

www.bonne-sante.pl

WIADOMOŚCI 
WĘDKARSKIE 

Zarząd  Koła  PZW  „Żylica”  przypo-
mina  zainteresowanym wędkarzom,  że 
opłata składki uaktualniającej przynależ-
ność do Polskiego Związku Wędkarskie-
go na rok 2022 powinna być opłacona do 
końca kwietnia. Osoby, które będą opła-
cać składki po tym terminie, muszą wpła-
cić dodatkową składkę wpisową. Oczywi-
ście dotyczy to wędkarzy regularnie opła-
cających składki. Dla nowych członków 
lub powracających do związku po prze-
rwie ww. opłatę nalicza się obligatoryjnie. 

Informujemy również, że na stronie in-
ternetowej koła „Żylica” są  już zamiesz-
czone  terminarze  tegorocznych  zawo-
dów  ogólnodostępnych  dla  wszystkich 
naszych członków w dyscyplinach spła-
wik i fedder. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące 
konkretnych zawodów będą publikowane 
na stronie w odpowiednim terminie, infor-
mację można również uzyskać telefonicz-
nie korzystając z numerów podanych na 
stronie internetowej. Serdecznie zachęca-
my do licznego udziału w zawodach. 

Zygmunt Gluza, 
prezes PZW „Żylica” 

fot. pexels

DIETETYK RADZI



12

MEDIA/COŚ DLA DUCHA

12

Statystyki pokazują, że ostat-
nia rzecz, którą odkładamy przed 
zaśnięciem to  telefon. Przez ob-
serwowanie  innych na portalach 
społecznościowych i wzbudzanie 
w sobie emocji, które ich zdjęcia 
wywołują, pobudzamy nasz układ 
nerwowy,  a  to  utrudnia  zasypia-
nie. Często przyczyną zmęczenia 
w ciągu dnia jest właśnie niemoż-
ność zapadnięcia w sen przez po-
trzebę ciągłego odświeżania me-
diów społecznościowych oraz nie-
bieskie światło, wydzielane przez 
ekran.

Ilość informacji i bodźców do-
starczana przez telefon jest przy-
tłaczająca  często  dla  dorosłych, 
tym bardziej więc dla młodszych 
pokoleń. Mózg uczy się pomijać 
zbędne  informacje,  selekcjono-
wać dostarczane treści – przez to 
spada nasza koncentracja i umie-
jętność skupienia uwagi na innych 
czynnościach. Wyjęcie telefonu to 
natychmiastowa  nagroda  –  roz-
rywka.  Niesamowicie  uzależnia-
jąca.

Własne  poczucie  wartości 
opieramy na tym, że ktoś inny wy-
jeżdża częściej, skacze ze spado-
chronu, potrafi świetnie gotować 
czy wykonuje wspaniały makijaż. 
Jeśli my, dorośli, zapominamy, że 
często to wyreżyserowane i usta-
wione zdjęcia, jak mają o tym pa-
miętać dzieci i młodzież? Proble-
mem dla  nich  jest  też  zaspoka-
janie  poczucia  przynależności 
i kontaktu z innymi. Z iloma oso-
bami  udaje  się  spotkać  i  poroz-
mawiać, kiedy telefon oferuje  ty-
le ciekawych rzeczy bez wysiłku? 
Ze swoich czasów szkolnych pa-
miętam  niezwykle  głośne  prze-
rwy śródlekcyjne, ale teraz już nie 

Coś dla ducha

 „ … tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte...
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł:
> Pokój wam < .To powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok.”

Zacytowane Słowo Boże przybliża nam 
obraz uczniów Pana Jezusa wkrótce po jego 
śmierci. Przerażeni, wystraszeni, zamknię-

ci w  sobie,  zamknięci  na  innych,  pełni  lę-
ków o swoje i swoich najbliższych dziś i ju-
tro.  I przychodzi moment, kiedy między ni-
mi staje Ktoś, tak bardzo bliski, i przynosi im 
pokój. W następnych wersetach (już nie cy-
towanych) widzimy apostołów pełnych zdu-
mienia. Gdy w przybyszu rozpoznają swo-
jego Mistrza, który umarł ale żyje, miejsce 
smutku i przygnębienia zajmuje radość, a ich 
serca napełniają się pokojem, który płynie od 
Zmartwychwstałego.

W  tej  sytuacji,  w  której  przyszło  nam 
żyć, w świecie pełnym zagrożeń i płynących 

z nich niepokojów, jesteśmy bardzo podob-
ni do apostołów zamkniętych w Wieczerniku. 
Dominuje w nas lęk. Podobnie jak oni nie je-
steśmy w stanie wyjść z niego. Ale i do nas 
Jezus Zmartwychwstały kieruje te same sło-
wa „Pokój wam” i ukazuje swoje chwalebne 
rany, znaki Bożego Miłosierdzia, znaki Jego 
Miłości.

W wielkanocnych przeżyciach niech nam 
towarzyszy Matka Zmartwychwstałego Pana 
i wyprasza u Syna obfitość łask na wszystkie 
dni świąteczne i powszednie.

Siostry Sercanki

NIEBEZPIECZNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Odłóż telefon!

spondentów z grupy ogólnej). Po-
kazuje  to więc,  jak ogromna  jest 
rola rodziców i opiekunów w „wy-
chowaniu do korzystania z  inter-
netu”.

Warto dbać o swój rozwój po-
za siecią, inaczej mówiąc – mieć 
hobby  nie  związane  z  interne-
tem, jak jazda na rowerze, zaba-
wa z domowym zwierzakiem, gry 
planszowe,  wędrówki  górskie, 
układanie  puzzli,  czytanie  ksią-
żek, fotografia, a także wszystko 
inne, co zajmuje nas przed chęcią 
sięgnięcia po telefon. 

Konieczna jest też troska o re-
lacje  offline  –  spotykanie  się  ze 
znajomymi,  zabieranie dzieci  na 
rodzinne  imprezy,  organizowa-
nie im spotkań z rówieśnikami po-
za  szkołą,  bez użycia  telefonów 
lub z ich ograniczeniem, a przede 
wszystkim częste rozmowy z do-
mownikami,  sąsiadami  i  przyja-
ciółmi. 

Bardzo ważna jest też świado-
mość  zagrożeń  i  pilnowanie  sa-
mego siebie przez kontrolowanie 
czasu spędzanego w sieci (za po-
mocą aplikacji  na swoich  telefo-
nach  i  telefonach dzieci np. Mo-
ment,  Quality  Time,  Insight  czy 
wiele  innych),  ustalenie  (ale  nie 

narzucenie) z dzieckiem/nastolat-
kiem czasu z telefonem, dawanie 
przykładu, a więc odkładanie  te-
lefonu w obecności innych osób, 
zachęcanie do spędzania  czasu 
wspólnie. 

Świetnym  pomysłem  jest  też 
ustalenie zasady mówiącej o od-
kładaniu telefonów w jedno miej-
sce podczas posiłków, niezabiera-
nie  ich na spacery, podsumowu-
jąc – nietrzymanie telefonu przez 
cały czas przy sobie. 

Warto też zrobić sobie ćwicze-
nie silnej woli, które może wska-
zywać, że powinniśmy zacząć się 
o siebie martwić. Przez 3 dni ob-
serwuj  po  jakim  czasie  od  usły-
szenia, że przyszła do ciebie wia-
domość lub powiadomienie z apli-
kacji, sięgniesz po telefon i zoba-
czysz, co to za komunikat. Umów-
my się –  jeśli dzieje się coś bar-
dzo ważnego, raczej ktoś do cie-
bie zadzwoni niż napisze wiado-
mość  tekstową, a więc pozbądź 
się myśli,  że  przez  twoje  posta-
nowienie  nie  pomożesz  komuś 
w potrzebie. Obserwuj i staraj się 
dać sobie co najmniej 5 minut za-
nim sprawdzisz. Powodzenia!

Roma Zabłuda-Stępień

wszędzie  tak  wyglądają... 
Zdarza  się,  że  dzieci  nie 
są ze sobą, tylko obok sie-
bie, każde patrzy w telefon, 
odrywając się po to, by po-
chwalić się swoim wynikiem 
w grze lub pokazać śmiesz-
ny filmik nagrany przez inne 
dziecko...

Szukając  informacji  na 
temat zagrożeń w mediach 
społecznościowych,  na-
tknęłam się na terminy FO-
MO (ang. Fear of Missing Out) – 
„wszechogarniający  lęk,  że  inne 
osoby w danym momencie prze-
żywają bardzo satysfakcjonujące 
doświadczenia, w  których  ja  nie 
uczestniczę”  –  oraz  nomofobia, 
który oznacza  „fobię sytuacyjną, 
wywołaną niedostępnością smart-
fona lub myślą, że go się nie ma, 
nie można go użyć lub można go 
utracić”. Inne objawy nomofobii to 
częste i długie korzystanie z tele-
fonu, niepokój, gdy nie mamy go 
przy sobie, a nawet omamy słu-
chowe (wydaje nam się, że tele-
fon  dzwoni/komunikuje  przyjście 
wiadomości).

Do czego to prowadzi?
Uzależnienia,  depresja,  zani-

żona  samoocena,  zachowania 
autodestruktywne  i  kompulsyw-
ne, poszukiwanie akceptacji, ucie-
kanie w świat wirtualny – życie of-
fline...

Co robić, aby uniknąć tych 
zaburzeń?

Na początek ważny fakt: w ra-
porcie FOMO „Polacy a lęk przed 
odłączeniem”  z  2019  roku  naj-
większą odpowiedzialność za ich 
występowanie  przypisano  rodzi-
com i opiekunom prawnym dzieci 
i młodzieży (uważa tak aż 61% re-
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Daj sobie szansę! – pod tym hasłem promowany jest 
projekt CEMS Chance, inicjatywa skierowana do młodzie-
ży w wieku 14-16 lat, która szuka swojej ścieżki edukacji 
i rozwoju. A czym dokładniej jest wspomniany projekt?

Zadaniem CEMS Chance jest pomóc młodym ludziom 
w odnalezieniu swojej ścieżki rozwoju i ukazanie moż-
liwości, jakie przed nimi stoją. Pomoc ta ma trafiać 
przede wszystkim do osób niepewnych, zagubionych, 
pochodzących często z małych miejscowości czy wy-
chowujących się w domach dziecka. Sednem projektu 
jest 4-dniowa konferencja w warszawskiej Szkole Głów-
nej Handlowej, wypełniona inspirującymi spotkaniami, 
warsztatami, prelekcjami i mnóstwem atrakcji. Wszyst-
ko to odbywa się za darmo i ma pomóc 30 uczestnikom, 
którzy wezmą udział w najbliższej, 21. edycji projektu.

