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Foto – Urząd Gminy
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iV KonKurs wiedzy o sejmie
Konkurs Wiedzy o Sejmie z wizytą uczestników w Warszawie na 

ul. Wiejskiej.
W dniu 9 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąb-

ce z inicjatywy Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP oraz władz Gminy 
Porąbka odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie dla uczniów szkół z Gminy 
Porąbka.

Podczas Konkursu pracownicy Wszechnicy Sejmowej zabrali uczest-
ników w wirtualny spacer po Sejmie.

Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu testu sprawdzającego 
wiedzę, w szczególności z zakresu współczesności polskiego parlamen-
taryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

Wyniki:
I miejsce – Jakub Rozmus, SP1 Czaniec;
II miejsce – Antoni Hawienczyk, SP1 Czaniec;
III miejsce – Mateusz Gorowicz, SP1 Czaniec.

laureaci KonKursu,,zośKa” 
W Hałcnowie odbył się 

konkurs piosenki patriotycz-
nej, żołnierskiej i harcerskiej:

Oto laureaci:
II m-ce Oliwier Błasiak;
II m-ce Jerzy Klusek;
III m-ce Kaja Błasiak.
Wyróżnienie dla zespo-

łu,,Akademia Musicalu Po-
rąbka”.

Gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów.

Dzięki inicjatywie Pani Poseł Małgorzaty Pępek oraz Wójta Gminy Po-
rąbka Pawła Zemanka wszyscy uczestnicy konkursu będą uczestniczyć 
w edukacyjnej wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
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30 lat „porąbczan”
„Porąbczanie” działają nieprzerwanie od 1991 roku, promując kultu-

rę regionalną i zarażając setki młodych ludzi pasją do ludowego śpiewu 
i tańca. 

Uroczystość obchodów 30-lecia działalności miała miejsce w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. 
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Jubileusz 20-lecia był okazją nie tylko do podsumowania ostatnich 
lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, ale również do podzięko-
wania wszystkim, którzy na przestrzeni tego okresu wnieśli swój wkład 
w jego rozwój. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do Was, którzy nie-
jednokrotnie poświęcając swój wolny czas i zaangażowanie na wiele lat 
związali się z Towarzystwem, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym 
i kulturowym naszej Gminy.

Towarzystwo Przyjaciół Porąbki wpisuje się pięknie w historię naszej 
gminy, działając na rzecz tradycji, zwyczajów oraz upamiętnienia histo-
rii niezwykłych ludzi, którzy przez kolejne lata mieli na nią niebagatelny 
wpływ.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za Państwa bezintere-
sowną działalność, inspirowaną miłością do Porąbki oraz życzenia czer-
pania satysfakcji z dalszej pracy na rzecz Gminy Porąbka.

Zapewniając o naszej dalszej życzliwości i przychylności życzymy 
wszystkim Członkom Towarzystwa dużo zdrowia i niesłabnącego zapału 
w realizacji swoich zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym.

Władze Gminy Porąbka 

jubileusz 20-lecia tpp
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osp Kobiernice
Przez ostatnie kilka miesięcy podopieczni z MDP Kobiernice w aktyw-

ny sposób spędzali czas.
Zaczęło się od regularnych zbiórek, które organizowane były w na-

szej jednostce przez cały okres wakacyjny. Oprócz stacjonarnych ćwi-
czeń, odbyły się również wyjazdy.

25 września młodzież wybrała się do Centralnego Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach, gdzie poznała historię pożarnictwa w Polsce.

Niedługo potem, bo 9 października cała grupa udała się do Szczyr-
ku, gdzie z sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski udała się pieszo do 
Schroniska PTTK na Magurze. Tam czekał na nich ratownik GOPR, który 
poruszył kwestie bezpieczeństwa w górach oraz w sposób praktyczny 
przedstawił jak udzielać pomocy w danych sytuacjach.

Te inicjatywy pozwalają wierzyć, że integracja oraz przekazana wie-
dza zaprocentuje w przyszłości i znaczna większość tych młodych ludzi 
zasili nasze szeregi.

nowi strażacy w osp
Miło nam poinformować, że szeregi jednostek OSP z Gminy Porąbka zasilili nowi strażacy.
Brawo, serdecznie gratulujemy!
Życzymy, aby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powo-

dem do dumy. Oby każdy wyjazd przynosił ulgę zagrożonym i kończył się szczęśliwym powro-
tem. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu powinności strażackich, a Opatrz-
ność nad Wami czuwa.
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andrzejKi morsowe
Za oknem przywitała nas zima.. ale po „Morsowych Andrzejkach Bie-

gowych”, nikomu to chyba nie przeszkadza. Pokazaliście, że nie ma dla 
was rzeczy niemożliwych.

Dziękujemy za mnóstwo uśmiechu, determinacji i dobrej zabawy.
Fotoreportaż z wydarzenia
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jubileusze pożycia małżeŃsKieGo
W dniu 16 listopada br. Urząd Gmi-

ny Porąbka z udziałem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Porąbce, zorganizował 
spotkanie Jubilatów, którzy w roku 
2021 obchodzili Jubileusz 50-lecia, 
55-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Zaproszenia na niniejsze spotka-
nie otrzymało 77 par, z czego 23 pary zgłosiły chęć uczestnictwa.

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Bujakowie i zostało poprze-
dzone mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego również 
w Bujakowie.

Jubilaci świętujący kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego, 
odebrali z rąk Wójta Gminy Pawła Zemanka i Przewodniczącego Rady 
Gminy Zbigniewa Drabka życzenia, dyplomy i kwiaty, a pary z 50-letnim 
stażem małżeńskim, dodatkowo medale „za długoletnie pożycie małżeń-
skie”, przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotka-
nie poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Porąbce Joanna 
Jurczak.

„Wspólnie przeżyte lata to wspaniały przykład do naśladowania dla 
Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim 
związkiem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem, świadczycie 
Państwo, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To 
właśnie dlatego Jubileusz Małżeństwa cieszy się wielkim poważaniem 
i szacunkiem społecznym” – tymi słowami zwracał się do Jubilatów Wójt 
Gminy – Paweł Zemanek.

Po części oficjalnej przyszła pora na poczęstunek i tańce.
Jubilaci, którzy nie zdecydowali się na udział w spotkaniu, otrzymają 

życzenia i listy gratulacyjne drogą pocztową.
Obejmujemy myślami wszystkich tegorocznych Jubilatów i życzymy 

im, aby kolejne lata wspólnego życia były nieustająco radosne i szczęśli-
we, aby nie brakło wzajemnej życzliwości, uśmiechu i pogody ducha oraz 
aby w zdrowiu i szczęściu doczekali się kolejnych jubileuszy.
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Fotoreportaż z obchodów Jubileuszu 35-lecia Klubu HDK PCK „Pło-
mień” Kobiernice.

Wszystkim Członkom Klubu gratulujemy pięknego Jubileuszu. Dzię-
kujemy za piękny dar serca, bezinteresowność i ogromne pokłady altru-
izmu.

Dziękujemy za zasługi na rzecz ratowania zdrowia i życia, za oddanie 
poświęcenie, szlachetne intencje.

„Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Przewodniczący Rady           Zastępca Wójta              Wójt Gminy Porąbka
    Zbigniew Drabek              Bogusław Wawak                 Paweł Zemanek

Kobiernice, 4 grudnia 2021 roku

35-lecia Klubu HdK pcK 
„płomieŃ” Kobiernice
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Gala  
lKs  
porabKa
Zapraszamy do zapozna-
nia się z fotoreportażem 
z I Gali Sportu LKS Zapora 
Porąbka.

Więcej zdjęć pod linkiem:

http://www.lkszapora.
porabka.net

Foto: Bartłomiej Rozmus
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Koło pttK „besKideK” 
w porąbce realizuje 
Kolejny projeKt

Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Porąbki i Wój-
towi Gminy Porąbka, znów udało nam się zrealizować kolejny 
projekt. Z zakresu Turystyka i Krajoznawstwo, zadanie publiczne 
,,Infrastruktura turystyczna południowego stoku Kiczery".

Została wykonana panorama z nazwami szczytów widocz-
nych z Kiczery, oraz tablice edukacyjne z informacją o konieczno-
ści ochrony przyrody pokazujące negatywne skutki zaśmie-
cania lasu. Ponadto w ramach projektu zostały umieszczone 
ławeczki na coraz to bardziej popularnym szczycie Beskidu 
Małego jakim jest Kiczera.

naGrody im. Ks. londzina – rozdane
#nagrodaLondzina
W 2021 roku Samorząd Gminy Porąbka nominował do nagrody 

ks. J. Londzina Koło PTTK „Beskidek” w Porąbce.

Laureatem XXII Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina 
został Pan Tarnawa ze Szczyrku, który od 50 lat działa na rzecz osób nie-
widomych. Serdecznie gratulujemy!
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zasłużony  
dla Kultury polsKiej

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Pan Ro-
man Pękala, kierownik muzyczny Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”. 
GRATULUJEMY

Gratulacje  
dla ad lucem

Składamy gratulacje dla duetu „Ad Lucem”, czyli Mileny Wojtyłko i Ju-
lii Mreńcy z Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Dziewczyny wywal-
czyły I miejsce w kategorii zespoły wokalne 17–19 lat, na Ogólnopolskim 
Festiwalu Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę – lata 60” w Gdań-
sku oraz I miejsce w swojej kategorii na 4 Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Bajkowej „Twoja Bajka” w Bielsku-Białej. Wielkie brawa!

podzięKowania  
dla pani sołtys  
małGorzaty czerniK  
za 28-letnią pracę

W dniu 25 października w Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie 
z odchodzącą na emeryturę Panią Małgorzatą Czernik, wieloletnią Sołtys 
sołectwa Czaniec. W spotkaniu ze strony urzędu uczestniczył Wójt Gmi-
ny Porąbka Paweł Zemanek, Zastępca Wójta Bogusław Wawak, Sekretarz 
Gminy Tomasz Buś, Skarbnik Gminy Bożena Czosnyka, Sołtys Sołectwa 
Porąbka Zbigniew Targosz oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Tomasz 
Sordyl.

Pani Małgorzata funkcję Sołtysa pełniła od 1992 roku.
Jest Absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Po ukończeniu stu-

diów rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Bielsku-Białej, jako doradca rolniczy na terenie Gminy Porąbka. Od 
1991 roku pracowała w Domu Kultury w Czańcu jako instruktor, a na-
stępnie kierownik.

W związku z przejściem na emeryturę zawodową, przekazujemy ser-
deczne podziękowania za ponad 28-letnią pracę na rzecz Urzędu Gminy 
Porąbka oraz sołectwa Czaniec.

Dziękujemy za sumienność, życzliwość oraz wzorową postawę w wy-
konywaniu codziennych obowiązków. Funkcja Sołtysa zobowiązywała, 
ale także pokazywała jak wielkim zaufaniem została Pani obdarzona 
przez Mieszkańców Czańca, którzy wybierali Panią wielokrotnie na swo-
jego przedstawiciela. Zawsze broniła Pani interesów Mieszkańców oraz 
dbała o dobro i rozwój wsi. Dziękujemy za budowanie wspólnoty sołec-
kiej i samorządowej.

Życzymy, aby kolejne lata były czasem aktywnego odpoczynku, 
a także realizacji osobistych planów i zamierzeń. Życzymy, aby uśmiech 
i radość były nieodłącznym elementem w życiu codziennym.
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Gbp w porąbce
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce w roku 2021 otrzymała dofinansowanie na zakup i zdal-
ny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 13.461 złotych pochodzące ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021–2025. Środki te pozwoliły nam na zakup 590 książek. Natomiast, ze środków 
samorządowych – na zakup przeznaczono 26.450 złotych. 

nasze najciekawsze działania promujące czytelnictwo w 2021 r:

aKcje czytelnicze
Wciąż trwa u nas akcja czytelnicza. Tegoroczna 

edycja kampanii mała Książka – wielki człowiek 
rozpoczęła się z początkiem września 2021 roku. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. W Wyprawce 
Czytelniczej znajduje się:

– Książka „Pierwsze czytanki dla…” z ilustracjami Józefa Wilkonia – staran-
nie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecię-
cych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. 

KsiążKi online dla KażdeGo
Od 4 sierpnia 2021 roku nasza biblioteka (w tym filie) umożliwia swo-

im czytelnikom darmowy dostęp do ponad 3500 ebooków w serwisie 
IBUK Libra, a od 2 września darmowy dostęp do ebooków w serwisie Le-
gimi, Znaczna część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla 
studentów i pracowników naukowych (prawo, medycyna, nauki społecz-
ne, ekonomiczne, humanistyczne, techniczne). Ponadto wśród e-książek 
znajdują się publikacje z zakresu literatury pięknej, literatury faktu, litera-
tury dla dzieci i młodzieży, a także poradniki i słowniki. Dostęp uzyskano 
w ramach zadania „Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane jest 
w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego na rok 2021.

Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z co-
dziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki.

– Karta Małego Czytelnika – karta biblioteczna do zbierania naklejek 
za wypożyczone książki.

KonKursy umożliwiające prezentację 
własnycH doKonaŃ twÓrczycH

Konkurs fotograficzny przyłapani na czytaniu (30.08.21 – 30.09.21) 
nie ograniczał wieku uczestnika, a tematem ocenianych fotografii było czy-
tanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. „Przyłapani na czytaniu” 
to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej 
w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek 
i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Zasadą przyświecającą 
pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania. Nade-
słane prace świadczą o tym, że osiągnęliśmy zamierzony cel. 

W konkursie na strasznie śmieszną dynię (29.10.21 – 30.11), oce-
nialiśmy oryginalność, precyzję wykonania i humor. Dynia zaprezento-
wana na fotografii, mogła być oświetlona świecą bądź innym źródłem 
światła. Ilość zgłoszonych do konkursu uczestników, nie była tym razem 
duża, ale za to ich pomysłowość w pełni nas usatysfakcjonowała.

w obu konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali piękne książki 
z wydawnictwa „dwóch sióstr”.
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spotKania autorsKie
16.11.2021 roku, gościliśmy 

pisarza Pana Jacka Piekiełko. 
Spotkanie z udziałem publiczno-
ści odbyło się w sali sesyjnej DK 
w Porąbce. Całość poprowadziła 
Pani Grażyna Szlagor, dyrektor 
GBP. Pan Jacek jest pisarzem mło-
dego pokolenia, specjalizującym 
się w pełnych napięcia krymina-
łach, powieściach grozy i thril-
lerach. Ma na swoim pisarskim 
koncie sześć powieści. Kameral-
na atmosfera na sali sprawiła, że 
autor czuł się swobodnie, a na pytania odpowiadał cierpliwie i wyczerpu-
jąco. Pewna doza humoru i liczne anegdoty sprawiły, że publiczność czu-
ła się usatysfakcjonowana. W finale spotkania czytelnicy mogli zakupić 
książki i otrzymać autograf z dedykacją. 

z wizytą w przedszKolu nr 1 w porąbce
Po wielu miesiącach nie-

obecności w przedszkolu, mo-
gliśmy znów odnowić relacje 
i pójść do przedszkolaków 
z książeczką do czytania. Czyta-
nie dzieciom bajek w placówce 
odbywa się w różnych momen-
tach dnia i jest naturalną i co-
dzienną praktyką we wszystkich 
grupach wiekowych. My byliśmy 
z książeczką „Ubieramy Misia” 
z serii wznowionej przez „Dwie 
Siostry” pod szyldem Bajki z Okienkami. Te urocze książeczki ukazywały 
się w latach 60., 70. i 80. jako „Książeczki z Misiowej Półeczki. Bajeczka po-
mysłu Janiny Krzemińskiej i Stefanii Szuchowej, była dla dzieci nie tylko 
ciekawa ze względu na treść, ale także na towarzyszącą tekstowi anima-
cję – możliwą dzięki elementom do wycięcia i złożenia lub sklejenia. 

z KomuniKacją besKidzKą – szybciej, dalej 
i taniej od noweGo roKu!

Nowa korzystniejsza taryfa, rozbudowana siatka połączeń oraz licz-
ne udogodnienia dla pasażerów to efekty optymalizacji, którą wespół 
z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym, w tym Gminą Porąbka, 
wprowadzamy od 1 stycznia 2022 roku!

Z przyjemnością informujemy, iż bilet miesięczny będzie obowią-
zywał na wszystkie realizowane przez nas linie. Przedłużamy waż-
ność popularnego biletu „50-cio przejazdowego”, do dwóch miesięcy 
kalendarzowych, również na wszystkich liniach. Wprowadzamy także 
nowy bilet dobowy, ważny w dniu zakupu do godz. 23:59, obowiązują-
cy na wszystkich realizowanych przez nas połączeniach. 

Nasza nowa oferta:

  bilet miesięczny na wszystKie linie: 140 zł (do biletu sto-
sowane są wszystkie dotychczasowe ulgi);

  bilet „50 przejazdÓw” ważny 2 miesiące na wszystKie 
linie 140 zł (do tej pory bilet na 50 przejazdów obowiązywał je-
dynie na trasę, tylko przez miesiąc);

  bilet dobowy obowiązujący na wszystKie linie 12 zł 
(obowiązuje pełny dzień kalendarzowy na nieograniczoną ilość 
przejazdów);

  bilet jednorazowy 4 zł (niezależnie od długości połączenia).

Dodatkowo utrzymujemy bezpłatne połączenia dla dzieci do lat 4 oraz 
dla seniorów powyżej 70. roku życia. Tradycyjnie, nasi pasażerowie będą 
mogli zakupić bilety miesięczne u przewoźnika w kasie bielskiego dwor-
ca przy ulicy Warszawskiej 7, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy 
Bestwina przy ulicy Krakowskiej 111 lub w przypadku biletów jednorazo-
wych bezpośrednio u kierowcy w autobusie, bez dodatkowej opłaty. 

Istnieje również możliwość doładowania biletu miesięcznego 
elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika 
tj. https://www.komunikacjabeskidzka.pl/doladuj-em-karte/#

Nowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronie www.komunikacja-
beskidzka.pl.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań pracownicy Komunikacji 
Beskidzkiej S.A. pozostają do dyspozycji mieszkańców Gminy pod nu-
merem telefonu: 33 81 68 116 lub mailowo: dworzec@komunikacja-
beskidzka.pl.
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aKcja świeĆ przyKładem 
Akcja ŚWIEĆ PRZYKŁADEM odbyła się w Gminie Porąbka.

Dziękujemy Wam za przybycie!



Strona 19Grudzień 2021

Mamy dla was coś specjalnego Nasza gmina ukazana z niezwykłej 
perspektywy, a mianowicie z drona FPV

Technika która pozwala na nieszablonowe ujęcia i najciaśniejsze 
przeloty przez urokliwe atrakcje i piękną naturę naszej gminy. Serdecz-
nie zapraszamy do zanurzenia się w tym spektakularnym materiale.

Całość można zobaczyć również na naszym kanale w serwisie 
YouTube w jakości 4K do czego mocno zachęcamy

https://www.youtube.com/watch?v=06VvuT17PXo
Wykonanie: Imponderabilia Media

brawo dla siÓstr szpila

Brawo dla Magdaleny i Natalii Szpili.
W dniach 18–21 listopada 2021 roku odbyły się zawody federacji XPC 

w Siedlcach w trójboju siłowym. W zawodach uczestniczyły mieszkan-
ki Kobiernic, siostry Szpila. Debiut w zawodach zaliczyła Natalia Szpila. 
W wieku 16 lat do 52 kg zdobyła złoty medal i ustanowiła rekord Europy 
podnosząc 90 kg. Magda Szpila do lat 19 w wadze do 52 kg zajęła 1 miej-
sce z wynikiem 130,5 kg, poprawiając rekord Europy o 0,5 kg. Wśród 
wszystkich startujących zawodniczek zdobyła drugie miejsce i puchar.

Serdecznie gratulujemy Trenerowi Wiesławowi Wróblowi, wspania-
łych wyników podopiecznych.

Źródło: Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress Kozy
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rozświetlona Gmina
#rozświetlonaGminaPorąbka
W dniu Świętego Mikołaja, w Gminie Porąbka nastąpiło oficjalne roz-

świetlenie Choinki oraz dekoracji świątecznych.
O cześć artystyczną zadbał zespół Na obyrtke oraz MCAT Czaniec, 

który zaprezentował Etiudę teatralno – taneczną "Zaczarujmy ten Świat”.
Oficjalnego rozświetlenia choinki dokonał w towarzystwie Świętego 

Mikołaja,Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek. Na zebranych czekały licz-
ne atrakcje oraz ciepły poczęstunek.

osp inFormuje
uwaGa!!!

W ostatnim czasie na 
drogach naszej gminy co-
raz częściej dochodzi do 
zdarzeń drogowych z dziką 
zwierzyną.

Chcielibyśmy dzięki 
temu wpisowi zwrócić uwa-
gę kierującym na zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
na odcinkach dróg, które 

przebiegają przez las lub pola oraz w okolicach rzeki Soła.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku, gdy nagle 

zwierzę przebiega przed pojazdem, w tej sytuacji prosimy o znaczne 
zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie pojazdu.

Dlaczego zwracamy na to szczególną uwagę?
Dlatego, że gdy przebiega dzikie zwierzę przez drogę, to w większo-

ści przypadków po krótkiej chwili przebiega następny osobnik i następ-
ny. Dlatego zwalniając lub zatrzymując pojazd i odczekaniu kilkunastu 
sekund, można uniknąć przykrego zdarzenia.

co zrobiĆ i Gdzie zadzwoniĆ  
po zderzeniu z dziKim zwierzęciem?

Zderzenie ze zwierzęciem to traumatyczne wydarzenie i trzeźwa 
ocena sytuacji nie zawsze jest łatwa. Po chwili paniki musimy jednak 
uspokoić emocje, by nie narazić siebie i innych na dodatkowe niebezpie-
czeństwa. Co należy zrobić po kolizji ze zwierzyną?

Pamiętaj, by nie odjeżdżać z miejsca wypadku — za nieudzielenie 
pomocy zwierzęciu – grozi wysoka grzywna (artykuł 25 Ustawy o Ochro-
nie Zwierząt). Udzielenie pomocy należy rozumieć jako zawiadomienie 
właściwych służb.

Zatrzymajmy samochód w bezpiecznym miejscu lub – jeśli to nie-
możliwe – włączmy światła awaryjne i zabezpieczmy auto trójkątem 
ostrzegawczym.

Zadzwońmy na numer alarmowy 112.
Zorientujmy się, czy żadna osoba uczestnicząca w zdarzeniu nie wy-

maga pomocy medycznej.
Załóżmy kamizelkę odblaskową i sprawdźmy, czy z samochodu nie 

wyciekają płyny lub nie unosi się dym. Ostrożnie wyprowadźmy pasaże-
rów z samochodu i oddalmy się w bezpieczne miejsce.

W oczekiwaniu na służby udokumentujmy szkody.
Nie udzielajmy pomocy zwierzęciu przed przyjazdem odpowiednich 

służb. Zwierzę może być zarażone wścieklizną. Zdarzają się także przy-
padki ataku ze strony zdezorientowanej i rannej zwierzyny.