Na własnym przykładzie mogę potwierdzić, jak wie-
le CEMS Chance może dać swoim uczestnikom. Będąc 
w pierwszej klasie liceum wzięłam udział w rekrutacji 
i dostałam się na wyjazd na CEMS Chance. Wtedy nie 
wiedziałam do końca, co chcę robić w życiu, ale myśla-
łam nad studiami w Szkole Głównej Handlowej. Podczas 
tych 4 dni poznałam wspaniałych ludzi, którzy otworzy-
li wszystkim nam oczy na wiele istotnych kwestii. Dzisiaj 
jestem w zupełnie innym miejscu i po innej stronie. Zna-
lazłam już plan na siebie i na swój rozwój, a to, co zoba-
czyłam podczas CEMS Chance, chcę nadal szerzyć. Teraz 
wraz z moim zespołem organizujemy 21. edycję projek-
tu, która odbędzie się już w dniach 17-20 maja w War-
szawie! Rekrutacja już ruszyła i potrwa do 1 maja! Każ-

Dzień Agugaga
Jestem pewna, że mało kto sły-

szał o święcie Agugaga, które wy-
pada 9 czerwca. Ten dzień jest 
związany z pierwszymi słowami 
niemowlaka i wywodzi się z Afryki. 
W tym dniu oprócz najmłodszych 
mogą również świętować osoby, 
które uczą się nowego języka.

Pierwsze słowo wypowiedziane 
przez niemowlaka to wielkie prze-
życie dla rodziców, zwłaszcza kiedy 
jedno z nich liczy na to, że to będzie 
„mama”, a drugie, że „tata”. Jed-
nak nie ma na to reguły i pierwsze 
słowo wypowiedziane przez malu-
cha może brzmieć zupełnie inaczej, 
np. „bam”, „daj”, „papa” itp. Jed-
nak zanim dziecko zacznie wypowia-
dać pojedyncze, zrozumiałe wyrazy, 
wcześniej próbuje porozumieć się 
ze światem za pomocą sylab, albo 
melodyjnych dźwięków, które przy-
pominają słowo „agugaga”, a stąd 
wzięła się nazwa tego święta.

cd. na str. 15

Dzień bez komputera
Święto, którego obchody polegają na 

niekorzystaniu z komputera przez ca-
łą dobę, przypada 3 maja. W obecnych 
czasach, po dwóch latach nauki zdal-
nej, wyobrażenie sobie, że to w ogó-
le możliwe, jest dużym wyzwaniem 
dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży. 
Czy jesteś w stanie wytrzymać 24 go-
dziny bez używania komputera? 

Niech każdy zada sobie to pytanie 
i spróbuje na nie odpowiedzieć z ręką 
na sercu. Dla osób, które lubią wyzwa-
nia, może to być świetna okazja do wy-
próbowania swoich sił w walce z poku-
sami, takimi jak np. sprawdzanie me-
diów społecznościowych czy granie 
w gry komputerowe. Pewnie większość 
z was odpowiedziała sobie: „Pewnie, 
co to dla mnie, tylko doba bez kom-
putera, dam radę”, jednak kiedy przy-
chodzi co do czego i mamy naprawdę 
zrezygnować z komputera na 24 godzi-
ny, przyzwyczajenie albo pokusa oka-
zują się zbyt mocne i odpalacie kompa 
chociaż na kilka minut…

Skąd wzięło się tak nietypowe świę-
to? Wszystko zaczęło się w 2007 roku 
w Kanadzie, gdzie Denis Bystrov i Ashu-
tosh Rajekar wpadli na pomysł, że na 
jeden dzień wyłączą komputery i spę-
dzą więcej czasu z rodziną. Do udzia-
łu w swoim projekcie zaprosili również 
internautów. Chodziło im przy tym nie 
tylko o komputery, ale też o telefony 
komórkowe, które pełnią funkcje ta-
kie jak komputer (sprawdzanie wiado-
mości, szukanie informacji na stronach 
internetowych itp.). Wyzwanie okazało 

DAJ SOBIE 
SZANSĘ! ŚWIĘTA TROCHĘ NIETYPOWE

się trudne.
Z badania przeprowadzo-

nego przez firmę NortVPN 
wynika, że przeciętny Polak 
spędza w internecie około 51 
godzin tygodniowo, czyli po-
nad dwie doby. To około 110 
dni w roku korzystania bez 
przerwy z komputera. 

cd. na str. 15

dego w wieku 14-16 lat 
gorąco zachęcam do spró-
bowania swoich sił i prze-
konania się, co to znaczy 
DAĆ SOBIE SZANSĘ.

Maja Jakubiec
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Zwarta i gotowa organizatorka
Faustyna Malik to mieszkanka Buczkowic, która od 
lat pasjonuje się skokami narciarskimi. Jest wnuczką 
i córką skoczków olimpijskich Józefa Przybyły i Janu-
sza Malika, kierowniczką zawodów w Pucharze Świa-
ta na skoczni w Wiśle Malince, kreatywną organizator-
ką, zawsze dobrze przygotowaną na różne sytuacje. 
Ostatnio świetnie sprawdziła się w pracy na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Jak to się stało, że pojechałaś do Pekinu?
Na igrzyska pojechałam z polecenia Mię-

dzynarodowej Federacji Narciarskiej. Wyglą-
dało to tak, że napisał do mnie dyrektor Pu-
charu Świata w skokach z pytaniem, czy da-
łabym radę jechać do Pekinu, żeby pomóc.
Oczywiście pojechałam.

Na przygotowania nie miałam zbyt du-
żo czasu, bo wszystko odbywało się w trak-
cie krajowego sezonu zimowego. Jechałam 
pełna niepewności i niewiedzy. Zwykle przed 
olimpiadą odbywa się Puchar Kontynentalny 
czy Puchar Świata, tym razem ich nie było. 
To chyba był najbardziej spontaniczny wy-
jazd na imprezę tej rangi. No i dużo było 
stresu spowodowanego covidem, trzeba było 
przygotować mnóstwo dodatkowych rzeczy.
Czy testowali Cię podobnie jak sportow-
ców?

Tak, dwa testy covidowe przed wyjazdem 
musiały być negatywne, po przyjeździe był 
test na lotnisku i potem każdego dnia rano 
znowu test.
Jakimi zadaniami zajmowałaś się na miej-
scu?

Wsparciem technicznym dla organizatorów. 
Pilnowałam, żeby wszystko w biurze zawo-
dów odbywało się tak, jak to powinno od-
bywać się na zawodach tej rangi. Pomaga-
łam sekretarzowi przy skokach narciarskich, 
kombinacji norweskiej, w biurze zawodów. 
Pilnowałam też, żeby wszystko było przygo-
towane dla osób oddelegowanych jako FIS.
Co czułaś?

Na igrzyskach czuje się wielką przyjem-
ność, radość z tego, że się tam jest. To prze-
cież najważniejsze zawody w kalendarzu. 
Poczułam się wyróżniona i odczułam trochę, 
nazwijmy to, prestiżu, bo w końcu nie każdy 
ma możliwość, takich przeżyć.
Czy udało ci się znaleźć czas na zwiedza-
nie lub odpoczynek?

Z powodu pandemii nie dało się zwiedzać, 
ale tak naprawdę nie było nawet na to cza-
su. Trochę się nawet z tego cieszę, bo było-
by mi szkoda, że nic nie zwiedziłam. Udało 
się nam tylko zobaczyć mur chiński z dynastii 
Ming, bo trasy biegowe przebiegały tuż obok. 
Wybraliśmy się więc na małą wycieczkę, że-
by go zobaczyć. Organizatorowi udało się też 
załatwić wejściówki do wioski olimpijskiej. 
Tam zwiedziliśmy oczywiście oficjalny sklep 
z pamiątkami z igrzysk, a także małe mu-
zeum z tradycyjnymi chińskimi symbolami, 

powstałe specjalnie 
na ten czas.
Kogo miałaś oka-
zję poznać podczas 
Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich?

Ze sportowca-
mi i całym światem 
skoków i kombina-
cji norweskiej raczej 

oczywista. Jesteś wnuczką Józefa Przyby-
ły i córką Janusza Malika. Jak to jest wy-
wodzić się ze sportowej rodziny?

Cały czas ten sport jest w naszym życiu 
obecny, mama się śmieje, że nie ma wspól-
nego posiłku czy spotkania rodzinnego, któ-
ry by nie skończył się opowieściami sporto-
wymi albo kłótnią na sportowe tematy. Du-
żym plusem jest to, że w życiu mamy dużo 
aktywności, nie potrafimy wysiedzieć w jed-
nym miejscu. Cały czas gdzieś jeździmy, coś 
robimy. Zdecydowanie się nie nudzimy:)
Czy sama uprawiasz jakiś sport?

Zaczęłam niedawno uprawiać biegi narciar-
skie. To wynika z tego, że jako delegat tech-
niczny w trakcie zawodów muszę sprawdzić 
przygotowanie trasy narciarskiej. Lepiej na 
własnej skórze poczuć prędkość, sprawdzić, 
czy śnieg jest odpowiedni,  poznać profil tra-
sy itd. Narciarstwo alpejskie uprawiam cały 
czas. Oprócz tego uprawiam siatkówkę. To 
też jedna z moich pasji. Lubię też pływać.
Jakie masz plany, w tym plany sportowe  
i zawodowe, na najbliższą przyszłość?

Chciałabym nauczyć się biegać na nartach. 
To najważniejsze! A plany zawodowe? Co ma 
być to będzie, zobaczymy, jak to się wszyst-
ko poukłada. Na razie z dnia na dzień, z se-
zonu na sezon.
Czy chciałabyś coś dodać?

Chcę powiedzieć redaktorom pisma mło-
dzieżowego, że tak naprawdę całą mo-
ją przygodę ze światowym sportem roz-
począł wolontariat i to jest niesamowite. 
Jak ktoś ma „zajawkę”, jest komunikatyw-
ny, chce poznać ludzi i świat – to może wie-
le osiągnąć. Język angielski otwiera drzwi do 
wszystkiego, jasne, że jak się zna więcej ję-
zyków, to jeszcze lepiej, ale jednak angiel-
ski to podstawa. To wszystko daje duże do-
świadczenie i możliwości.
Dziękuję za rozmowę!

rozmawiała Joanna Zięba

znałam się wcześniej. Nie przypominam so-
bie spotkania z supergwiazdą, ale fajny był 
moment, gdy spotkałam na skoczni naszych 
snowboardzistów i biegaczy, to było duże za-
skoczenie. Na skocznię przyjechały też osoby 
z misji olimpijskiej, więc mogliśmy liczniej-
szą ekipą dopingować naszych podczas sko-
ków narciarskich.
Czym zajmujesz się na co dzień?

Pracuję w Polskim Związku Narciarskim 
i organizuję zawody sportowe, więc w sumie 
zajmuję się cały czas tym, co robiłam też na 
igrzyskach, czyli pilnuję, żeby wszystko by-
ło dobrze zorganizowane. Oprócz tego po-
magam w wydziale sędziowskim i przewod-
niczę Komisji Delegatów w skokach i kombi-
nacji norweskiej.
Miałaś okazję kiedyś sędziować taki kon-
kurs?

Tak, sędziowałam skoki, ale na krajowym 
podwórku. Głównie konkursy, w których bio-
rą udział dzieci i młodzież, bo podczas zawo-
dów wyższej rangi zajmuję się raczej spra-
wami organizacyjnymi.
Jakimi cechami musi charakteryzować się 
osoba na Twoim stanowisku?

Na pewno musi być dobrze zorganizowana, 
komunikatywna, szybko reagująca na spra-
wy bieżące. Kreatywność też dużo daje. Mu-
si mieć dużo energii, bo – czy to jest trzeci 
dzień sezonu, czy siedemdziesiąty ósmy – za-
wsze trzeba być zwartym i gotowym.
Jakie są Twoje zainteresowania i pasje? 
Skąd się wzięły?

Oczywiście skoki narciarskie, bo to mam we 
krwi. Zainteresowania mam związane z pra-
cą, bo gdybym się tym nie interesowała, to 
raczej bym w tym nie pracowała. Dla mnie 
to się fajnie wiąże: praca i pasja. Oprócz te-
go na pewno muzyka, teatr, film. Uczyłam 
się grać na fortepianie, muzyka ciągle jest 
w domu. Jak tylko się da, to śpiewamy i gra-
my całą rodziną.

Skoki narciarskie masz we krwi. Sprawa 
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Choć wielu z nas obiecuje sobie 
rozsądne robienie zakupów i nie-
marnowanie na nie pieniędzy, 
rzeczywistość często to weryfi-
kuje. Z czego to wynika? Sklepy 
stosują na nas – konsumentach 
wiele przeróżnych sztuczek, któ-
re skłaniają nas do nieprzemy-
ślanych decyzji. Poza tym, czę-
sto chęć posiadania jakiejś rze-
czy wygrywa z myślą o oszczę-
dzaniu. Jednak nawet w takich 
sytuacjach warto zastanowić się 
nad możliwymi rozwiązaniami.

ŚWIĘTA TROCHĘ NIETYPOWE 
– dok. ze str. 13

DZIEŃ BEZ KOMPUTERA
Z tych 51 godzin tygodniowo 16 godzin 

jest przeznaczonych na pracę, a pozostałe 
35 godzin na różne działania online. Bada-
nie pokazało, że Polacy spędzają w inter-
necie 23 lata, 5 miesięcy i 16 dni ze swo-
jego życia, czyli przeciętny Polak spędza 
w internecie jedną trzecią swojego życia. 
Ponad 30 procent naszego czasu w roku po-
święcamy na świat wirtualny. 

Te liczby przerażają, zwłaszcza, że z ro-
ku na rok rosną.

Dlatego warto chociaż na chwilę, na ten 
jeden dzień w roku zatrzymać się i odciąć 
od wirtualnego świata, żeby zrobić coś dla 
siebie, dla zdrowia, dla rodziny. Życie jest 
za krótkie, żeby marnować je w interne-
cie. Wiele ciekawych zdarzeń może spo-
tkać nas w rzeczywistym świecie.

DZIEŃ AGUGAGA
Większość osób może stwierdzić, że takie 

święto jest bezsensowne, jednak pierwsze 
słowa będą odgrywały znaczną rolę w roz-
woju dziecka. Kiedy stajemy przed wyzwa-
niem nauczenia się obcego języka, nie za-
wsze okazuje się to takie łatwe, jak się wy-
dawało. Żyjemy w dynamicznych czasach 
i musimy umieć porozumiewać się choć-
by teraz z osobami z Ukrainy i nie tylko. 
Chociaż języki polski i ukraiński są do sie-
bie podobne, wciąż stajemy przed barie-
rami w komunikowaniu się z drugim czło-
wiekiem. Dlatego szczególnie teraz świę-
to Agugaga nabiera dla nas nowego znacze-
nia. Celebrujmy je, ucząc się nowego ję-
zyka.

Od czego rozpocząć naukę nowego języka 
i co zrobić, kiedy ciężko zapamiętać zna-
czenie różnych słów? Na pewno w pierw-
szej kolejności trzeba zapoznać się z alfa-
betem języka, którego chcemy się nauczyć 
– w języku ukraińskim literki znacznie się 
różnią od literek w języku polskim. Później 
możemy już posługiwać się tradycyjnymi 
fiszkami: z jednej strony zapisywać słówko 
w obcym języku, a z drugiej tłumaczenie 
na język ojczysty. Fiszki są poręczne i mo-
gą pomóc w nauczeniu się trudniejszych 
wyrazów. Jeżeli jesteśmy w nowym miej-
scu warto, podpisać na karteczkach samo-
przylepnych przedmioty codziennego użyt-
ku w obcym języku. Kolejnym sposobem 
jest oglądanie filmów z napisami w przy-
swajanym właśnie języku. 

Dzień Agugaga możemy nazwać dniem 
pokonywania barier. Philip Pullman napi-
sał w Baśniach Braci Grimm dla dorosłych 
i młodzieży „Bariery są rzeczą pożyteczną, 
chyba że znajdujemy się po ich niewłaści-
wej stronie; jednak można je przekroczyć 
dzięki połączeniu dobroci natury i ludzkiej 
pomysłowości”.

Joanna Zięba

JAK OSZCZĘDZAĆ NA ZAKUPACH?

1. Research przed zakupami
Jeśli zależy nam na posiadaniu czegoś kon-

kretnego, rozeznajmy wcześniej, ile mniej 
więcej dana rzecz kosztuje. Poczytajmy tak-
że opinie innych klientów o jakości i ich do-
świadczeniach. Takie przygotowanie powin-
no pomóc podjąć ostateczną decyzję, a być 
może pomoże też zweryfikować, czy fak-
tycznie danego przedmiotu potrzebujemy.
2. Porównanie cen stacjonarnie i online

Zakładając, że nie przypomnieliśmy sobie 
o zakupach w ostatnim momencie, rozeznaj-
my się, czy nie korzystniej kupić coś przez 
internet. Chociaż możemy mieć do czynie-
nia z identycznymi produktami, w interne-
cie mogą kosztować znacznie mniej. Ideal-
nym tego przykładem są kosmetyki. Najczę-
ściej trzeba jednak pamiętać o kosztach wy-
syłki – wtedy warto rozważyć wspólne zaku-
py online z przyjaciółmi.
3. Korzystaj z kodów rabatowych i progra-
mów lojalnościowych

Robiąc zakupy przez internet, pamiętaj-
my o stronach oferujących kody rabatowe. 
Często nie znajdziemy takiego, który zadzia-
ła przy naszych zakupach, ale nie warto się 
zrażać – w końcu i nam się uda na jakiś rabat 
trafić. Strony internetowe oferują także ra-
baty za zapisanie się do newslettera. Zwykle 
są to niewielkie upusty, jednak przy więk-
szych zakupach okazują się dużą oszczęd-
nością. Dołączając do programów lojalno-
ściowych, również spotkamy się z korzystny-
mi ofertami, szczególnie dla stałych klien-
tów. Wciąż jednak kluczowe jest pamiętanie 
o tym, żeby szukać ofert i kuponów, kiedy 
faktycznie potrzebujemy zakupów w danym 
miejscu, a nie na odwrót.
4. Bieżące aktualizowanie listy zakupów

Dobrym pomysłem na oszczędzanie wydaje 
się również lista zakupów, najlepiej taka do-
tycząca wielu kategorii. Zwykle z listą idzie-
my na zakupy spożywcze, ale warto prze-
nieść to także na inne rodzaje produktów. 
Zapisujmy wszystkie przedmioty, których po-
trzebujemy lub nad zakupem których się za-
stanawiamy i w wolnej chwili, np. raz w ty-
godniu, podsumowujmy i aktualizujmy zapi-
sy. Chwila zastanowienia nad tym, co mamy 
w naszych notatkach, może pomóc w zrezy-
gnowaniu z niektórych pozycji i oszczędzeniu 
nieco pieniędzy.

5. Szukaj przedmiotów z drugiej ręki
Second handy i vintage shopy zyskują popu-

larność i są coraz chętniej odwiedzane przez 
konsumentów. Nic dziwnego, gdyż ceny pro-
duktów z drugiej ręki często stanowią jedy-
nie niewielki ułamek pierwotnej ceny, a ich 
stan nie pozostawia nic do życzenia. Wielu 
już się o tym przekonało, choć nadal pozo-
staje grupa konsumentów, którzy nie decy-
dują się na zakupy w lumpeksach, bo z sa-
mym miejscem nie mają przyjemnych sko-
jarzeń. W tej kwestii jednak również wiele 
się zmienia. Obecnie second handy często są 
miejscami wyglądającymi lepiej niż niejeden 
butik, a produkty w nich są odpowiednio wy-
brane i odświeżone.

W kwestii oszczędzania na zakupach war-
to wypracować swoje własne zasady, zgodne 
z naszym podejściem do zakupów i charakte-
rem. Powyższe pomysły dobrze zatem mody-
fikować zgodnie z własnymi potrzebami.

Maja Jakubiec

Nowy pomysł na pasję: 
FOTOGRAFIA

Dziś każdy może zostać fotografem. Apa-
raty w telefonach są coraz lepsze i zdjęcia 
robione telefonem mogą czasem wyglądać 
jak te wykonane profesjonalnym sprzę-
tem, dlatego w tym numerze zachęcamy 
do wcielenia się w rolę fotografa.

Chrzciny, komunie, czy wesela? Na waż-
niejsze imprezy w życiu człowieka zazwy-
czaj jest poszukiwany dobry fotograf. Mo-
że nie wywołujemy zdjęć tak często jak 
kiedyś, jednak jesteśmy zmuszeni do ro-
bienia sobie zdjęć do dokumentów i nie 
zawsze lubimy nasze fotki np. z dowodów 
osobistych.                           cd. na str. 16
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Musisz to przeczytać

Ostatnio czytałam dużo ksią-
żek fantasy. Postanowiłam zatem 
trochę odsapnąć od tej tematy-
ki i sięgnąć po coś lżejszego. Mój 
wybór padł na „Moją Lady Jane” 
C. Hand, B. Ashton oraz J. Me-
adows. Z opisu na tylnej okładce 
książki wyczytałam, że mieszają 
się w niej wątki historyczne i po-
lityczne. Uznałam to za świetne 
połączenie z nutą romansu w po-
wietrzu. Nie zgadniecie, jakie 
mam szczęście; również i „Moja 
Lady Jane” okazała się być fan-
tastyką.

Jeśli ktoś trochę orientuje się 
w historii Anglii, nieobca powin-
na mu być osoba Henryka VIII (to 
ten od sześciu żon). Rzecz dzie-
je się po jego śmierci, gdy wła-
dzę obejmuje jego dziesięcio-
letni syn Edward. Nie cieszy się 
on zbyt dobrym zdrowiem. Wów-
czas wyłania się postać główne-
go doradcy Johna Dudleya, któ-
ry pragnie umocnić pozycję swo-
jej rodziny. Dudley podsuwa kró-
lowi dokument, na mocy którego 
męscy potomkowie ulubionej ku-
zynki króla, lady Jane Grey, sta-
ną się spadkobiercami tronu An-
glii. Wcześniej jednak Dudley 
wydał lady Jane za swego syna 
Guildforda.

To się naprawdę wydarzyło 
w XVI wieku w królestwie Tudo-
rów. Autorki jednak na tym nie 
poprzestały, wręcz przeciwnie 
– odwołały się do prastarej ma-
gii, która od wieków drzemała 
w sercach Anglików. Część z nich 
potrafi bowiem przybrać formę 
określonego zwierzęcia i nazywa 
się ich przez to Edianami. Nie-
skalani natomiast nie posiadają 
takiej umiejętności. Są zwyczaj-
nymi ludźmi, którzy chcą Edia-
nów spalić na stosie. Konflikty 
między tymi grupami narastają, 
a schorowany król Edward… Cóż, 
nie jest w stanie im zaradzić.