Sporządźmy z policją notatkę z opisem zdarzenia, która pomoże 
nam ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy nieoznakowanej drogi 
lub ubezpieczyciela AC. W przypadku gdy do zdarzenia doszło podczas 
polowania, można ubiegać się o odszkodowanie ze strony nadleśnictwa 
lub zarządcy koła łowieckiego
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Rozwój archeologii, co raz to nowsze techniki badawcze 
przynoszą co raz to więcej danych o rozwoju osadnic-

twa. Do drugiej połowy XIX wieku źródłem wiedzy niepisa-
nej były zazwyczaj przypadkowe znaleziska, czasami miały 
charakter pojedynczy, a czasami znajdowano większą ilość 
przedmiotów, w jednym miejscu. Przedmioty te nazywano 
zazwyczaj skarbem i tak pozostało do dziś. 

Systematyczne śledzenie i przekopywanie literatury 
specjalistycznej pozwala mi na dalsze i dalsze sięganie do 
czasów liczonych w tysiącach, potwierdza założenie, że 
w dolinie rzeki Soły osadnictwo jest stare prawie jak sama 
ludzkość. 

Rzeki stanowiły kiedyś, jak i dzisiaj w wielu częściach 
świata stanowią szlaki, którymi wędrowały technologie, 
myśli i towary. Tereny nadrzeczne były najlepszymi terena-
mi osadniczymi, miały najlepszą glebę, woda dostarczała 
łatwego w pozyskaniu pożywienia. 

Na przestrzeni tysięcy lat zmieniały się jednak priory-
tety, w okresie epoki kamiennej istotną okolicznością było 
występowanie złóż kamiennych, wykorzystywanych do 
produkcji narzędzi, skrobaczy, zbrojników i wielu innych dla 
których nazwy wymyślają archeolodzy. 

Przeprowadzone w roku 1994 w obrębie cieku wodnego 
Szeroki Potok w Jaworzu badania archeologiczne przynio-
sły nadzwyczaj obfite rezultaty. Na niewielkiej przestrzeni 
znaleziono inwentarz składający się z 10 rdzeni, 417 odłup-
ków, 29 wiórów, 5 form technicznych oraz 89 narzędzi. Pod-
stawowym surowcem był rogowiec mikoszwicki.1

Rogowiec jest skałą krzemionkową występującą w po-
staci warstw o niewielkiej grubości. Najczęściej występu-
je w kolorze szarym lub brunatnym. Zdefiniowany, przez 

1  Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, Muzeum Podkarpackie 
w Krośnie, Krosno 2002, strona 283–285.

archeologów jako rogowiec mikuszowicki charakteryzuje 
barwa zielona. Bogate złoża tej skały widoczne są w daw-
nych kamieniołomach w Porąbce, Kozach czy Straconce. 
Jego złoża występują również w paśmie Hrobaczej Łąki. 
Prowadzone w latach następnych badania archeologiczne 
w paśmie podgórskim od Cieszyna po Wadowice, pozwo-
liły na zlokalizowanie szeregu miejsc, gdzie występowały 
narzędzia z rogowca mikuszowickiego. W Gminie Porąbka 
to podnóże Bujakowskiego Gronia, Zasolnicy oraz w gmi-
nach sąsiednich, w Kozach – Czupel, Czernichów – Hroba-
cza Łąka.2

Dokonane odkrycia stały się przyczynkiem do poznania 
mezolitu, średniej epoki kamienia, trwającej na Niżu Środ-
kowoeuropejskim około 8000–4000 lat przed naszą erą. 
Zachodzące zmiany klimatyczne, szczególnie ustępowanie 
zlodowacenia, przyciągały na nowe tereny grupy koczowni-
ków, szczególnie łowców jeleni uzbrojonych w łuk i strzały. 

Przywołane badania archeologiczne potwierdzają nie-
bywałe znaczenie dla poznania prehistorii, co więcej dają 
możliwość obcowania z nauką wręcz na co dzień. Przez wie-
le lat archeologia była traktowana jak hobby wąskiej grupy 
specjalistów, którzy wymyślali trudne do zapamiętania na-
zwach dla różnych „wykopków”. Wiele terenów przeznaczo-
nych pod różne inwestycje nigdy nie było przebadanych 
archeologicznie. Utracona w ten sposób wiedza już nigdy 
nie zostanie odzyskana. Atrakcyjne archeologicznie tereny 
przeznaczone pod budowę zbiorników wodnych na rzece 
Sole, czy też tereny zajęte pod budowę ujęć wody na te-
renie Kobiernic na zawsze skryły swoje tajemnice. Badania 
przeprowadzone na terenach przeznaczonych pod budowę 
zbiornika wodnego w Świnnej Porębie dostarczyły wielu 
2  Więcej na https://www.semanticscholar.org/ Mikuszowice chert a local raw ma-

terial in western Polisish Carpathians geology, charakteristics, usage, Eugeniusz 
Foltyni, Leonard Jochemczyk, Dostęp 29.11.2021. godz. 18:52.

KobiernicKi miecz światowita
w starszej literaturze historycznej dominował pogląd, że zdecydowaną powierzchnię polski porastała prastara 
puszcza, która hamowała osadnictwo. pogląd ten ugruntował się również w miejscowej, ubogiej literaturze histo-
rycznej. zazwyczaj historycy ograniczają swoje badania do źródeł pisanych, pozostawiając inne źródła archeolo-
gom. Historię osadnictwa na jakimś terenie nie można ograniczyć jednak do pierwszej wzmianki pisanej, mającej 
potwierdzać, że osadnictwo zaczęło się wraz z założeniem osady przez zasadźce – sołtysa lub innego założyciela 
osady. procesy osadnicze na różnych obszarach przebiegały odmiennie, wpływały na nie zmiany klimatu, rozwój 
sił wytwórczych oraz inne czynniki lokalne. 
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ciekawych artefaktów związanych z osadnictwem w dolinie 
rzeki Skawy. Dzisiaj można je oglądać w salach wystawo-
wych w Suchej Beskidzkiej. Nie inaczej jest z badaniami ar-
cheologicznymi prowadzonymi w obrębie pasa drogowe-
go drogi krajowej Bielsko-Biała – Głogoczów – Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej. Wyniki badań należy uznać wręcz za 
rewelacyjne, dostarczyły wielu materiałów archeologicz-
nych, związanych z istnieniem punktów osadniczych, czy 
też osad z różnej perspektywy czasowej, neolitu, wczesnej 
epoki brązu po średniowiecze. 

Około 2000 lat p.n.e. na ziemiach polskich rozpoczyna 
się trzecia wielka epoka prehistorii, epoka brązu. Wyroby 
oraz techniki metalurgiczne prawdopodobnie dotarły do 
nas z południowej strony Karpat. Góry nigdy nie stanowiły 
skutecznej zapory na drodze wymiany kulturowej. W epo-

ce kamienia wyroby w z obsydianu,3 którego bogate zło-
ża występują w Górach Bukowych na Węgrzech, docierały 
w wiele regionów północnej strony Karpat. Grupy osadni-
cze związane z kulturą lendzielską4, około 5000–4000 lat 
p.n.e. z terenów naddunajskich przez przełęcze karpackie, 
docierały w wiele miejsc południowej Polskich. Osada zwią-
zana z tą ludnością, została zlokalizowana i przebadana 
w latach 1982–1983 w Grojcu koło Oświęcimia.

Umownie około 3400 lat p.n.e. na Bliskim Wschodzie, 
a w Polsce około roku 2000 p.n.e., na terenach polskich 
rozpoczyna się epoka brązu, której nazwa pochodzi od 
wprowadzonego do użytku stopu, zasadniczo miedzi 
i cyny. Bogate złoża miedzi występują do dzisiaj w górach 
węgierskim, ale również w okolicach Bańskiej Bystrzycy na 
Słowacji. Bogate złoża cyny i ołowiu w okolicach Chrzano-
wa, Olkusza, Bytomia stały się źródłem zaopatrzenia dla 
metalurgów z południowej strony Karpat. Została zinten-
syfikowana wymiana handlowa i kulturowa, ślady tej wy-
miany pozostały na szlakach handlowych prowadzących 
głównie dolinami rzek. 

W lipcu 1878 roku u podnóża wzniesienia, na którym 
znajdują się ruiny dawnego zamku zwanego wtedy „Wałek”, 
mieszkaniec Kobiernic znajduje miecz, który najprawdopo-
dobniej był częścią większego skarbu. Za Sumę 1 złotego reń-
skiego kupił ostatni, a trzeci w kolejności, z rodziny Tomkowi-
czów, właścicieli Kobiernic i Międzybrodzia Kobiernickiego 
Stanisław Tomkowicz. Stanisław Tomkowicz był znanym hi-
storykiem (1850–1933), konserwatorem zabytków, wielolet-
nim redaktorem naczelnym czasopisma krakowskiego „Czas”.

Wiadomość o znalezisku stała się sensacją naukową. 
W Krakowie Dwutygodnik Naukowy poświęcony arche-
ologii, historii i lingwistyce numer 15 z 1 sierpnia 1878 
roku donosił: 

Dr Stanisław Tomkowicz właściciel majętności Kobierniki 
w powiecie Bialskim, pokazywał nam miecz bronzowy, prze-
ślicznie zachowany, u niego wśród pól w Lipcu b. r. znaleziony, 
gdzie już uprzednio podobnego rodzaju zabytki przypadkowo 

3  Obsydian – skała pochodzenia wulkanicznego.
4  Kultura lendzielska – nazwa pochodzi od miejscowości Lengyel na Węgrzech 

gdzie w latach 1882–1888, ksiądz polskiego pochodzenia Wosinsky Mór przepro-
wadził badania archeologiczne, w wyniku których odkryto tysiące przedmiotów 
wykonanych różnymi technikami z kamienia, kości oraz rogów. Ludność kultury 
lendzielskiej w zdecydowanym stopniu prowadziła tryb życia osiadły, uprawiała 
proso, trzymała bydło, trzodę oraz owce. Zaopatrzenie uzupełniała trudniąc się 
myślistwem.

die österreichisch-ungarische… strona 121, kompozycja wyro-
bów z epoki brązu.
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odkrywano. Rzeczony miecz kobiernicki zupełnie podobny do 
tych, jakie na całym północo-zachodzie, mianowicie w Skan-
dynawii, palafltach szwajcarskich i innych, w kotlinie Węgier 
itp. znajdujemy, i których zaledwie pare okazów na ziemiach 
naszych dotychczas znaleziono, jest niewątpliwie pochodze-
nia północnego, tj. należy do cywilizacji ludów d o l m e n ó 
w i p a l a f i t ó w. Po ukończeniu na miejscu gruntownych 
poszukiwań, damy obszerniejsze sprawozdanie o tem wielce 
ważnem dla naszej nauki wykopalisku.5 

W 1919 roku w pierwszym numerze ukazującego się 
w Poznaniu nakładem Polskiego Towarzystwa Prehistorycz-
nego „Przeglądu Archeologicznego” pojawiło się opracowa-
nie Władysława Antoniewicza pt. „Miecze bronzowe znalezio-
ne w byłej Galicji”. W. Antoniewicz opisał miecz kobiernicki:

Brak mieczowi samego końca, patynę zaś głowni obskro-
bał znalazca, przyczem uszkodził żeberko środkowe. Długość 
całego miecza wynosi 62 cm, długość klingi aż do podniebie-
nia łuku 50,5 cm, długość rękojeści 12 cm, samego imadła 8 
cm. Szerokość największa klingi 4 cm, średnia 3 cm, najwięk-
sza imadła 3 cm, części dolnej rękojeści G cm. Średnica tarcz-
ki górne 4,8 cm, krótsza 4 cm, guza dłuższa 2 cm, krótsza 1,7 
cm. Klinga prawdopodobnie daszkowata, rozszerza się w 3/4 
długości, poczem zwęża się ku długiemu końcowi. Dolna część 
rękojeści osobno odlanej o bokach trochę zaokrąglonych, za-
myka od wewnątrz 3/4 wycinka koła, ujmując głownię ostremi 
końcami. Obydwa nity powypadały. Imadło owalne rozszerza-
jące się równomiernie od góry i od dołu ku środkowi, podzielo-
ne jest na trzy pola trzema wypukłemi paskami poprzecznemi, 
ozdobionem i szeregiem równoległych kresek pionowych sła-
bo widocznych. Pola pomiędzy pręgami wypełniają ledwie pod 
patyną widoczne woluty spiralne, z trzech linji rytych skompo-
nowane, biegnące od strony prawej ku lewej. U  góry kończy 
się imadło tarczką owalną, zaopatrzoną w guz w pośrodku. 