W czytanych przeze mnie mło-
dzieżówkach fantasy nie spotka-
łam się jeszcze z koncepcją za-
miany człowieka w zwierzę. Te-
raz, gdy więcej o tym myślę, 
wydaje mi się to takie oczywi-
ste. Może właśnie to odróżnia 
tę książkę od innych? Dodatko-
wym atutem tego motywu jest 
to, jak dobrze został on opisa-
ny. Na przykład: osoba, która po-
trafi zmienić się w kota, wyczu-
wa na odległość kogoś, kto zmie-

Moja Lady Jane

nia się w mysz. Zachowuje za-
tem koci instynkt i cechy cha-
rakterystyczne tego zwierzęcia. 
Nie może być jednak zbyt kolo-
rowo: opanowanie przemian wy-
maga czasu. Podczas lektury mo-
żemy zatem obserwować jak wy-
chodzi to poszczególnym boha-
terom, trzymać za nich kciuki, 
a także rozczarowywać się, gdy 
ediańska siła przejmuje nad ni-
mi kontrolę.

Nie byłabym sobą, gdybym przy 
recenzji nie pozachwycała się 
którymś z bohaterów. Na dobrą 
sprawę jednak nie ma postaci, 
która wypadłaby źle na tle in-
nych. Może i nie mają one nie-
samowitej głębi psychologicz-
nej, tajemniczej maski, ani nie 
zaskakują niczym, czego nie by-
łabym w stanie przewidzieć, ale 
naprawdę dobrze śledziło mi 
się ich losy. Zazwyczaj na jed-
ną książkę przypada co najmniej 
jeden bohater, który szczególnie 
działa mi na nerwy. „Moja Lady 
Jane” nie miała jednak kogoś ta-
kiego. Nie liczę oczywiście anta-
gonistów, co właściwie stanowi 
normalną reakcję. Oni sami na-
tomiast też nie byli do przesady 
irytujący, co dodaje plusów tej 
lekturze.

Moją ulubioną postacią jest 
oczywiście tytułowa lady Ja-

ne, chyba najbardziej charak-
terna ze wszystkich. Już od po-
czątku połączyła nas sympatia, 
gdy okazało się, że Jane uwiel-
bia czytać! Potrafi także posta-
wić na swoim, nie daje sobą po-
miatać, a przy tym zachowuje 
złote serce. Z Giffordem (ory-
ginalne imię zostało lekko zmo-
dyfikowane) tworzyli naprawdę 
uroczą parę. Z całych sił im kibi-
cowałam, a sceny z ich udziałem 
to moje ulubione. Nie brakowało 
im fantastycznego poczucia hu-
moru, dzięki któremu co chwilę 
się uśmiechałam.

„Moja Lady Jane” napisana zo-
stała przez trzy autorki (C. Hand, 
B. Ashton, J. Meadows). Muszą 
być naprawdę bliskimi przyja-
ciółkami, skoro wspólnymi siła-
mi zdecydowały się napisać książ-
kę, choć domyślam się, że poja-
wiły się także kwestie, w których 
miały różne zdanie, a nawet mu-
siały pójść na kompromis. W każ-
dym razie, na stronach książki wi-
dać zażyłość autorek, które peł-
nią funkcje narratorek opowieści. 
Niekiedy nawet skracają dystans 
między sobą a odbiorcą, zwraca-
jąc się do niego bezpośrednio. Do-
daje to tylko lekkości lekturze. 
Chociaż takie wtrącenia stanowią 
całkiem miły ukłon w stronę czy-
telnika, to pod koniec książki sta-

ją się nieco irytujące. Moim zda-
niem, było ich po prostu za du-
żo i to w nieodpowiednim mo-
mencie, podczas kulminacyjne-
go starcia, gdy akcja przyspiesza. 
Komu chciałoby się wówczas słu-
chać opowieści, skąd wzięła się li-
na w XVI-wiecznej Anglii?

Tak jak wspomniałam na po-
czątku, „Moja Lady Jane” mia-
ła być dla mnie odskocznią od 
książek wymagających więk-
szego skupienia, w których też 
nie wszystko kończy się do-
brze. Z czystym sumieniem mo-
gę stwierdzić, że książka spełniła 
swoją rolę i to aż nadto! Nie spo-
dziewałam się, że będzie mi się 
ją tak przyjemnie czytać. Muszę 
przyznać, że dawno nie czyta-
łam romansu i pewnie nie będę 
oryginalna, lecz Jane oraz Gif-
ford skradli moje serce. Cieszę 
się także, że udało się przemy-
cić przy okazji pewne polityczne 
intrygi, o których zawsze chęt-
nie czytam. Absolutnie mogę po-
lecić tę książkę każdemu, kto 
potrzebuje wytchnienia w week-
end i marzy o przeniesieniu się 
myślami do innej rzeczywistości, 
a przy okazji nie chce przeciążyć 
swojego umysłu.

Izabela Biernat
recenzja ukazała się na izabelabiernat.pl

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
Ciasto:
 – szklanka mleka,
 – szklanka mąki,
 – 2 jajka,
 – 3 łyżki wody gazo-
wanej,
 – łyżka oleju.
Farsz:
 – 300 g mięsa mielone-
go wieprzowego,
 – 200 g pieczarek,
 – 4 ziemniaki,
 – 1 cebula,
 – 2 łyżki musztardy,
 – łyżka masła,
 – łyżka oleju,
 – 1 jajko,
 – sól, pieprz, słodka pa-
pryka.
Przygotowanie:

Wszystkie składniki na 
ciasto dodajemy do mi-
ski i miksujemy. Na pa-
telni rozgrzewamy olej 
i smażymy zmiksowane 
naleśniki. Na drugiej pa-

MŁYNCI Z MIĘSEM MIELONYM I ZIEMNIAKAMI

telni rozgrzewamy 
olej i masło i pod-
smażamy posieka-
ną cebulę, aż się 
zarumieni. Doda-
jemy pokrojone 
w plastry pieczar-
ki i smażymy ok. 
15 min. Następ-

NOWY POMYSŁ NA PASJĘ: FOTOGRAFIA
– dok. ze str. 15

Może to właśnie ty zostaniesz fotogra-
fem, który będzie robił zdjęcia, które za-
chwycą każdego?

Jak zacząć przygodę z fotografią? Na 
pewno nie od kupowania drogiego sprzętu, 
ponieważ profesjonalnymi aparatami trze-
ba umieć się posługiwać, a może być tak, 
że to będzie tylko przelotna pasja. Dlate-
go na początku spróbujmy swoich sił z te-
lefonem. Wybierzmy się na spacer, poszu-
kać ciekawych miejsc czy momentów. Mo-
żemy zaprosić przyjaciół czy rodzinę na se-
sje portretowe lub grupowe. Fotografujmy 
osoby, ale też rzeczy, uwzględniając emo-
cje, kolory, kształty. Szukajmy światła. Nie 
bójmy się kombinować, szukajmy kreatyw-
nych pomysłów na zdjęcia. 

Fotograf musi zrobić dużo zdjęć, warto 
więc przygotować pojemną kartę pamięci. 
Później możecie wspólnie wybrać najlep-
sze zdjęcia i wywołać je do rodzinnego al-
bumu. Taka pamiątka to też ciekawy po-
mysł na prezent. Szukajcie interesujących 
szkoleń i kursów fotograficznych, bądź dar- 
mowych lekcji online, by rozwijać swoje 
umiejętności i zamienić telefon na profe-
sjonalny sprzęt. Fotografia to pasja zdecy-
dowanie warta uwagi. Sprawdź sam!

 poleca Joanna Zięba

nie dodajemy mięso mie-
lone, przyprawy i smaży-
my kolejne 10 min. W mię-
dzyczasie ziemniaki obie-
ramy i gotujemy, a gdy bę-
dą miękkie – odcedzamy 
i ugniatamy. Tak przygoto-
wane dodajemy na patel-
nię z farszem i mieszamy. 
Usmażone naleśniki na-
dziewamy farszem i skła-
damy w trójkąty. Potem 
smarujemy rozkłóconym 
jajkiem i smażymy na ole-
ju.

        poleca Maja Jakubiec
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W  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się 
trzy  sesje  Rady  Gminy  Buczkowice  oraz 
sześć posiedzeń jej komisji.

Od stycznia do marca Rada Gminy Bucz-
kowice podjęła 18 uchwał, którymi między in-
nymi:

• zmieniono Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą oraz budżet gminy na rok 2022, 

• zatwierdzono plany pracy komisji Rady 
Gminy na rok 2022,

• przekazano środki finansowe na dofina-
sowanie  zakupu  radiowozu dla Komisariatu 
Policji w Szczyrku,

• ustalono wysokość ekwiwalentu pienięż-
nego dla strażaków ratowników OSP,

• wyrażono zgodę na przystąpienie gminy 
do Klastra Energii Powiatu Bielskiego,

•  wyznaczono  miejsce  do  prowadzenia 
handlu w piątki  i soboty przez rolników i  ich 
domowników  oraz  uchwalono  Regulamin 
określający zasady prowadzenia tego handlu,

• przyjęto program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt,

•  nie wyrażono  zgody  na wyodrębnienie 
w budżecie gminy Buczkowice na  rok 2023 
środków stanowiących fundusz sołecki.

Podczas posiedzeń komisji radni opiniowa-
li projekty uchwał przygotowane przez wójta 

gminy oraz zajmowali się bieżącymi sprawa-
mi gminy i zagadnieniami wynikającymi z pla-
nów pracy. 

Wójt gminy Buczkowice w I kwartale 2022 
roku między innymi:

1. Przygotował i przedłożył do rozpatrzenia 
18 projektów uchwał Rady Gminy Buczkowice 
–  wszystkie uchwały zostały podjęte.

2. Wydał 21 zarządzeń.
3. Zawarł 11 umów z firmami.  
4. Zawarł 46 umów z osobami fizycznymi, 

w tym 33 umowy na opracowanie i prowadze-
nie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ra- 
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  pra-
cy Rady Gminy  i wójta  (w  tym zawiadomie-
nia o posiedzeniach rady oraz protokoły z ich 
przebiegu, podjęte uchwały i ich projekty wraz 
z uzasadnieniami, wyniki głosowań radnych, 
zarządzenia wójta oraz sprawozdania z jego 
działalności) udostępniane są w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowi-
ce na stronie  internetowej gminy (https://sa-
morzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice). 

Agata Artemska, Ewa Matera

2 maja  
URZĄD NIECZYNNY

Uprzejmie  informujemy,  że  2  maja 
2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Bucz-
kowice będzie nieczynny. Zgodnie z za-
rządzeniem nr 20/2021 kierownika Urzę-
du Gminy Buczkowice z 31 grudnia 2021 
r. dzień ten został ustanowiony dniem wol-
nym od pracy w zamian za dzień 1 stycz-
nia 2022 r. 

Józef Caputa, wójt gminy Buczkowice 

Dla Ukrainy
Władze  gminy  Buczkowice  składają  ser-

deczne podziękowania wszystkim mieszkań-
com gminy za pomoc i wsparcie okazane przy-
bywającym  do  nas  uchodźcom  wojennym 
z Ukrainy, za wspaniałe inicjatywy dotyczące 
organizowania zbiórek, za hojność i serca na 
dłoni. 

Od  pierwszych  godzin,  kiedy  ukraińscy 
obywatele pojawili  się w Buczkowicach, Ry-
barzowicach, Godziszce i Kalnej, mogą liczyć 
na naszą wspólną pomoc. Okazywane dobro, 
empatia i serdeczność wypełniała każdy nasz 
dzień  i  przejawiała  się w najmniejszych na-
wet gestach życzliwości, ogromnym zaanga-
żowaniu w organizację zbiórek, w telefonach 
z zapytaniem, jak można pomóc, i po prostu 
w chęci niesienia pomocy tym, którzy doświad-
czyli wojennej tułaczki. Wszyscy stanęliśmy na 
wysokości zadania. Bardzo dziękujemy!

Na terenie naszej gminy mieszka obecnie 
210 uchodźców wojennych z Ukrainy. Zosta-
li oni przyjęci przez 22 rodziny z Buczkowic, 
13 rodzin z Godziszki, 12 rodzin z Rybarzo-
wic i 2 rodziny z Kalnej. Wśród naszych gości 
jest 76 dzieci, z których 56 uczęszcza do szkół 
i przedszkoli na terenie gminy. Urząd Gminy 
w Buczkowicach  prowadzi  procedurę  nada-
wania numerów PESEL. Na dzień 21 kwietnia 
155 osobom będącym uchodźcami wojenny-
mi z Ukrainy został nadany numer pesel, który 
umożliwia otrzymywanie wsparcia, podjęcie le-
galnej pracy oraz umożliwia edukację i konty-
nuowanie leczenia korzystając z polskiej opieki 
zdrowotnej oraz korzystanie z niemal wszyst-
kich usług dostępnych w polskiej administracji. 

Katarzyna Konior,
 Kierownik GOPS w Buczkowicach

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY 
I WÓJTA GMINY BUCZKOWICE 
W I KWARTALE 2022 ROKU

Nadeszła wiosna, a wraz z nią na łąkach, 
pastwiskach, ścierniskach, poboczach, lasach 
i  innych  terenach zielonych zdarza się wie-
le pożarów. Ich główną przyczyną są podpa-
lenia traw, często wynikające z ludzkiej bez-
myślności. Pożary spowodowane wypalaniem 
traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, 
lasów, domów mieszkalnych i zabudowań go-
spodarczych,  a  przede  wszystkim  dla  wie-
lu pożytecznych zwierząt, które giną masowo 
w płomieniach: młodych ssaków, ptaków i ich 
gniazd, płazów, gadów i bezkręgowców. 

Służby ochrony środowiska, policja, a zwła- 
szcza  straż  pożarna  co  roku  apelują  o  za-
niechanie wypalania traw na łąkach, ścierni-
skach,  skarpach,  nieużytkach  itp.  Pomimo 
ostrzeżeń i apeli, z roku na rok liczba podpa-
leń  rośnie,  co przynosi  katastrofalne  skutki. 
Wiąże się to niewątpliwie z dużą powierzchnią 
ugorów  i nieużytkowanych  łąk oraz brakiem 
elementarnej wiedzy ze strony ich właścicieli. 

Wbrew  obiegowym  opiniom,  wypalanie 
wcale nie poprawia żyzności gleby, ponieważ 
zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz 
z nią mikroorganizmy (bakterie, grzyby), wa-
runkujące życie  roślin, natomiast popiół po-
wstały po wypaleniu, zmywany przez deszcz 

do ziemi, zakwasza ją, zamiast użyźniać. Pro-
ceder ten przynosi ponadto znaczne szkody 
gospodarcze, bo tereny, na których wypalano 
trawy i ścierniska, pozbawione zostają na wie-
le lat licznych form życia, które mają znaczący 
wpływ na wartości produkcyjne gleb.

Z uwagi na zagrożenia wynikające z wy-
palania traw, od dłuższego czasu obowiązu-
je całkowity ustawowy zakaz takiego postępo-
wania. Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. 
zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, 
natomiast zgodnie z art. 131, pkt. 12 tej usta-
wy: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, ro-
wy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary podlega karze aresztu lub 
grzywny. Wypalania  zabrania  również usta-
wa o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), któ-
rej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że w lasach oraz 
na terenach śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać nie-
bezpieczeństwo, a w szczególności wypala-
nia wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych.                                    cd. na str. 18

Wiosenne niebezpieczeństwo
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 

W GODZISZCE

DZIEŃ TEATRU

W marcu przypada Międzynarodowy Dzień 
Teatru, dlatego 29 marca dzieci miały okazję 
gościć w przedszkolu Teatr Bajkowe Skarbki 
Śląska z przedstawieniem pt. „Przygoda Ka-
pryśnej Królewny”. Dzieci z zainteresowaniem 
śledziły przygody głównej bohaterki, która nie 
lubiła jeść tego, co zdrowe. Dzieci były nie tyl-
ko odbiorcami, ale i aktorami. Przedstawienie 
poruszało zagadnienie szacunku dla cudzych 
starań, doceniania pracy innych oraz kwestie 
zdrowego  odżywiania.  Teatr  sprawił  przed-
szkolakom ogromną radość, co było widać po 
uśmiechach i głośnych brawach.

Katarzyna Krysta

Z KRONIKI PRZEDSZKOLA 

W RYBARZOWICACH

ĆWICZENIA ZE STRAŻAKAMI

3 marca przedszkolaki wraz z innymi pra-
cownikami przedszkola ćwiczyły próbną ewa-
kuację  z  placówki  pod  nadzorem gminnego 
komendanta OSP Stanisława Górnego oraz 
dha Bogdana Gołąbka. Po części praktycznej 
goście przypomnieli dzieciom wiadomości, co 
zrobić w sytuacjach zagrożenia zdrowia i ży-
cia. 

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI
W poniedziałek 21 marca w przedszkolu 

został zorganizowany Dzień Kolorowej Skar-
petki. Personel przedszkola oraz przedszko-
laki przyłączyły się do ogólnoświatowej akcji. 
Kolorowe skarpetki były wyrazem radości, to-
lerancji  i solidarności z osobami z zespołem 
Downa.  Dziękujemy  rodzicom  za  założenie 
dzieciom skarpet nie do pary.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 
22 marca nauczycielki zorganizowały cykl 

zajęć dotyczących ochrony źródeł wody. Dzie-
ci aktywnie uczestniczyły w zabawach, a po 
wysiłku ze smakiem piły wodę.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Solidaryzując  się  z  Ukrainą,  pracownicy 

przedszkola i rodzice zorganizowali pomoc dla 
uchodźców przebywających w naszym kraju. 
Zbiórki artykułów spożywczych i higienicznych 
dla poszkodowanych osób pomogły zmierzyć 
się z  tragedią rodzin. Dziękujemy wszystkim 
pomagającym.

RATOWNIK W PRZEDSZKOLU!

24 marca w przedszkolu gościliśmy Dawi-
da Tyca, ratownika medycznego z Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego. Atrakcją był ogrom-
ny plecak, wypełniony po brzegi materiałami 
służącymi do udzielania pomocy medycznej. 
Serdecznie dziękujemy za wspaniałą niespo-
dziankę dla dzieciaków.

WIOSENNE HARCE
Przedszkole zorganizowało Konkurs Foto-

graficzny pn.  „Wiosenne harce”, którego ce-
lem było m.in.: upowszechnianie i popularyza-
cja fotografii jako dziedziny sztuki, zwrócenie 
uwagi na piękno przyrody, a przede wszystkim 
zaproszenie do aktywności fizycznej – rodzin-
nych wyjść na spacery. Na konkurs wpłynęło 
12 prac. Wystawa zdjęć cieszyła oko, a dzieci 
otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Zapraszamy na stronę internetową placów-
ki.

Jadwiga Kozłowska

Z KRONIKI PRZEDSZKOLA 

W BUCZKOWICACH 

ECO FASHION SHOW

18 marca w przedszkolu odbył się ekolo-
giczny pokaz mody Eco Show, w którym dzie-
ci zaprezentowały się w strojach wykonanych 
z materiałów wtórnych. Wszystkie kreacje by-
ły przygotowane w sposób  twórczy  i  koloro-
wy. W tym dniu w przedszkolu zorganizowa-
no również zbiórkę makulatury, z której dochód 
zostanie przeznaczony na zakup piaskownic 
do ogrodu przedszkolnego. Na pokaz mody 
dojechały do nas Myszka Minnie i Mickey, któ-
re rozweseliły dzieci uczestniczące w uroczy-
stości.

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY 

21 marca  dzieci  poznały  problemy  osób 
z zespołem Downa, oglądnęły teatrzyk o ko-
lorowych  skarpetach,  a  chcąc uświetnić  ten 
dzień, same założyły skarpety nie do pary.

GODZINA Z ANIMACJĄ 

31 marca  Stanisław  Kaczmarek  pokazał 
przedszkolakom,  jak  powstawały  filmy  ani-
mowane w Studiu Filmowym w Bielsku-Bia-
łej. Dzieci oglądały folie animacyjne i pozna-
ły tajniki wprawiana w ruch bajkowych postaci 
oraz próbowały samodzielnie wykonać rysun-
ki do filmu.

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU 
Ten dzień był w przedszkolu dniem niebie-

skim. Dzieci obejrzały film o niebieskich mo-

WIOSENNE NIEBEZPIECZEŃSTWO
– dok. ze str. 17

Osoby,  które  zignorują  przepisy  i  po-
mimo zakazu będą wypalać trawy, muszą 
zdawać sobie sprawę, że za postępowanie 
takie grożą surowe konsekwencje prawne: 
areszt lub grzywna w wysokości od 5 tys. 
do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku pod-

palenia trawy dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia 
wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z za-
pisami Kodeksu karnego – podlega karze 
pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
gminy Buczkowice o rozwagę i rozsądek.

Przemysław Lubiński
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tylach, aby lepiej zrozumieć sposób widzenia 
świata przez dzieci ze spektrum autyzmu. Im-
prezie towarzyszyła wystawa „Autysta to twór-
ca”,  na której  zamieszczono prace  i  rysunki 
wykonane przez naszego przedszkolaka, któ-
re zadziwiają precyzją i kreatywnością.

TURNIEJ WIEDZY O ZDROWIU 
W  kwietniu  i  marcu  dzieci  uczestniczyły  

w  turnieju wiedzy o zdrowiu, w którym mogły 
zaprezentować  swoją wiedzę  i  umiejętności 
dotyczące zdrowego  trybu życia. Odbyły się 
konkurencje sportowe, gry dydaktyczne i qu-
izy. Dzieci zaskoczyły wszystkich swoją wie-
dzą i entuzjazmem.