5 Stanisław Tomkowicz wraz z profesorem Henrykiem Lidquistem badania wyko-
paliskowe przeprowadził w roku 1880, a wyniki zostały przedstawione w wydaw-
nictwie Akademii Umiejętności w Krakowie, Sprawozdania Komisji do badań 
historii sztuki w Polsce, Kraków tom II strona 1–6, Szczątki średniowiecznego 
zameczku zwanego Wołek na gruntach wsi Kobiernice.

Dokoła guza widnieją wyryte trzy elipsy współśrodkowe, prze-
rwane w jednem miejscu dziurką trójkątną przechodzącą na 
wylot. Pola pomiędzy elipsami są pionowe zaszrafirowane. Do 
zewnętrznej elipsy przytyka z wierzchołkami 10 pionowo za-
kreskowanych trójkątów, łączących się z sobą, a podstawami 
zwróconych do krawędzi tarczy.

Miecz początkowo zaliczany był do mieczy węgierskich, 
obecnie do mieczy typu liptowskiego. W mieście Liptov nad 
Górnym Wagiem znajdował się znany ośrodek produkujący. 
wyroby z brązu. Starożytni odlewnicy do produkcji mieczy 
wykorzystywali formy kamienne i gliniane. W formie ka-
miennej odlewana była klinga albo brzeszczot, natomiast 
w formie glinianej rękojeść, forma przed odlaniem była 
zdobiona różnymi, zazwyczaj geometrycznymi motywami. 
Miecze z brązu zazwyczaj służyły do zadawania pchnięć, no-
szone przy boku nie posiadały pochwy. Brak jest informacji, 
aby miecz został przebadany metalurgicznie. Do produkcji 
wykorzystywano zazwyczaj miedź oraz cynę w stosunku 
9:1. W zależności od ośrodka hutniczego, z którego pocho-
dzą wyroby z brązu, w wyniku badań stwierdzano również 
domieszki ołowiu oraz żelaza. 

Bezsprzecznie miecz należał do wyjątkowo cennych 
znalezisk w dawnej Galicji i Lodomerii i budził uzasadnione 
zainteresowanie w kręgach naukowych Krakowa. W swoim 
opracowaniu W. Antoniewicz wspomina o 26 mieczach zna-
lezionych na terenie 14 miejscowości, których część znaj-
duje się poza granicami Polski. Wspomina również o znale-
zionym na Turzej Górze koło Żywca, zachowanym w bardzo 
złym stanie, mierzącym 11, 5 cm sztylecie, którego bliższych 
losów nie udało mi się ustalić.

W roku 1900 staraniem Erazma Majewskiego, polskiego 
uczonego, ukazał się w Warszawie pierwszy numer czaso-
pisma „ŚWIATOWIT”,6 rocznika poświęconego archeologii 
przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej 

6  Czasopismo Światowit jest wydawane do dziś jako rocznik Wydziału Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem naczelnym jest dr. hab. Jerzy Żelazow-
ski. Winieta opracowana przez M. Wawrzenieckiego zdobi stronę czasopisma. 

Fotografia miecza wykonana na zamówienie autora w muzeum archeologicznym w Krakowie. autor tekstu posiada zgodę muzeum na 
jego publikację. dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.



Strona 24Grudzień 2021

i słowiańskiej. Strona tytułowa numeru drugiego, została 
przyozdobiona wizerunkiem tarczy z napisem Nula dies 
sine linea7 – ani jeden dzień bez pracy (dosłownie kreski). 
Elementem centralnym jest głowa Światowida, posągu 
kamiennego, wydobytego w 1848 roku z rzeki Zbrucz na 
Podolu. Całość spoczywa na mieczu. Autorem emblema-
tu, winiety był Marian Wawrzeniecki (1863–1943), uczeń 
Jana Matejki, historyk sztuki, archeolog, malarz i rysownik. 

7  Maksyma przypisywana starożytnemu rzymskiemu pisarzowi i historykowi 
ur. w 23 rok n.e. zmarł w 79 r. n.e. 

W ocenie wielu naukowców, między innymi Mirosławy 
Andrzejowskiej, kierownika Działu Epoki Brązu i Wczesnej 
Epoki Żelaza Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie, pierwowzorem na którym oparł swoją styli-
stykę Marian Wawrzeniecki był miecz z Kobiernic.8 Wawrze-
niecki utrzymywał bliskie kontakty z Włodzimierzem De-
metrykiewiczem (1859–1937), archeologiem, profesorem 
Uniwersytetu Jagielońskiego, dyrektorem Muzeum Arche-
ologicznego w Krakowie. W 1898 roku w Wiedniu ukazała 
się publikacja, poświęcona przeszłości historycznej Galicji, 
pod tytułem – Die österreichisch-ungarische Monarchie 
in Wort und Bild Galizien.9 Autorem rozdziału poświęcone-
go prehistorii (Worgeschichte) był W. Demetrykiewicz. Na 
jednym z obrazów z kompozycją przedmiotów pochodzą-
cych z epoki brązu znajduje się miecz kobiernicki, jest to 
pierwsza publikacja obrazująca ten miecz. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy więc zgodzić 
się z tezą Mirosławy Andrzejowskiej, o kobiernickim proto-
plaście części emblematu z czasopisma Światowit. 

M. Andrzejowska próbowała prześledzić losy miecza od 
czasu jego znalezienia, po dzień dzisiejszy, wspomina, że 
do celów dydaktycznych została zrobiona jego kopia, któ-
ra w bliżej nie wyjaśnionych okolicznościach zaginęła. Inna 
kopia jest obecnie w posiadaniu Muzeum im. Aleksandra 
Kłosińskiego w Kętach.

Wybitny polski archeolog, założyciel Karpackiej Ekspe-
dycji Archeologicznej Andrzej Żaki (1923–2017), miecz ko-
biernicki wiązał z dziejami ludów zaliczanych do kręgu kul-
tury łużyckiej, która przez wielu naukowców wiązana jest 
z dziejami Słowian. Istnieją nie tylko przesłanki, ale i dowo-
dy archeologiczne, świadczące o dużym prawdopodobień-
stwie istnienia w miejscu gdzie został zbudowany zamek 
Wołek, najpierw grodziska, a później grodu słowiańskiego. 

Miecz z Kobiernic jest dzisiaj eksponatem w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie, numer inwentarzowy 
MAK/3378, gdzie trafił za pośrednictwem Zakładu Prehisto-
rii Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu miecz podarował 
Stanisław Tomkowicz. 

Opracował: ignacy Kocemba

8  Światowit 2, / 43 /Fasc. B, 22–25, 2000. Miecz z okładki „Światowita”.
9  Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild Galizien – Monarchia 

Austro-Węgierska w słowach i obrazach. Worgeschichte – Prechistoria Włodzi-
mierz Demetrykiewicz strona 111–136, kompozycja strona 121.

emblemat światowita, światowit nr ii, strona tytułowa, warsza-
wa 1900.



oświata

trosKa o bezpieczeŃstwo najmłodszycH  
jest obowiązKiem KażdeGo z nas

Wprowadzone w czerwcu 2021 roku przepisy dotyczące zachowania 
na przejściu dla pieszych wymagają zmiany postaw oraz kształtowania 
prawidłowych nawyków kierowców i pieszych. Istotą naszych działań 
było wdrażanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz na 
parkingu podczas przychodzenia i wychodzenia dzieci z przedszkola.

W celu uatrakcyjnienia działań i rozwijania aktywności dzieci zasto-
sowaliśmy w naszej pracy metodę projektu. 

W grupie II, głównym celem projektu edukacyjnego „Bezpieczna 
droga”, było wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach życiowych, a także kształtowanie właściwych 
postaw w obliczu zagrożenia. Dzieci poprzez gry i zabawy dydaktyczne, 
zabawy dramowe, naukę wierszy, piosenek, prace plastyczne oraz spo-
tkania z ekspertami poznały podstawowe zasady poruszania się po dro-
dze, a także poznały zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepi-
sów ruchu drogowego. 

Średniaki w ramach tematu „Bądź bezpieczny na drodze”, realizowały 
projekt badawczy „Wszystko o samochodzie”. Temat pojawił się 
nieprzypadkowo, ponieważ dzieci bardzo często bawią się samochoda-
mi, chętnie je rysują, oglądają książki o motoryzacji, przemieszczają się 
nimi na co dzień, poza tym zadają pytania i często opowiadają o różnych 
sytuacjach z ich życia codziennego z udziałem samochodów. W ramach 
projektu dzieci tworzyły siatki wiedzy i pytań. Przygotowały kącik projek-
towy oraz poznały zawody: kierowcy, mechanika i policjanta. Spotkały się 
z ekspertami: Panem Markiem, który przewozi busem do szkoły dzieci nie-
pełnosprawne, oraz Tatą Nadii, który zaprezentował dzieciom wyposaże-
nie samochodu osobowego i sposób wymiany koła. Dzieci poznały pracę 
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„Pluszowy miś – najlepszy przyjaciel dziecka”
ŚWIATOWY  
DZIEŃ PLUSZOWEGO 
MISIA 

25 listopada dzieci z Od-
działów Przedszkolnych w Bu-
jakowie obchodziły Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Tego 
dnia najważniejszym bohate-
rem stał się ulubiony, jedyny 
i niepowtarzalny przyjaciel 
każdego przedszkolaka – plu-
szowy miś. W tym szczegól-
nym dniu dzieci wzięły udział 
w zabawach ruchowych, muzycznych i tanecznych wraz z misiami. 
Przedszkolaki wykonały także różnorodne zadania, których motywem 
stały się misie z bajek oraz książek.

kierowcy samochodu dostawczego, przywożącego towary do naszego 
przedszkola. W przedszkolu gościliśmy także Pana policjanta. Natomiast 
Rodzina Kamilki wystąpiła w filmie autorskim „Na stacji paliw”. Przedszko-
laki poznawały różne marki samochodów, a także ich zastosowanie.

Grupa dzieci 6-letnich, brała udział w projekcie wychowawczym 
„Pomocna dłoń”. Dzieci chciały dowiedzieć się m. in. „Jak się łapie zło-
dziei?”, „Czym różni się ratownik medyczny od lekarza?”, „Jak lekarz leczy 
nieprzytomnego?”, „Co to jest straż miejska?”, czy „Czego potrzebuje ra-
townik medyczny do pracy?”. Podczas projektu korzystaliśmy również 
z dostępnej literatury i zasobów internetu. Podczas zajęć dzieci poznały 
zawód lekarza, ratownika medycznego, strażaka i policjanta, dowiedziały 
się jak bezpiecznie poruszać się po drodze, a także ćwiczyły udzielanie 
pierwszej pomocy koledze lub koleżance.

Praca w grupach podsumowana została przedszkolnym turniejem 
sportowym. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych z elementami 
współzawodnictwa oraz prezentowały zdobyte umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze.