PROJEKT „PRZEDSZKOLE BUCZKOWICE”

W ramach projektu unijnego w przedszkolu 
odbywa się szereg zajęć rozwijających, m.in. 
zajęcia ruchowe wg Weroniki Sherborne, któ-
re rozwijają ruchowo i wzmacniają rozwój spo-
łeczny dzieci w relacji z kolegą i grupą. Odby-
wają się one w najmłodszych grupach. Nato-
miast  zajęcia  hipoterapii  to  zajęcia  z  udzia-
łem konia rozwijające dzieci psychomotorycz-
nie przeznaczone dla dzieci objętych kształce-
niem specjalnym.

Elżbieta Jarczyk

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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STAN WOJENNY 1981-1983

W  ramach  projektu  pn.  „Gdy  gaśnie  pa-
mięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grud-
nia 1981 – Pamiętamy!” w naszej szkole za-
prezentowano wystawę przygotowaną przez 
IPN  „Stan wojenny 1981-83”. Zainteresowa-
nie wystawą wśród szkół w województwie ślą-
skim było bardzo duże, dlatego czekaliśmy na 
to wydarzenie aż do 17 marca. To już ostatnie 
zrealizowane działanie przygotowujące dzie-
ci i młodzież do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wybuchu stanu wojennego. Tym sa-
mym zadania projektowe zostały zakończone.

Krzysztof Pietyra

WIZYTA W OSP W RYBARZOWICACH

11 marca pierwszaki z naszej szkoły odwie-
dziły strażnicę. Pretekstem wyjścia była oma-
wiana w klasie lektura Cz. Janczarskiego pt. 
„Jak  Wojtek  został  strażakiem”.  Dzięki  niej 
dzieci poznały pracę strażaków i rangę stra-
żackiej służby. Wiadomości na temat funkcjo-
nowania straży pożarnej nie byłyby tak pełne, 
gdyby nie spotkanie i rozmowa z prawdziwymi 
strażakami. Dzieci z zaciekawieniem uczestni-
czyły w spotkaniu, podczas którego mogły po-
znać specyfikę pracy strażaków, umundurowa-
nie oraz niektóre sprzęty. Dowiedziały się, że 
strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są 
wzywani do wypadków samochodowych, do 
zalanych domów, powalonych drzew, a także 
ratują zwierzęta.

Podczas spotkania dzieci zostały uświado-
mione jak zachowywać się w sytuacjach za-
grożenia oraz  jak powiadomić służby  ratow-
nicze i udzielać pierwszej pomocy. Wielką ra-
dość pierwszakom sprawiło obejrzenie z bliska 
wozu strażackiego oraz zapoznanie się z jego 
wyposażeniem. Ten pełen atrakcji  dzień za-
wdzięczamy prezesowi OSP dh Stanisławowi 
Górnemu, który poprowadził dydaktyczną po-
gadankę z dziećmi i odpowiadał na zadawane 
pytania. Ciepłe podejście do dzieci i zaanga-
żowanie sprawiły, że wszystkie zamarzyły, by 
w przyszłości także zostać strażakami. Obie-
cywali to zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. 
Dziękujemy prezesowi Górnemu za poświęco-
ny nam czas i życzymy, by ta trudna i odpowie-
dzialna praca była źródłem wyłącznie satysfak-
cji i zadowolenia.

Mirosława Czernek, Katarzyna Górnicka-Marek

SUKCESY SPORTOWE
Uczennice naszej szkoły Zuzanna Górec-

ka  (kl.  5a)  i  jej młodsza  siostra Blanka Gó-
recka  (kl.  2b)  trenują  gimnastykę  artystycz-
ną. Zuzia trenuje od 3 lat i chociaż ćwiczy re-
kreacyjnie,  to osiąga  imponujące wyniki. Ma 
na swoim koncie wielokrotne zwycięstwa za-

równo w układach tanecznych, jak i z przybo-
rami. Cechuje ją wysoki poziom umiejętności 
oraz chęć ciągłego doskonalenia. W chwilach 
wolnych trenuje też akrobatykę. Blanka trenu-
je dopiero 1,5 roku, a już ma na swoim kon-
cie wiele występów zakończonych na podium. 
Jej dynamika, gracja i taneczność zachwycają 
każdego obserwatora. W lutym w Białej Pod-
laskiej odbył się Walentynkowy Turniej w Gim-
nastyce Artystycznej. Nasze uczennice zdoby-
ły tam miejsca medalowe. Zuzanna Górecka 
I miejsce w swojej kategorii wiekowej, a Blan-
ka Górecka II miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Sylwia Nikiel

KONKURS RECYTATORSKI 2022
3 marca odbył się Szkolny Konkurs Recy-

tatorski, zorganizowany przez bibliotekę szkol-
ną. Celem konkursu było kształtowanie wraż-
liwości  na  piękno  języka  polskiego  poprzez 
sztukę recytacji, a także stworzenie uczniom 
możliwości  zaprezentowania  się  oraz  upo-
wszechnianie literatury dla dzieci i młodzieży.

Do konkursu przystąpiło 10 uczestników, 
którzy rywalizowali w kategoriach klasy I-III, IV-
VI oraz VII-VIII. Każdy z recytatorów przedsta-
wił jeden wiersz oraz fragment wybranej prozy. 
Komisja oceniająca wzięła pod uwagę dobór 
repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa 
(dykcja, barwa głosu) oraz wyraz artystyczny. 
Jury po naradzie wyłoniło zwycięzców:

– kategoria klasy I-III: 1 m. Emilia Frączek 
klasa 3a, 2 m. Piotr Wójcik klasa 3a, 3 m. Iwo 
Korzeniowski  klasa 1a, wyróżnienia: Franci-
szek Kubica klasa 1b  i Lena Wojciuch klasa 
2a;

– kategoria klasy IV-VI: 1 m. Mikołaj Frą-
czek klasa 5a, 2 m. Julia Motal klasa 4b, wy-
różnienie Maria Bylinko-Iskierka klasa 4b;

–  kategoria  klasy  VII-VIII:  1  m.  Patrycja 
Mendrok klasa 7b, 2 m. Bartosz Wójcik klasa 
7b.

Na etapie powiatowym 2. miejsce w kate-
gorii klas  IV-VI zajął Mikołaj Frączek z klasy 
5a. To on będzie reprezentował naszą szkołę 
w etapie rejonowym w Bielsku-Białej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy!

Marcelina Cygoń

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2022
Uczennica klasy 8b Nikola Czernek zosta-

ła finalistką Przedmiotowego Konkursu z Ję-
zyka Polskiego. Tym samym otrzymuje 100% 
z egzaminu z języka polskiego oraz 10 punk-
tów przy rekrutacji do szkoły średniej.

Małgorzata Wajdzik
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U ZERÓWKOWICZÓW CIEKAWIE

W minionym miesiącu nasi zerówkowicze 
wraz z wychowawczyniami obchodzili Dzień 
Pizzy, walentynki oraz Dzień Dinozaura. Czas 
ten wypełniony  był  licznymi  atrakcjami. Ma-
li uczniowie m.in. mieli możliwość wykonania 
swojej własnej pizzy. Świetnie bawili się oglą-
dając  zdjęcia  dinozaurów  przez  okulary  3D 
i robiąc wesołe zdjęcia w Dino-budce. W wa-
lentynki  okazywali  innym swoje  uczucia  po-
przez wysyłanie kolorowych karteczek w Po-
czcie Walentynkowej. Zerówkowicze włączy-
li się również w obchody Światowych Dni Ze-
społu Downa i Świadomości Autyzmu. W ich 
trakcie wszędzie w szkole królował charakte-
rystyczny niebieski kolor oraz kolorowe skar-
petki. Poprzez różne działania, ciekawe pla-
katy i wysłuchanie audycji radiowych przygo-
towanych przez starszych kolegów dzieci do-
wiedziały się wiele na temat zespołu Downa 
oraz autyzmu, co zapewne pomoże w kształ-
towaniu tolerancyjnych postaw w stosunku do 
osób niepełnosprawnych. Uczniowie klas ze-
rowych bardzo chętnie  i z dużym zaangażo-
waniem brali też udział w zajęciach konstruk-
cyjnych z wykorzystaniem klocków Lego Edu-
cation. Dzieci uczyły się logicznego myślenia 
„małego konstruktora – programisty”,  samo-
dzielnie budując i programując roboty. W nie-
dalekiej  przyszłości  uczniowie  naszej  szko-
ły będą mieli możliwość skorzystania z dodat-
kowych zajęć z robotyki współfinansowanych 
z projektu pn. „Laboratorium przyszłości”. 

W marcu grupy zerowe nakręciły krótki fil-
mik,  w  którym  zaprezentowały  dzień  z  ży-
cia zerówkowiczów i pochwaliły się udziałem 
w ciekawych zajęciach. Można go obejrzeć na 
stronie głównej szkoły w aktualnościach. 

Paulina Klaczek i Magdalena Bojczuk 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

W  związku  z  tragicznymi  wydarzeniami 
w Ukrainie cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Buczkowicach roz-

poczęła  akcję  pomocy  dla matek  z  dziećmi 
przybyłych z Ukrainy do Bielska-Białej. Nawią-
zaliśmy współpracę z bielskimi instytucjami po-
mocy i zaoferowaliśmy realną pomoc – od 1 do 
7 marca prowadziliśmy zbiórkę najpotrzebniej-
szych rzeczy: dziecięcych papci, koców, kari-
mat, koszy na pranie, mat łazienkowych, ręcz-
ników kąpielowych, środków medycznych oraz 
higieny osobistej, artykułów spożywczych i ko-
smetyków dla dzieci. Uczniowie klas starszych 
zakupili dywany i lampki nocne, które wyposa-
żyły pokoje dla najmłodszych. Wszystkie da-
ry zostały przekazane do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie 
przebywa kilkadziesiąt matek z dziećmi, oraz 
do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej. Pracownicy MOPS-u byli pod wraże-
niem ogromnej ilości zebranych darów.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom, 
gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły 
za  tak szybką  i bezinteresowną pomoc oraz 
hojność. Podziękowanie kierujemy do młodzie-
ży szkolnej za aktywny udział w zbiórce, prace 
organizacyjne,  porządkowe  i  segregowanie. 
Mamy świadomość,  że  sytuacja uchodźców 
wojennych z Ukrainy  jest  trudna  i dynamicz-
na, dlatego jesteśmy gotowi nadal pomagać. 
Wierzymy, że dobroć zwycięża wszystko, sa-
ma pozostając niezwyciężona!

Dorota Klimczyńska
 

KONKURSY PLASTYCZNE

Uczniowie naszej szkoły godnie i z sukce-
sami  reprezentują szkołę w konkursach pla-
stycznych. W ostatnim czasie osiągnęli wspa-
niałe wyniki w powiatowych konkursach orga-
nizowanych w Bielsku-Białej. W 10. edycji kon-
kursu na maskę karnawałową w różnych kate-
goriach wiekowych 1. miejsca zdobyli: Krzysz-
tof Tomaszczyk kl. 5a, Wiktor Chanowski kl. 
7a, Maksym Shatskyi kl. 7a. W VII edycji Kon-
kursu  Plastycznego  z  cyklu  „Postaci  Filmo-
we  i Bajkowe – Bohaterowie Kultowych Ba-
jek Disneya” Wiktoria Zielińska z kl. 8a zaję-
ła II miejsce, zaś wyróżnienia otrzymały: Wero-
nika Zielińska kl. 8a, Patrycja Krawczyk kl. 5b  
i Marta Dobija kl. 7a.