Anna Witkowska, Justyna Markiewicz, Katarzyna Witek
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  
POSTACI Z BAJEK

5 listopada dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Bujakowie obcho-
dziły – Dzień Postaci z Bajek. Motywem przewodnim zajęć stali się bo-
haterowie ulubionych bajek. Dzieci choć przez chwilę mogły wcielić się 
w postaci ze swoich ulubionych bajek, a wszystko to za sprawą zadań, 
jakie mieli do wykonania. Przedszkolaki niczym Kopciuszek liczyły pierni-
ki na chatce Baby Jagi, tańczyły z duszkami na zamku u Śpiącej Królewny, 
a także łowiły złote rybki z rybakiem. 

Na koniec zajęć czekała na przedszkolaków niespodzianka. Odwie-
dziło nas kilka postaci z bajek, z którymi dzieci wzięły udział w bajkowym 
balu.
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Pierwsze miesiące roku szkolnego 2021/2022 obfitowały w wiele in-
teresujących wydarzeń, ponieważ nauka to niesamowita podróż, którą 
odbywamy nieustannie odkrywając nowe cele.

„Tylko ten, kto wędruje,  
odnajduje nowe ścieżki”

Dzięki staraniom wychowawców uczniowie mogli uczestniczyć 
w wielu wyjazdach. Klasy trzecie pojechały na wycieczkę do Apilandii – 
Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa w Kleczy Górnej, by zgłębić wie-
dzę na temat życia i znaczenia pszczół. Odwiedziły także Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej oraz Śródlądowej w Jaworzu. Podczas sprzyjającej aury 
uczniowie wielu klas brali udział w jesiennych, pieszych wycieczkach, 
np. do kamieniołomu w Kozach czy do ruin zamku na Wołku. Wyjścia te 
pozwalały poznać „swoją małą Ojczyznę”, rozbudzały świadomość ekolo-
giczną dzieci i uczyły zasad zachowania oraz współpracy w grupie.

Spragnieni przedstawień teatralnych oraz seansów filmowych nasi 
podopieczni bardzo cieszyli się z wyjazdów do kina czy teatru. Dzieci klas 
młodszych barwami scenografii, muzyką i dźwiękami zachwycił spektakl 
„Czasowątki”, który był sceniczną opowieścią historyczną, dotyczącą po-
łączenia Bielska i Białej. 

„Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, 
ale kraj, którego potrzebujesz  
i który potrzebuje ciebie”.

z życia szKoły w bujaKowie
łych dyrektorów szkoły i księży spoczywających na naszym cmentarzu 
zapalone zostały znicze. Uczniowie klas VII i VIII wzięli także udział w pro-
jekcie GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUD-
NIA 1981 – PAMIĘTAMY!  organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w lekcjach historii 
poświęconych okresowi stanu wojennego oraz wzięli udział w konkursie 
literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”. 

Z okazji Święta Niepodległości włączyliśmy się w akcję „warte zapa-
miętania”, tworząc karty cytatów znanych Polaków i Polek. Nasza szkoła 
uczestniczyła po raz kolejny także w inicjatywie „Niepodległa do Hymnu”, 
polegającej na wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego.

„Znając język, wszędzie czujesz się  
jak u siebie w domu”

Ważnym aspektem 
pracy szkoły jest rozwija-
nie zdolności językowych 
uczniów, w tym języków 
obcych. O tym przeko-
nali się uczniowie, którzy 
w bieżącym roku szkolnym 
udali się na wycieczkę do 
Barcelony. Propagowaniu 
nauki języków obcych słu-
ży także corocznie organi-
zowany Europejski Dzień 
Języków Obcych. W tym 
roku szkolnym odwiedził 
naszą szkołę gość specjalny 
– Paul, native speaker i lek-

tor języka angielskiego w szkole językowej Face2Face. Przeprowadzone 
z jego udziałem spotkania nastawione były na komunikację w języku 
angielskim. Oprócz nauki konwersacji uczniowie mieli możliwość wzię-
cia udziału w różnego typu konkursach i zabawach. jedną z nich były 
„żywe flagi”. 

„Kto czyta, żyje wielokrotnie”
Rozbudzając zainteresowania czytelnicze, zorganizowano we 

wszystkich oddziałach klasowych „Dzień Głośnego Czytania”. Najmłodsi, 
czyli uczniowie klas pierwszych, odwiedzili szkolną bibliotekę i oficjalnie 
zostali pasowani na czytelników. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
także obchody „Dnia Pluszowego Misia”. Duża grupa wychowanków bra-
ła udział w szkolnych konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych 
zorganizowanych dla trzech grup wiekowych: „Najciekawsze wydarzenie 
z bajki, baśni, czy innej przeczytanej książki” (kl. I–II), „Jesienna rymo-
wanka” (kl. III–V), „Jesienny wiersz” (kl. VI–VIII). Aktualnie uczniowie biorą 
udział w akcjach: „Uwolnij książkę”, „Ciche czytanie w bibliotece”.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” pozyska-
no książki dla oddziałów przedszkolnych działających w naszej szkole. 

Od najmłodszych lat szkoła uczy postaw patriotycznych. Podczas 
różnych uroczystości szkolnych i państwowych docenia poszanowanie 
symboli narodowych. Kształtuje szacunek do tradycji i osób walczących 
o niepodległość Polski. W tym celu wychowankowie klas VIII udali się do 
Oświęcimia, by odwiedzić Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, poznać bliżej historię naszego regionu oraz uczcić pamięć ofiar. 

Przed świętem Wszystkich Świętych uczniowie ze Szkolnego Koła Wo-
lontariatu po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji #szkoła 
pamięta. Uporządkowali grób Nieznanego Żołnierza. Na mogiłach by-
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„Bycie empatycznym to widzenie świata  
oczami drugiego człowieka”

Wszyscy wiemy, jak wielką wartością jest empatia, czyli zdolność rozu-
mienia drugiego człowieka, umiejętność współodczuwania. Z pewnością 
wpływa ona na budowanie trwałych i prawdziwych relacji z innymi ludź-
mi. Często zatem podejmujemy działania mające na celu uwrażliwienie 
dzieci, rozbudzanie empatii. listopad przebiegał w naszej szkole pod 
hasłem pozytywnego działania. przypadające na ten miesiąc święta, 
czyli międzynarodowy dzień tolerancji oraz światowy dzień życzli-
wości i pozdrowień zaowocowały utworzeniem w naszej szkole alei 
życzliwości. w tym miejscu każdy młody człowiek mógł znaleźć dla 
siebie pozytywne słowo. reprezentanci poszczególnych klas wzięli 
udział w przygotowaniu pięknych balonów życzliwości. dodatkowo 
wszystkie klasy otrzymały zadanie, by zredagować dla uczniów wy-
losowanej klasy list, w którym znajdą się słowa pełne serdeczności.

Na uwagę zasługuje również udział uczniów najmłodszych klas w ak-
cji „Kartka dla Seniora”. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodze-
nia wychowankowie klas I–III wykonali kartki świąteczne, które zostały 
przekazane do domu seniora „Lawendowy Dom” w Bielsku-Białej. Oprócz 
kartek pensjonariusze zostali obdarowani bombkami zrobionymi przez 
najmłodszych oraz słodkimi przysmakami. 

Kartki dla seniora

Dla Reksia

Dla podopiecznych mieszkających w bielskich domach dziecka 
Szkolne Koło Wolontariatu, pedagog szkolny oraz nauczyciele przed-
szkola zorganizowali zbiórkę darów pod hasłem „I Ty możesz zostać świę-
tym Mikołajem”.

Staramy się pomagać także zwierzętom. Od lat kwitnie nasza współ-
praca z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Biel-
sku-Białej. Akcja zorganizowana przez „Anioły ze Szkoły”, cieszyła się du-
żym zainteresowaniem i przyczyniła do dostarczenia karmy, legowisk, 
zabawek dla naszych czworonożnych przyjaciół.

Zbliża się dla wszystkich magiczny czas. Z tej okazji pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia:

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie pełen atmosfery radości, 
wytchnienia i głębokiej refleksji. 
Niech Święty Mikołaj przyniesie  
najpiękniejszy prezent – dużo miłości i zdrowia! 
      Wesołych Świąt!

Dyrekcja Szkoły i nauczyciele
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Nasza Sienkiewiczowska Społecz-
ność po raz szósty podjęła wyzwanie 
przygotowania świątecznego po-
darunku dla rodziny potrzebującej 
wsparcia, w ramach ogólnopolskiego 
projektu Szlachetna Paczka. Nawiąza-
liśmy kontakt z wolontariuszami Szla-
chetnej Paczki – panią Anną Pawełek 
i panią Anną Czulak.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
uczniów, rodziców, nauczycieli i pra-

cowników naszej szkoły udało nam się przygotować świąteczną pacz-
kę. Od momentu wybrania rodziny, czyli od 13 listopada, ruszyliśmy 
ze zbiórką pieniędzy i darów. Nasi uczniowie – szkolni wolontariusze 
– codziennie „robili obchód” z puszką, i zachęcali swoich rówieśników 
do wsparcia akcji. Na specjalne konto Rady Rodziców wpływały kolejne 
kwoty, a szafka w sali 15, zapełniała się najpotrzebniejszymi artykułami. 
Z każdym dniem akcja nabierała tempa, liczyliśmy każdą złotówkę. Zda-
rzało się, że dzieci przynosiły własne oszczędności, jak Mateuszek, który 
do puszki wrzucił 50 zł. Taki gest wzrusza i daje nadzieję. 

W tym roku zostaliśmy Darczyńcami pani Zofii, samotnej seniorki 
z naszej okolicy, borykającej się z codziennymi problemami. Pani Zofia 
kilka lat temu straciła w wypadku dzieci, później zmarł jej mąż. Od tego 
czasu musi sama radzić sobie ze wszystkim. Stara się nie myśleć o prze-
szłości, z nadzieją patrząc w przyszłość. Dzielnie zmaga się z sytuacją, 
marzy o lepszym zdrowiu i o tym, by nie brakowało jej pieniędzy na je-
dzenie. Świadomość, że dzięki naszej pomocy, pani Zofia będzie mogła 
przeżyć święta bez martwienia się o podstawowe rzeczy, dała wszystkim 
radość i satysfakcję. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie – uczniowie, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, stać się trybikiem w projekcie 
Szlachetna Paczka, że mogliśmy przywrócić nadzieję i wiarę w bezintere-
sowną dobroć ludzi. Finał akcji, czyli „weekend cudów”, odbył się 11 i 12 
grudnia. Szlachetną Paczkę zawieziemy do SP w Międzybrodziu Bialskim, 
a wolontariusze przekażą ją „naszej” pani Zofii. 

z perspektywy kilku edycji, w których jako szkoła 
braliśmy udział, możemy stwierdzić, że nasi 
z sienKiewicza są wspaniali i wrażliwi  

na potrzeby innycH!!! 

SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W CZAŃCU 

szlacHetna paczKa  
w szKole podstawowej nr 1  
im. H. sienKiewicza w czaŃcu

pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, 
którzy tak aktywnie włączali się w organizowane 
do tej pory akcje. doceniamy, że w tych trudnych 

czasach potrafiliście pomyśleć o innych!
Koordynatorami akcji Szlachetna Paczka naszej szkole były panie: 

Beata Pielesz-Gurdek, Agnieszka Gibas i Lucyna Pszczółka 
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 IM. KARD. KAROLA WOJTYłY W CZAŃCU 

wycieczKi w ramacH proGramu „poznaj polsKę” 
„Poznaj Polskę” to nowe przedsięwzięcie MEiN, które ma na celu za-

poznanie z naszym dziedzictwem narodowym i kulturowym oraz popu-
laryzację osiągnięć polskiej nauki. Istotna dla nas stała się informacja, że 
placówki otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu przy jednocze-
snym wkładzie własnym gminy, więc dla uczniów są bezpłatne. W naszej 
szkole w ramach programu odbyły się dwie wycieczki, jedna młodszych 
uczniów, druga klas ósmych.

Wychowawczynie klas ósmych podjęły się organizacji wyjazdu do 
Krakowa oraz realizacji następujących elementów programu: zwiedza-
nie Wawelu oraz Smoczej Jamy, zapoznanie z osiągnięciami myśli tech-
nicznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Tym 
samych miały zamiar wypełnić warunki w ramach dwóch obszarów edu-
kacyjnych: „Kultura i dziedzictwo narodowe”, a także „Największe osią-
gnięcia polskiej nauki”. 

Celem, oprócz tych zamierzonych przez MEiN, stało się: propago-
wanie patriotyzmu, ukazanie roli Krakowa w dziejach Polski, łączenie 
wiedzy teoretycznej z praktyczną, integracja klas po nauczaniu zdalnym 
oraz empiria w nauczaniu – Ogród Doświadczeń zwiedzany w stuleciu 
urodzin Stanisława Lema (Rok Lema). 

Uczniowie najpierw wyruszyli na Wawel, by zobaczyć skarby kultu-
ry polskiej. Tam mieli okazję poznać historię oraz zobaczyć eksponaty 
zgromadzone w ramach wystaw: Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Kolek-
cja Lanckorońskich, obrazy Jakoba Philippa Hackerta, Reprezentacyjne 
Komnaty Królewskie, wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921. 
Dodatkowym atutem stały się prelekcje przewodników, którzy w intere-

sujący sposób przybliżyli dzieje Wawelu. Zwiedzanie zamku zakończono 
przejściem do Smoczej Jamy znanej z krakowskiej legendy. Dowodem 
atrakcyjności tej części wycieczki są zdjęcia ukazujące zasłuchanych i za-
intrygowanych informacjami uczniów. 

Następnym etapem wycieczki był krótki spacer po Krakowie, by póź-
niej rozpocząć zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. 

Wszyscy byli ciekawi atrakcji, których zadaniem 
jest pobudzanie do myślenia, uczenia oraz dzia-
łania, aby poprzez zabawę przyswajanie wiedzy 
stało się przyjemnością. Uczniowie mogli korzystać 
z urządzeń rozmieszczonych w grupach tematycz-
nych obejmujących optykę, hydrostatykę, akustykę 
i mechanikę. Chętnie wyruszyli, aby samodzielnie 
poznawać prawa przyrody oraz fizyki. 

Klasy drugie i trzecie w ramach projektu MEiN 
„Poznaj Polskę” wyruszyły z kolei na wycieczkę do 
Pszczyny. Dzięki funduszom otrzymanym z mini-
sterstwa i Gminy Porąbka uczniowie zwiedzili Skan-
sen Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz przepiękne Mu-
zeum Zamkowe w Pszczynie. Dodatkową atrakcją 
był cudowny spacer wśród szeleszczących, jesien-
nych liści w urokliwym pszczyńskim parku. Na ko-
niec pełni wrażeń uczniowie z chęcią spałaszowali 
pyszny obiad i z mnóstwem wspomnień wrócili do 
domów. 

Opracowały: Agnieszka Kowalska, Iwona 
Sklorz, Kinga Sporek
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codeweeK 2021 – europejsKi tydzieŃ Kodowania 
Tydzień Kodowania to inicjatywa społeczna, w ramach której europej-

skie państwa rywalizują w liczbie wydarzeń związanych z programowa-
niem. Do jej głównych założeniem należy poszerzenie kompetencji uczniów 
z obszaru kodowania oraz programowania, które jest przede wszystkim 
ćwiczeniem logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi 
czy umiejętności matematycznych. Praca w zespołach, szukanie wspólnych 
rozwiązań pomagają doskonalić też kompetencje społeczne.

Od 8 do 22 października bieżącego roku nasza szkoła po raz kolejny 
przyłączyła się do międzynarodowej akcji Code Week 2021. W tych dwóch 
tygodniach na lekcje informatyki zostały wprowadzone elementy kodo-
wania i programowania. Uczniowie programowali robota za pomocą za-
instalowanej na tablecie aplikacji – Ozoblockly. Najpierw przygotowywali 
program sterujący zachowaniem oraz wyglądem ozobota, a następnie 

w „magiczny” sposób 
przenosili go do małego, 
biało-czarnego robocika.

Uczniowie kodowali również na macie edukacyjnej, także tej wirtu-
alnej. Ich prace przedstawiały przede wszystkim zwierzęta, rośliny lub 
przedmioty związane z jesienią oraz szkołą.

Nie zabrakło rozmów, a także pogadanek dotyczących pozytywnego 
i negatywnego wpływu komputerów, telefonów na nasze życie.

Uczniowie klasy 2b kodowali również na zajęciach z edukacji wcze-
snoszkolnej. Dzieci rozwiązywały różne zaszyfrowane zadania, nauczyły 
się „Tańca robotów”, tworzyły własne układy ruchowe – w tym złożony 
z zakodowanych figur tanecznych (krakowiak). Poza tym kodowały za 
pomocą klocków marki Lego Duplo ćwiczenia na lekcjach wychowania 
fizycznego. Zajęciom tym, towarzyszyło dużo zabawy i śmiechu, ale rów-
nież wytężonego myślenia. Młodzi programiści doszli do wniosku, że za-
kodować mogą wszystko.

Na zakończenie akcji szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa 
w Code Week 2021.

Opracowały: Agnieszka Kowalska, Izabela Szatanik-Juras
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noc biblioteK 2021 
„Czytanie wzmacnia” – to ha-

sło „Nocy bibliotek”, czyli ogól-
nopolskiej imprezy, która łączy 
miłośników książek i udowadnia, 
że kontakt z literaturą przynosi 
pozytywne emocje, pochłonięcie 
(ang. flow), relacje, sens, a także 

osiągnięcia. Nasza szkolna biblioteka pierwszy raz włączyła się w tę akcję 
i na kameralny wieczór została zaproszona klasa III a, która w poprzednim 
roku szkolnym zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce w czytelnictwie. Na-
grodzeni uczniowie zapamiętają tę nockę na długo, ponieważ czekało na 
nich mnóstwo atrakcji.

Pierwszą z nich była zamiana biblioteki w magiczny statek, któremu 
przewodniczył „prawdziwy” pirat – słynny Timian Blest – bohater książki 
pt. „Operacja pirat”. Zaprosił on piżamową załogę na swój pokład i prze-
czytał im fragment utworu Jørna Liera Horsta. Nagrodą za uważne czyta-
nie były zakładki do książek z hasłem „Czytanie wzmacnia”, a co najważ-
niejsze… mapy do ukrytego skarbu. 

Spacer po zakamarkach budynku szkoły z mapą i latarkami w ręku 
oraz piratem u boku okazał się magiczną przygodą (jak z literatury). 
Wiele emocji wzbudziło poszukiwanie kolejnych strzałek oraz kopert 
z zadaniami. Największe wrażenia były jednak związane z odnalezie-
niem skarbu pirata, który znajdował się w piwnicy naszej szkoły. Szka-
tułka z monetami oraz baśniami, bilet na film pt. „Operacja Człowiek 

w czerni” oraz pizza okazały się nagrodą idealną dla naszej 
PIRACKIEJ EKIPY. W programie imprezy znalazła się również 
gra składają się z czterech ścieżek: zdrowia, relacji, wiedzy 
i wyobraźni. 

Dzięki różnorodnym zadaniom, które dotyczyły m.in. lite-
ratury, książek i naszej biblioteki, uczniowie przekonali się, jak 
czytanie wzmacnia różne dziedziny życia. W trakcie wieczoru 
powstało też wspólne dzieło plastyczne „Drzewko czytelnicze”. 
Uczniowie na listkach zapisywali tytuły książek, które chętnie 
poleciliby swoim koleżankom lub kolegom. 

Takiej imprezy mury naszej szkolnej biblioteki jeszcze nie 
widziały. Dziękujemy uczestnikom akcji, bo bez nich nie by-
łoby tak klimatycznie, magicznie i tajemniczo, a to wszystko 
w otoczeniu książek.

Poniższy wiersz napisany specjalnie na Noc Bibliotek przez 
poetkę Joannę Mueller idealnie pokazuje, że „czytanie wzmac-
nia”, co też wspaniale udowodnili uczniowie z klasy 3 a:

„Co w nudzie sprawi, że się rozerwiesz?
Gdy słabo jest – co da ci werwę?
Co ci rozproszy każdy strach nocny?
I co cię wesprze słowem pomocnym,
kiedy cię wciągnie codzienność grząska?
Już znasz odpowiedź? To ona 
– KSIĄŻKA!”

Cieszymy się także, że nasza szkolna biblioteka została 
wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Noc Bibliotek 2021” 
i otrzyma zestaw książek związanych z ideą oraz hasłem ak-
cji. Organizatorzy podkreślali, że tegoroczna edycja wspaniale 
pokazała wspierającą moc bibliotek i siłę lokalnej społeczności 
w tym trudnym czasie. Zorganizowanym wydarzeniom towa-
rzyszyła radość spotkania z niekonwencjonalnymi pomysłami, 
humorem, wiedzą, a także zaangażowaniem. W tegorocznej 
wzięło udział 1300 bibliotek.

Opracowała: Marzena Tomiak
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SZKOłA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W KOBIERNICACH

o wartości pomagania w szKole podstawowej 
im. t. KościuszKi w KobiernicacH

Prawdziwą miarą człowieka jest to,  
jak traktuje kogoś,  
kto nie może mu się odwdzięczyć.

Zrozumienie i wsłuchanie się w potrzeby drugiego człowieka, ale 
i zwierząt, to coś, czego chyba większość z nas chciałaby doświadczyć. 
Wielu zapewne pragnęłoby też, po prostu je komuś ofiarować. To umie-
jętności, które pozwalają wzrastać i dowiedzieć się czegoś więcej o nas 
samych. Wydaje się zatem, że bezinteresowna pomoc drugiej osobie jest 
najlepszą nauką człowieczeństwa. Niełatwą, a jednak, jak pokazuje czas, 
wciąż wytrwale podejmowaną, m.in. w naszej szkole, zarówno przez 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Mimo wielu trudności i czasu nazna-
czonego pandemią, pomagaliśmy i wspólnie staraliśmy się działać nawet 
wtedy, gdy wydawało się to niemożliwe. 

Od początku września – znów podejmujemy wyzwanie. 
I tak, wraz z nadejściem jesieni, Szkolne Koło wolontariatu oraz anio-

ły ze szkoły, zorganizowały zbiórkę karmy, koców i ręczników dla schroni-
ska w Bielsku-Białej pod hasłem Karma wraca! Zbliżająca się zima zawsze 
jest trudnym czasem. I choć nie wszystkie zwierzęta ze schronisk znajdą 
zapewne szybko ciepłe, przepełnione miłością domy, świadomość nawet 
niewielkiej w morzu potrzeb pomocy, pozwala wciąż mieć nadzieję.

też puchar i  podziękowania, zarówno od Dyrekcji Hospicjum, Zarządu 
Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, Starosty bielskiego, 
pana Andrzeja Płonki, jak i od biskupa pomocniczego diecezji bielsko-
-żywieckiej, Piotra Gregera. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie 
przez naszych darczyńców – uczniów, rodziców i nauczycieli.

jedną z wielu akcji, do których równie chętnie wracamy, i która 
nieprzerwanie daje nam możliwość (dosłownie, choć nie fizycznie) 
przekroczenia granic pomagania, niewątpliwie jest zbiórka (m.in.) 
szczoteczek dla mieszkańców afryki. To również wspaniały dowód na 
to, że choć pandemia na długi czas zawiesiła wiele działań w kraju i poza 
nim, nie zatrzymała ludzkiej ofiarności. Za każdym razem inicjatywa Kup 
pan szczotkę, organizowana przez samorząd uczniowski przy współ-
pracy z Fundacją pomocy Humanitarnej redemptoris missio, spotyka 
się z dużym zainteresowaniem szkolnej społeczności.