Wioletta Lolo

EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLE

W wojewódzkim konkursie  „Edukacja  re-
gionalna w szkole” pod hasłem: „Region-Lu-

dzie-Natura” nasza szkolna drużyna zakwalifi-
kowała się do III etapu na 1. miejscu w katego-
rii szkół podstawowych województwa śląskie-
go. Zadaniem konkursowym  tego etapu  jest 
przygotowanie video bloga na temat „Zielony 
Śląsk” – poznajemy skarby natury wojewódz-
twa śląskiego, promujemy „zieloną” śląskość. 
„Buczkowice  – moja mała  ojczyzna”.  Jeste-
śmy w trakcie jego realizacji. Szkolną druży-
nę tworzy 6 uczniów klasy VI: Olga Jakubiec, 
Aleksandra Knapek, Martyna Nikiel, Zofia Śli-
wa, Stanisław Wędzel, Kacper Więzik, którzy 
pod kierunkiem opiekunów: Wioletty Lolo, An-
ny Kasińskiej, Iwony Filipkiewicz i Barbary Pa-
stwy realizują projekt konkursowy. 

Podczas realizacji projektu uczniowie naby-
li umiejętność współdziałania, poczuli radość 
płynącą  ze wspólnej  pracy,  zabawy  i  nauki. 
Doświadczyli trudnej sztuki wyboru, wspólne-
go podejmowania decyzji i szukania kompro-
misu. Stawali się coraz bardziej odważni, ak-
tywni i twórczy. Indywidualnie każdy z uczniów 
pokonał swoje słabości  i odkrył nowy poten-
cjał. Cykl spotkań pozwolił na wyzwalanie ak-
tywności twórczej i kształtowanie umiejętności 
kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zaję-
cia w plenerze, bibułkarstwo oraz śpiew ma-
ją terapeutyczny wpływ na uczniów w trudnej 
od jakiegoś czasu rzeczywistości (covid, woj-
na w Ukrainie). Projekt znakomicie wpisuje się 
w potrzebę edukacji regionalnej i ekologicznej 
w naszej szkole.

Wioletta Lolo, Anna Kasińska

„SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”

30 marca w Pałacu Czeczów w Kozach od-
była  się XXIV  edycja Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego pod hasłem „Słońce, słoń-
ce  i  życie”. Szkołę Podstawową  im. Mikoła-
ja Kopernika w Buczkowicach reprezentowało 
sześć uczestniczek z klas III-VIII wyłonionych 
w czasie szkolnych eliminacji. Każdy recyta-
tor wykonywał dwa utwory: wiersz oraz frag-
ment  utworu  prozatorskiego.  Występy  oce-
niała komisja w składzie: Halina Kubisz-Mu-
ła – przewodnicząca jury, instruktor teatralny; 
Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek „Bania-
luka” w Bielsku-Białej  oraz Marta Walesiak- 
Łabędzka – aktorka Teatru  „Syrena” w War-
szawie. Z radością informujemy, że w katego-
rii klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Lena To-
biasz, a drugie – Emilia Kozieł z SP w Buczko-
wicach. W kategorii klas IV-VI trzecie miejsce 
zajęła Julia Gawryś, a wyróżnienie uzyskała 
Karolina Nikiel. Laureaci uhonorowani zostali 
nagrodami książkowymi na spotkaniu podsu-
mowującym konkurs 12 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej. Jury wyraziło ra-
dość, że konkurs po dwuletniej przerwie mógł 
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odbyć się w formie stacjonarnej, a młodych re-
cytatorów zachęciło do dalszej pracy nad pięk-
nem i znaczeniem słowa. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy oraz życzymy powodzenia na 
kolejnym etapie konkursu.

Anna Prochownik

„KOPERNIK” DZIŚ JEST CAŁY NIEBIESKI

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koperni-
ka w Buczkowicach już po raz drugi uczestni-
czyła w Obchodach Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu, który odbył się 31 marca. Ha-
sło przewodnie obchodów brzmiało „Nie bądź 
zielony w temacie autyzmu – „Kopernik” dziś 
jest  cały  niebieski!”. Audycja  radiowa,  którą 
przygotowali uczniowie klas pierwszych, mia-
ła na celu poszerzenie wiedzy na temat auty-
zmu oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw 
w stosunku do osób dotkniętych autyzmem. 
Rada Samorządu Uczniowskiego włączyła się 
do obchodów, ogłaszając w szkole dzień w ko-
lorze niebieskim, a uczniowie w Pracowni Kre-
atywności wykonali okolicznościowe plakaty.

Justyna Sanetra

Z ŻYCIA SZKOŁY W KALNEJ

RYMY ZIMY 

Pod  takim  hasłem  uczniowie  kalniań-
skiej szkoły stanęli w szranki poetyckie. Kon-
kurs literacki sławiący uroki zimy odbywał się 
na przełomie  roku. Wszystkie utwory  znala-
zły się w unikalnym tomiku, wydanym w zaled-
wie 25 egzemplarzach. Wpłynęło 16 utworów 
młodych poetów z klas 1-8. W założeniu nie 
chodziło o wybranie najlepszego wiersza, lecz 
o przegląd umiejętności młodych twórców. Or-
ganizator, czyli samorząd uczniowski, wyróż-
nił  wszystkich  autorów  oraz  artystów-grafi-
ków, którzy stworzyli oryginalne ilustracje. Jest 
to pierwszy pomysł tego typu, kolejna edycja 
prawdopodobnie dotyczyć będzie następnych 
pór roku. Nad jakością nadsyłanych utworów 
czuwała czwórka pedagogów oraz bielska po-
etka Jadwiga Ochman, która nagrodziła naj-

wątku matematycznym „Polowanie na tygrysa”  
(E. Gruszczyk-Kolczyńska). Grupy zadań prze-
dzielone były zabawami muzyczno-ruchowymi 
z elementami liczenia. 

Święto matematyki  to czas  radosnej kre-
atywności, zdobywania umiejętności logiczne-
go myślenia, nabywania kompetencji społecz-
nych. Na stałe wpisze się ono w kalendarz im-
prez naszego przedszkola.

Lucyna Gowin

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

6 marca w krajach Unii Europejskiej obcho-
dzony  jest Europejski Dzień Logopedy  z  tej 
okazji nauczycielki zajmujące się terapią mo-
wy i komunikacji zorganizowały we wszystkich 
oddziałach przedszkolnych grupowe  zajęcia 
logopedyczne. 

Przedszkolaki dowiedziały się, na czym po-
lega praca logopedy i co powinny robić, aby 
pięknie i poprawnie się wypowiadać. Zajęcia 
rozpoczęła  rozgrzewka  ruchowa przy muzy-
ce. Następnie dzieci ćwiczyły wydłużanie fa-
zy wydechu przy zminimalizowanym wysiłku 
mięśniowym wykorzystując elementy metody 
lax vox. Terapia lax vox to doskonała zabawa, 
polecana zwłaszcza dla dzieci z trudnościami 
w oddychaniu  i mową bezdźwięczną, a  tak-
że dla wszystkich osób, które pracują głosem. 
Były również zagadki słuchowe, odczytywanie 
i  kontynuowanie sekwencji  słuchowych oraz 
ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Dużo po-
zytywnych emocji i motywacji do ćwiczeń wy-
wołały bajki i wierszyki logopedyczne. Przed-
szkolaki z zapałem wykonywały ćwiczenia po-
liczków, warg,  języka, żuchwy i podniebienia 
miękkiego. W zabawie słomkami i kolorowymi 
rękawiczkami umieszczonymi na papierowych 
kubkach  utrwalały  umiejętność  prawidłowe-
go oddychania, a rozsypane przedmioty szyb-
ko posegregowały. Dzieci dowiedziały się rów-
nież, że czasami ludzie „mówią rękami” – two-
rzą nawet sztuki  teatralne, poznały kilka ge-
stów języka migowego.  

Kolejnym działaniem w ramach obchodów 
dnia logopedy było przygotowanie gazetki dla 
rodziców, w której można znaleźć informacje 
na temat etapów rozwoju mowy dziecka, profi-
laktyki logopedycznej oraz możliwości uzyska-
nia pomocy w szkole i poza placówką.

Lucyna Gowin, Joanna Kurowska
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lepszych  twórców swoimi  tomikami. Kolejne 
nagrody ufundowała  rada  rodziców oraz dy-
rekcja szkoły.

A. Krajewska

MIESZKAŃCY KALNEJ DLA UCHODŹCÓW

Żywność,  leki,  środki  czystości  oraz  po-
ściel i koce zebrane przez mieszkańców Kal-
nej trafiły do uchodźców z Ukrainy. Zbiórka od-
była się na początku marca z inicjatywy tutej-
szych strażaków z OSP oraz Caritas Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. Część darów trafiało bez-
pośrednio do remizy w Kalnej, część groma-
dzono w szkole. Odzew mieszkańców był bar-
dzo duży, dary trafiły do magazynu Caritasu, 
gdzie zostały rozdzielone i wysłane do potrze-
bujących Ukraińców – zarówno przebywają-
cych w Polsce,  jak  i walczących w Ukrainie. 
Efekt akcji świadczy o otwartości i życzliwości 
mieszkańców wobec potrzebujących. 

A. Krajewska

DZIEŃ MATEMATYKI W PRZEDSZKOLU
Od 2007 roku królowa nauk – matematy-

ka – ma swoje święto w marcu, które obcho-
dzone  jest na całym świecie. Był  to pretekst 
do zorganizowania wyjątkowych zajęć mate-
matycznych w przedszkolu, pełnych dobrej za-
bawy i radości. Dzieci przedszkolne uczą się 
matematyki poprzez osobiste doświadczenia 
na konkretach, możliwość eksperymentowa-
nia i odkrywania, dokonywania wyborów; naj-
efektywniej jeśli rozwiązywanie zadań sprawia 
im przyjemność. 

Zajęcia zaczęły się od pogadanki przy ga-
zetce  ilustrującej  zastosowania matematyki, 
dzieci szybko wysnuły wniosek, że matema-
tyka  jest wszędzie, ma  swoje  zastosowanie 
w każdej dziedzinie życia. Następnie zgodnie 
z instrukcją nauczyciela konstruowały rakietę 
kosmiczną, utrwalając pojęcia dotyczące poło-
żenia przedmiotów w przestrzeni i nazwy figur 
geometrycznych. Dzieci uczyły się wyznaczać 
sumę  i  różnicę  przy  pomocy  drucików  kre-
atywnych i korali oraz specjalnie skonstruowa-
nych z pudełek kartonowych „liczących eko-
maszyn”  i piłeczek o rożnych kolorach  i  fak-
turach. Kolejne zadania dostarczyły doświad-
czeń w zakresie ustalenia stałości ilości, długo-
ści i objętości przy obserwowanych zmianach. 
Wykorzystaliśmy butelki z zabarwioną wodą, 
paski papieru o równej długości i klocki. Ta gru-
pa zadań wymagała dużego wysiłku intelektu-
alnego, wdrażała do pokonywania  trudności 
mimo przeszkód. Umiejętność analizy i synte-
zy, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-
ruchowej wymagała przedszkolna wersja tetris 
wykonana z wytłaczanek – opakowań na jajka. 
Starszaki wzięły udział w dyktandzie matema-
tycznym oraz rozegrały grę o rozbudowanym 
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KODUJEMY I PROGRAMUJEMY 

Kodowanie  i  programowanie  to  ciekawy 
sposób na zabawę, która uczy najmłodszych 
logicznego,  algorytmicznego  myślenia,  za-
daniowego  podejścia  do  stawianych  proble-
mów, kreatywności, umiejętności pracy w gru-
pie, szukania kompromisów i optymalnych roz-
wiązań. Poprzez naukę kodowania i programo-
wania rozwijają się uniwersalne kompetencje, 
przydatne na każdym etapie dalszego życia.