Nie mniej ważna okazała się również pomoc w spełnieniu... marze-
nia kilkuletniej melanii, chorującej na Zespół Downa. Pragnieniem 
dziewczynki było otrzymanie jak największej ilości urodzinowych kartek. 
I tym razem nasi uczniowie, zaproszeni do udziału w inicjatywie przez 
Szkolne Koło Wolontariatu, nie zawiedli. Dzięki zaangażowaniu i empa-
tii ich samych, a także nauczycieli i rodziców, efekt końcowy przeszedł 
najśmielsze oczekiwania. A jak to jest pomóc spełnić czyjeś marzenie? 
Niezwykłe i bardzo budujące.

O tej ostatniej trudno nie wspomnieć, mając na uwadze inaugurację 
kolejnego sezonu pól nadziei. Nasza szkoła, która od wielu lat działa na 
rzecz hospicjum, w tym roku ponownie została wyróżniona. Otrzymała 

I wreszcie Szlachetna paczka, dzięki której przez wiele lat mogliśmy 
przyczynić się do wsparcia potrzebujących rodzin. Choć tegoroczny 
udział w inicjatywie nie dobiegł jeszcze końca, dotychczas zgromadzone 
dary, ilość sprzedanych cegiełek, jak również przepięknych bombek, wy-
konywanych kolejny raz przez nauczycieli i uczniów, pozwala mieć ciche 
przekonanie, że będzie dobrze. Może nawet bardzo dobrze! To wszystko 
nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie naprawdę sporej 
ilości osób.
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Bez wspólnego działania, zjednoczenia sił, a nade wszystko chęci, za-
pewne nie udałoby się osiągnąć tak wiele. A to jeszcze nie koniec działań 
na ten rok. Praca cały czas wre. Wielkimi krokami zbliża się bowiem kolej-
ne przedsięwzięcie – udział w bożonarodzeniowym kiermaszu, który 
lada dzień odbędzie się w Porąbce. To właśnie z myślą o nim cały czas 
powstają wspaniałe rękodzieła, które dzięki uczniom i ich opiekunom, 
będzie można zakupić na świątecznych stoiskach.

Powoli kończy się rok kalendarzowy, ale nie kończy się nasze poma-
ganie. Mamy nadzieję, że cokolwiek przyniesie przyszłość, nie zatrze ona 
uważności na drugiego człowieka i nie zmieni kierunku podążania za nią, 
w ślad tych wszystkich wielkich, gorących serc. dziękujemy!

M. S.
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wycieczKa do Hiszpanii
Hiszpania – to kolejne piękne państwo, które uczniowie szkoły 

podstawowej im. t.  Kościuszki mogli odwiedzić w  październiku tego 
roku. Od kolorowych dzieł Gaudiego, przez chłodne uliczki Gotico i zatło-
czoną La Rambla w Barcelonie, po spacer nad brzegiem morza – wszyst-
ko zachwycało i zapowiadało wiele atrakcji.

Już w pierwszym dniu zauroczyły uczestników wycieczki Ogrody Klo-
tyldy w lloret de mar. Spacer tam to znakomita okazja do oderwania się 
od codzienności i zanurzenia w otaczającej zieleni i pięknych widokach 
morza. Ogrody powstały na polecenie właściciela wzgórza Marqiusa Ro-
viralty, który chciał w ten sposób złożyć hołd Klotyldzie – swojej ukocha-
nej żonie.

W drugim dniu czekał na uczestników rejs statkiem wzdłuż Costa 
Brava do malowniczej średniowiecznej miejscowości Tossa de Mar. Bru-
kowane uliczki, świetnie zachowane tradycyjne katalońskie domostwa, 
baldachimy z kwiatów przewieszone nad chodnikami i restauracjami – 
to wszystko tworzy niesamowity klimat miejsca, które wprost zauroczyło 
wszystkich.

Barcelona – to trzeci dzień naszej wycieczki…
Jeżeli ktoś z czytających chciałby wiedzieć co zwiedziła jeszcze mło-

dzież, zapraszamy na stronę szkoły: https://www.spkobiernice.pl/wy-
cieczka-do-hiszpanii.

Opiekunowie: Beata Sadlik i Barbara Białkowska
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było nas bardzo, bardzo dużo,  
poKazaliśmy, że jesteśmy razem
1.  wspólna inicjatywa szkoły podstawowej  

im. t. Kościuszki w Kobiernicach i parafii 
św. urbana w Kobiernicach V piKniK rodzinny  
pod hasłem „w rodzinie siła”
Otwarcia pikniku dokonali przedstawiciele organizatorów, dyrektor 

szkoły, Pani Barbara Białkowska oraz ksiądz proboszcz, Jan Franc, przeci-
nając już tradycyjnie wstęgę. 

Było mnóstwo atrakcji: dmuchany plac zabaw, a w nim: byk rodeo, 
gigantyczne piłkarzyki, kule śmiechu, malowanie twarzy, warsztaty pla-
styczne, stoisko miodowe, stoisko gier bez prądu, pokaz lokalnej straży po-
żarnej, loteria. I oczywiście można było najeść się do woli, lub jak kto woli 
posmakować wszystkiego po trochu, ponieważ był pyszny poczęstunek: 
domowe ciasta, kiełbaska z grilla, duszonki, grochówka wojskowa. 

O godzinie 15-ej wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie wspól-
nie przekazali motto pikniku w górę. Na boisku był narysowany sprajem 
napis „W rodzinie siła”. Wspólnym zadaniem było cały ten napis wypełnić 
ludźmi, wszyscy ustawili się jeden obok drugiego. Jedność sfilmował, 
sfotografował dron. I najważniejsze żadna literka nie była pusta, to dzięki 

Uczniom, Rodzicom, Mieszkańcom Kobiernic i oczywiście Nauczycielom.

Zapraszamy serdecznie za… rok…
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2.  pierwszy marsz patriotyczny ulicami Kobiernic  
i sp Kobiernice do hymnu
Tak było 10 listopada 2021 r. W tym dniu odbył się PIERWSZY MARSZ 

PATRIOTYCZNY ULICAMI KOBIERNIC, biało-czerwony, ponieważ dzieci 
i młodzież machały chorągiewkami.

Po wyjściu ze szkoły przedstawiciele klas oraz przewodniczący szkoły, 
w towarzystwie Pani dyrektor Barbary Białkowskiej i opiekuna samorzą-
du Pani Marceliny Nycz zapalili znicze przy DĘBACH PAMIĘCI. Następnie 
różnymi trasami klasy dotarły na cmentarz, gdzie oddały hołd poległym 

podczas wojny, składając wiązankę kwiatów na GROBIE NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA. Była też chwila na modlitwę przy grobach  bliskich.

Ostatnim etapem było dotarcie do parku, przed DWOREK W KOBIER-
NICACH. Tam wszyscy pięknie ustawili się na schodach, aby wspólnie za-
śpiewać hymn Polski.

I tak zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego pod batutą Pani Beaty Kudła-
ciak-Szlagór. Po sprawdzeniu obecności, okazało się, że hymn śpiewało 
216 uczniów i 24 dorosłych, razem 240 osób.

Nagranie znajdziecie pod adresem: https://youtu.be/L_V6Jv49adM.
Opracowała: Agnieszka Dudziak
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOłAJA KOPERNIKA W PORĄBCE

uczniowie „KoperniKa” poznają ojczyznę  
i jej dziedzictwo Kulturowe… 

Wśród priorytetów MEiN na bieżący rok szkolny zawierają się „działa-
nia na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wpro-
wadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć 
duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie między innymi wycieczek edukacyjnych”.

Nasi uczniowie chętnie poznawali w czasie wycieczek edukacyjnych 
bliższe i dalsze atrakcje regionu. Uczestniczyli w wyprawach do lasu i na 
okoliczne szczyty (Hrobacza Łąka, Trzonka), spacerowali ścieżką ekolo-
giczną, poznawali przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Zdobywali 
nowe doświadczenia uczestnicząc w wyjazdach do kina i teatru.

  zbójecka wyprawa na wołek
Celem pieszej wędrówki było zdobycie szczytu Wołek. Podczas wy-

prawy każda klasa losowała zadania do wykonania, przy których ucznio-
wie bawili się i współdziałali. Na szczycie Pani Ewa opowiedziała legendę 
związaną z zamkiem na Wołku. Udało się nawet przywołać ducha mocar-
nej rozbójniczki Katarzyny, która pozwoliła dzieciakom szukać słodkich 
skarbów ukrytych na terenie ruin zamku. Do Katarzyny dołączył również 
Zbój nad zbójami, który po zaliczonych przez kandydatów próbach pa-
sował całą grupę na hmmm… Zbójów.

  uczniowie klas 1–3 w banialuce
Najmłodsi uczniowie odwiedzili bielski Teatr Lalek „Banialuka”. Obej-

rzeli niezwykły spektakl pt. Smoki, opowieść o wyjątkowym spotkaniu 
człowieka ze smokiem i podróży, która pomoże odrzucić uprzedzenia 
i strach. Przeżywali bardzo mocno przygody głównych bohaterów, pró-
bowali im pomagać i mimo kilku chwil strachu Smoki pokochali…

  jesienny rajd na trzonkę

Jesienne słoneczko wywabiło nas ze szkoły na szlak wiodący na Trzon-
kę do kaplicy Matki Bożej Śnieżnej. Szliśmy z Bukowca trasą drogi krzyżo-
wej wśród kolorowych drzew, niosąc miłość, wdzięczność i nadzieję…

W radości bycia razem każda stacja Drogi krzyżowej była „przystan-
kiem” na wyciszenie się, zatrzymanie w biegu nie tylko codzienności, 
ale i podjęcia myśli w jaki sposób dzisiaj Jezus staje na naszej drodze. 
Stanęliśmy wreszcie przy kapliczce Matki Bożej Śnieżnej by w dziesiąt-
ce Różańca polecić Maryi wszystkie sprawy osobiste, ale i całej szkolnej 
społeczności. Droga powrotna, jak to z góry bywa „z górki na pazurki”. 
W szumie jesiennych liści na drzewach i pod nogami szczęśliwie wrócili-
śmy do szkoły.

  pszczyna

Uczniowie klas czwartych pojechali na wycieczkę do Pszczyny. 
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Zagrody Wsi Pszczyń-
skiej, która powstała w 1975 r. Uczestnicy mogli w skansenie zobaczyć 
m.in. rekonstrukcję młyna wodnego z XIX wieku, osiemnastowieczną 
stodołę i znajdującą się tam wystawę z zakresu pszczelarstwa, wozownię 
i chałupy mieszkalne. Po opuszczeniu skansenu uczniowie wraz z opie-
kunami odbyli krótki spacer po Parku Pałacowym, a następnie udali się 
na zwiedzanie Zamku Pszczyńskiego. Czwartoklasiści dowiedzieli się 
wielu ciekawych rzeczy na temat zamku, który powstał w XI lub XII wie-

Strona 38Grudzień 2021



ku. Wielokrotnie zmieniał właścicieli i był wiele razy przebudowywany. 
Ostatniej przebudowy dokonano za panowania Hochbergów w XIX wie-
ku. W 1946  r. zamieniony został na muzeum. Mimo zniszczeń podczas 
II wojny światowej, zamek ocalał, a nawet jego oryginalne wyposażenie 
i meble, dlatego też jest jednym z najcenniejszych zabytków architek-
tury w Polsce. Pani przewodnik, przekazała wiele ciekawych informacji 
o księżnej Daisy, jej mężu Janie Henryku XV von Hochbergu i ich życiu. 
Uczniom najbardziej podobała się komnata lustrzana, gdzie znajdują się 
dwa ogromne lustra i piękny żyrandol. Ponadto dzieci zwiedziły zamko-
wą zbrojownię, której eksponaty wywarły na nich ogromne wrażenie.

  jak smakował chleb w chlebowej chacie?