Przedszkolaki  z  Punktu  Przedszkolnego 
w Kalnej biorą udział w kolejnej edycji Ogólno-
polskiego Programu „Uczymy dzieci programo-
wać”, wykorzystując narzędzia do kodowania 
i programowania: matę do kodowania, krążki, 
kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, a także 
roboty edukacyjne Ozobot. Zabawy te wplata-
ne są do codziennych aktywności. W ostatnim 
czasie najmłodsi, w oczekiwaniu na wiosnę, 
poznawali pierwsze wiosenne kwiaty, wykorzy-
stując Ozoboty. Każdy przedszkolak poprzez 
kolorowe kody mógł samodzielnie zaplanować 
trasę i zadania dla swojego robota, wykonując 
w ten sposób zadanie programistyczne.

R. Jakubiec

WIEŚCI ZE SZKOŁY 

W GODZISZCE

KSIĄŻKA ZAMKNIĘTA W PUDEŁKU

Praca  z  lekturą w  starszych  klasach  jest 
nie  lada  wyzwaniem.  Jednak  jeśli  znajdzie 
się ciekawy pomysł, zwykłe lekcje zamieniają 
się w magiczne. Tak było podczas poznawa-
nia „Małego Księcia”. Uczniowie klasy 7a i 7b 
wzięli udział w projekcie „Książka zamknięta 
w pudełku”. W trakcie pracy nad lekturą kolek-
cjonowali różne przedmioty związane z jej tre-
ścią, malowali do niej ilustracje i zapisywali naj-
ważniejsze informacje. Zwykłe pudełka po bu-
tach zamieniły się więc w planetę B-612, prze-
strzeń kosmiczną i pustynię. W środku można 
było dostrzec czerwoną różę, ceramiczną, bi-

bułową lub materiałową; a także samolot, pi-
lota, Małego Księcia z klocków Lego, postacie 
z plasteliny i włóczki i maskotkę lisa. W pudeł-
kowych kieszonkach uczniowie gromadzili zło-
te myśli z utworu. Te o przyjaźni i miłości przy-
dadzą się na całe życie. Siódmoklasiści wyka-
zali się niezwykłą kreatywnością, a ich pudełka 
stały się portalem do bogatego świata książek.

Podobny  projekt  do  lektury  „Tajemniczy 
ogród” przygotowywali piątoklasiści. Powsta-
ły wykonane z różnych materiałów magiczne 
ogrody z pnącymi bluszczami, różnokolorowy-
mi różami, ścieżkami i fontannami. Oglądając 
je uczniowie zrozumieli, że cały świat jest ogro-
dem  i  trzeba o niego dbać. W pudełkowych 
ogrodach zamieszkały wykonane z plasteliny, 
klocków lub bibuły postacie bohaterów, którzy 
odratowali ogród, sami się przy tym zmienia-
jąc. Piątoklasiści rozmawiając o tym, przygo-
towali narzędzia do pracy w ogrodzie z wypi-
sanymi na nich wartościami ważnymi w życiu. 
W trakcie pracy z lekturą uczniowie odkrywa-
li jak ważny jest dom, rodzina, przyjaciele. Dla-
tego na zakończenie redagowali piękne zapro-
szenia do ogrodu dla swoich bliskich. 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM

Tuż przed feriami zimowymi odbyła się uro-
czystość pasowania pierwszoklasistów na czy-
telników w szkolnej bibliotece. Zanim jednak 
uczniowie  złożyli  przyrzeczenie,  czekała  na 
nich niespodzianka, gdyż pasowanie z ekra-
nu  przeprowadzili ich starsi koledzy. Program 
artystyczny uroczystości przygotowali ucznio-
wie  klasy  4  pod  kierunkiem wychowawczy-
ni. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne ca-
łe przedstawienie zostało nagrane, a konkursy 
i quizy zaprezentowane interaktywnie. Pierw-
szoklasiści  musieli  także  pokonać  książko-
wy tor przeszkód, przeskoczyć encyklopedię 
i wykazać się umiejętnością czytania wyloso-
wanych wyrazów wielosylabowych. Po zakoń-
czeniu zmagań i pasowaniu wszyscy ucznio-
wie otrzymali zestawy książkowe przekazane 
przez Instytut Książki dla nowych czytelników. 

AKCJE CHARYTATYWNE
Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pa-

ni pedagog organizuje wiele charytatywnych 
inicjatyw. Jak co roku miała miejsce „Adopcja 
Serca” służąca pomocą afrykańskim dzieciom 
oraz akcja pn. „I Ty możesz zostać św. Miko-
łajem”. Tym razem uczniowie zbierali artyku-
ły papiernicze  i słodycze dla Szpitala Pedia-
trycznego w Bielsku-Białej. Szkoła przyłączy-
ła się także do kolejnej edycji „Kredki dla Ke-
nii”.  Miała ona hasło „Dziewczyna – dziewczy-

nie, kobieta – kobiecie”, dlatego zbierano środ-
ki higieniczne. Z akcją łączył się konkurs, na 
który klasa 6 wykonała piękną mandalę. Zo-
stała ona wystawiona w Klubokawiarni  „Per-
spektywa” w Bielsku-Białej. W Konkursie Pla-
stycznym „Mandala dla Kenii” praca naszych 
dzieci zajęła II miejsce. Została również zorga-
nizowana zbiórka artykułów spożywczych, hi-
gieny osobistej oraz koców dla poszkodowa-
nych w wyniku działań wojennych mieszkań-
ców Ukrainy. Akcja pn.  „Pomoc dla Ukrainy” 
poruszyła  naprawdę  wiele  serc. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy.

KLASY PIĄTE NA OLIMPIE

Mity greckie wciąż cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Dzieci uwielbiają słuchać opo-
wieści o starożytnych bogach, herosach, wie-
rzeniach.  Odczuwają  przyjemność  na  myśl 
o nektarze i ambrozji, które dają młodość i nie-
śmiertelność. Marzą o Olimpie, siedzibie staro-
żytnych bogów… I dzięki odrobinie wyobraź-
ni to pragnienie mogło się spełnić podczas za-
jęć  podsumowujących projekt  pn.  „Mitologia 
do działania skłania”. Na lekcję polskiego przy-
byli piątoklasiści przebrani za swoje ulubione 
postacie mitologiczne. Pojawiło się kilka Afro-
dyt z dorodnymi jabłkami, bo przecież każda 
dziewczyna chce być najpiękniejsza, a także 
sporo bogiń urodzaju z kłosami zbóż i bukie-
tami kwiatów. Była też Hera z pawim piórem, 
Atena z dzidą oraz Artemida z łukiem. Chłop-
cy, ubrani w prześcieradła toczyli kamień jak 
Syzyf lub grzmieli piorunem niczym Zeus. Nie 
zabrakło Aresa w tekturowej zbroi i Promete-
usza – dobroczyńcy ludzkości. Pojawił się tak-
że Dedal z własnoręcznie zrobionymi skrzydła-
mi z gałęzi olszyny oraz papierowych piór. Wi-
zyta na Olimpie była okazją do świetnej zaba-
wy i błyśnięcia mitologiczną wiedzą.

SUKCES MŁODYCH CHEMIKÓW
Nasi uczniowie osiągnęli wspaniałe wyni-

ki w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Chemii. Krystian Tomaszek został laureatem, 
a Artur Suder finalistą tego konkursu. Ósmo-
klasiści przygotowywali się pod opieką pana 
Arkadiusza Palucha. Serdecznie gratulujemy.

Redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek
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PODZIĘKOWANIA/REKLAMY

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania 
strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rybarzowicach za ogromną pomoc  
i wsparcie poprzez dostarczanie wody do 
mojego domu przez okres czterech miesięcy.      
                                                     Maria Dobija

Rada Sołecka Rybarzowic składa serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom, 

którzy uczestniczyli w zbiórce darów dla 
potrzebujących mieszkańców Ukrainy. 
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie 
i bezinteresowną pomoc, jednocześnie 
informujemy, że wszystkie artykuły zostały 
dostarczone do ukraińskich uchodźców.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji 
konkursu online z okazji Dnia Kobiet. 
Podziękowania kierujemy do: 
Wiolety Koszały właścicielki Salonu 

Kosmetycznego Verde z Buczkowic; Karola 
Koszały właściciela firmy Victoria Vynn – Nial 
Drop z Buczkowic, Sabiny Kubali właścicielki 
firmy Włosomania – Barbermania – 
strzyżenie i stylizacja Salon Fryzjerski  
z Buczkowic; Iwony Gasidło właścicielki 
Salonu Kosmetycznego „Na Truskawkowej” 
w Godziszce; Elżbiety Wrony właścicielki 
Studia Figura w Buczkowicach; Magdaleny 
Sanetry właścicielki Salonu Fryzjerskiego  
w Buczkowicach. 
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KRONIKA GOK

reklama
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FOTOREPORTAŻ

Po  dwuletniej  przerwie 
pandemicznej wreszcie moż-
na było wyruszyć w trasy ple-
nerowych  dróg  krzyżowych. 
Tak też zrobili parafianie Ryba-
rzowic, Kalnej i Godziszki prze-
żywając w ten sposób ostatnie 
chwile życia Jezusa. 

Z  Kalnej  dodatkowo  wy-
ruszyła  grupa  osób  biorą-
ca udział w ekstremalnej dro-
dze krzyżowej. Nie wszystkie 
jednak  zaplanowane wyjścia 

w  teren  się  udały,  z  powodu 
złych warunków pogodowych 
droga krzyżowa w Buczkowi-
cach nie opuściła murów ko-
ścielnych. 

Każdy z uczestników drogi 
niósł w sercu  przede wszyst-
kim prośbę o pokój na świecie, 
a szczególnie w Ukrainie, oraz 
zawierzał swoje troski i kłopo-
ty, a także radości oddając się 
w opiekę cierpiącego Jezusa 
Chrystusa.                           MB-C
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PAŃSKIE  
W NASZYCH 
KOŚCIOŁACH

Rybarzowice.

Godziszka.

Kalna.

Godziszka. Ekstremalna droga krzyżowa.

1.

4.

1.

3.

2.

Na zdjęciach:
1. Kościół w Godziszce.
2. Kościół w Kalnej, 
fot. ks. K. Hanzlik. 
3. Kościół w Buczkowicach, 
fot. M. Skrok. 
4. Kościół w Rybarzowi-
cach.
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