Najmłodsi uczniowie odwiedzili Chatę Chleba w Górkach Małych. 
Tam dowiedzieli się jak mieszkali i żyli nasi pradziadowie. Poznaliśmy hi-
storię chleba – „od ziarenka do bochenka” oraz jak wyrabiało się masło. 
Po pogadance na temat pracy pszczół, postanowiliśmy, że nie zmarnuje-
my go ani kropli. Własnoręcznie ulepiliśmy podpłomyki i z apetytem je 
zjedliśmy ze świeżym masłem, smalcem, miodem popijając kawą zbożo-
wą. Zwiedziliśmy stodołę i poznaliśmy jej tajemnice.

  Ósmoklasiści w warszawie

Miasto, Łazienki, Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Powązki, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy. Nie zabrakło też 
czasu na przejażdżkę warszawskim metrem, zakup pamiątek i spacer uro-
kliwymi uliczkami miasta. Wszystkie te miejsca udało się zwiedzić w sprzy-
jającej jesiennej aurze, która wyjątkowo podkreśliła piękno naszej stolicy.

  z porąbki do Krakowa i wieliczki

„Kraków to miasto stare, w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał 
smok..”

Najmłodsi uczniowie udali się na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. 
Poznali najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Krakowa: Wzgórze 
Wawelskie, Katedrę i Zamek Królewski, Kościół Mariacki (niektórzy usły-
szeli nawet Hejnał), kościół św. Piotra i Pawła, Sukiennice i Smoczą Jamę. 
Pełni pozytywnych wrażeń, zaopatrzeni w obwarzanki, pamiątki i upo-
minki dla najbliższych udali się do Kopalni Soli w Wieliczce.

  wycieczka edukacyjna do oświęcimia

Klasy ósme miały okazję odwiedzić stolicę w ramach projektu MEiN 
„Poznaj Polskę”. Dzięki funduszom otrzymanym z ministerstwa oraz Gmi-
ny Porąbka, uczniowie zwiedzili Warszawę. W tak krótkim czasie udało się 
uczniom poznać liczne atrakcje Warszawy, m. in.: Zamek Królewski, Stare 

Klasy siódme wzięły udział w wycieczce edukacyjnej do Oświęcimia. 
W jej ramach uczniowie poznali historię zamku oraz mogli zobaczyć zrekon-
struowane wnętrza mieszkalne przedwojennego Oświęcimia m. in. salon 
z jadalnią, sypialnię, pokój dziecięcy, kuchnię oraz gabinet Aleksandra Or-
łowskiego – ówczesnego działacza społecznego. Następnie wspinali się na 
szczyt wieży zamkowej, która według zapisów Jana Długosza miała służyć za 
siedzibę straży oraz więzienie. Po pokonaniu dziesiątek schodów i dotarciu 
na szczyt wieży, można było podziwiać rozciągającą się panoramę miasta.
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  naukotechnika – mikro centrum nauki w świnnej

projeKty wspierające eduKację w „KoperniKu”
  „poznaj polskę”

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli 
oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program 
to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturo-
wego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Szkoła otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów 
wycieczki. Dzięki środkom z programu, ósmoklasiści z naszej szkoły 
mogli w Warszawie poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia zwią-
zane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej toż-
samości. Mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją 
w ciekawy sposób. Wartość projektu wynosiła 21 660 zł (15 000 MEiN, 
pozostała kwota została opłacona przez Urząd Gminy Porąbka i rodzi-
ców uczniów).

  narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 
na lata 2021–2025

Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytel-
nictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytel-
niczych oraz wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia 
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Z pro-
gramu udało się pozyskać 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych, 
lektur i wyposażenia biblioteki. Dzięki wzbogaceniu księgozbioru szkol-
nego, uczniowie chętniej będą sięgali po książki z biblioteki szkolnej. 
Ważne jest, aby nawyki czytelnicze były kształtowane od najmłodszych 
lat życia dziecka. Rola książek w życiu dziecka i korzyści wynikające z czy-
tania są nieocenione w harmonijnym rozwoju dziecka.

  laboratoria przyszłości
Celem projektu Laboratoria Przyszłości jest budowanie kompetencji 

kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 75 900zł na zakup wyposażenia technicznego 
potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organiza-
cji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu 
codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrak-
cyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania 
nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zaintereso-
wań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach projektu nasza szkoła zaplanowała zakup wirtualnego la-
boratorium wieloprzedmiotowego ClassVR, skupiającego wiele dziedzin 
w jednej pracowni (Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Mate-
matyka, Sztuka, Muzyka, Religia, WF, Technologia, Umiejętność czytania 
i pisania, nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dramat, te-
atr i sztuki sceniczne). Przewidziano także zakup robotów edukacyjnych, 
drukarki 3D, kostek VR, okularów VR.

W szkole w tym roku, realizowanych jest wiele projektów mię-
dzynarodowych, ogólnopolskich i klasowych, programów i inicjatyw: 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – Czytam z klasą, Lekturki spod 
chmurki, Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – Z kulturą mi do twarzy, 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – Emocja, Mega Misja, Międzyna-
rodowy Projekt Edukacyjny – Kreatywne prace plastyczne, Nawigacja 
w każdą pogodę, Kubusiowie Przyjaciele Natury, Ogólnopolski projekt 
Eko Szkoła, Codeweek, Uniwersytet Dzieci, Ogólnopolski projekt kate-
chetyczny: W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem, Zdrowo jem, 
więc wiem.

Klasy piąta i szósta pojechały na wycieczkę do – Naukotechniki – Mikro 
Centrum Nauki w Świnnej. Naukotechnika to interaktywna wystawa na-
ukowa, której celem jest nauka poprzez zabawę. Na sali znajdują się stano-
wiska, na których można samodzielnie wykonywać doświadczenia fizycz-
ne. Uczniowie bardzo chętnie sprawdzali możliwości różnych stanowisk. 
Bez trudu znaleźli coś ciekawego dla siebie. Wszystko ich fascynowało. 
Najciekawszy był pokaz z ciekłym azotem. Każdy mógł dotknąć wielkie-
go zimna (około -200oC). Atrakcją były też warsztaty geologiczne – zajęcia 
interaktywne z poznawania i rozróżniania skał i minerałów występujących 
na naszej planecie. Uczniowie mogli zobaczyć, dotknąć, poznać właściwo-
ści skał oraz samemu  przykleić je do tablicy z zestawem minerałów. 

Wycieczki to najbardziej atrakcyjna i efektywna forma pracy poza-
lekcyjnej wychowawcy klasy z uczniami. Umożliwiają nawiązywanie 
bezpośredniego kontaktu dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, 
jak również z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym w różnych 
regionach kraju. Są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie 
jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lek-
cja w klasie. Uczniowie mają możliwość nabywania nieznanych im dotąd 
informacji oraz poszerzenia kręgu swych zainteresowań. Każda wycieczka 
jest lekcją patrzenia, słuchania, myślenia, mówienia i przeżywania. 
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warsztaty Kulturowo – języKowe w Hiszpanii
październiK 2021

uczniowie ze szkół podstawowych w bujakowie, Kobiernicach 
i porąbce mieli okazję poznać wspólnie skrawek północno-wschod-
niej części Hiszpanii – jednego z najatrakcyjniejszych krajów europej-
skich, który oferuje spotkanie ze słońcem, dobrą kuchnią, gościnność 
mieszkańców i wiele różnorodnych, ciekawych miejsc.

W pierwszym dniu pobytu, po ponad 24-godzinnej podróży, uczest-
nicy wyprawy zostali zauroczeni Ogrodami Świętej Klotyldy w lloret 
de mar. Spacer tam, okazał się znakomitą okazją do oderwania się od 
codzienności i zanurzenia w otaczającej zieleni oraz pięknych widokach 
morza. Ogrody powstały na polecenie właściciela wzgórza Marqiusa Ro-
viralty, który chciał w ten sposób złożyć hołd Klotyldzie – swojej ukocha-
nej żonie.

Drugi dzień przyniósł rejs statkiem wzdłuż Costa Brava do średnio-
wiecznej Tossy, spacer wzdłuż murów obronnych oraz po głównej uliczce 
handlowej współczesnej Tossy, a także podziwianie zabytków oraz nie-
zwykłej roślinności tego uroczego miasteczka. Uczniowie mieli też oka-
zję zrelaksować się na plaży i skorzystać z pięknej, słonecznej pogody. 

Wieczór stał się okazją do podziwiania Lloret de Mar, spacerując brze-
giem morza wzdłuż alei palmowej.

barcelona przypadła na trzeci dzień pobytu. Zwiedzanie zaczęło się 
od Sagrady Familia – Bazyliki Świętej Rodziny, największego dzieła an-
toniego Gaudiego, słynnego architekta miasta. Wielu „rzuciła na kola-
na”. Mówi się o niej, że jest „biblią wykutą w kamieniu”. Pani przewodnik 
wspomniała, że budowa kościoła została rozpoczęta w 1882 roku, kilka-
krotnie ją przerywano, dlatego nie jest do tej pory dokończona, a plano-
wany koniec robót jest przewidziany na 2026 rok. 
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Czwarty dzień rozpoczął się od poby-
tu na masywie górskim Montserrat, gdzie 
znajduje się średniowieczny klasztor i sank-
tuarium Czarnej Madonny, zwanej piesz-
czotliwie przez mieszkańców „Czarnulką”, 
figury słynącej z wielu łask. Wysłuchano 
tutaj koncertu chłopięcego chóru – jedne-
go z najstarszych, bo założonego w 1307 r. 
Degustowano też tradycyjne wyroby wy-
konane przez tamtejszych mnichów. 

Dzień zakończyła wizyta na stadionie camp nou związanym z klu-
bem Fc barcelona. Został on nagrodzony przez UEFA 5 gwiazdkami, 
jest dumą miasta oraz jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych 
regionu, szczególnie od momentu wejścia FCB na szczyty klubowej piłki. 
Sam klub chyba najłatwiej opisać hasłem znajdującym się na jednej z try-
bun – „més que un club”, co oznacza „więcej niż klub”. FC Barcelona 
jest dumą Katalonii, a Camp Nou jej sercem. Emocji było mnóstwo!

Następnie przyszedł czas na Oceanarium. Zwiedzający poruszają się 
tutaj na ruchomych taśmach, w szklanych rurach, otoczeni ze wszystkich 
stron przez wodę mogą obserwować życie w Morzu Czerwonym, Wielką 
Rafę Koralową, Tropikalny Atol, różnorodne gatunki ryb, od błazenków 
po rekiny.

 Na koniec przyszedł 
czas na spacer gotycką 
dzielnicą i Las Ramblas 
– najpiękniejszą i najstar-
szą ulicą Barcelony, pełną 
handlarzy kwiatów, uro-
kliwych kafejek, mimów, 
rozbrzmiewającą wszyst-
kimi językami świata. 
Z Las Ramblas przecho-
dząc obok statuy Krzysz-
tofa Kolumba, zwiedzanie 
zakończono w Dzielnicy 
Portowej.
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Podróż do domu przebiegała 
częściowo wzdłuż zapierającego 
dech lazurowego wybrzeża, z wi-
dokiem na monte carlo i monako, 
alpy włoskie, potem austrię, cze-
chy i polskę. wszyscy bezpieczni 
i szczęśliwi wrócili do domu, pełni 
niesamowitych wspomnień.

Na koniec, można było ostatni raz obejrzeć panoramę Barcelony 
z wzgórza Montjuic.

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego niezapo-
mnianego wyjazdu.

Opiekunowie wycieczki z Bujakowa, Kobiernic i Porąbki
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ŻYCZENIA OD PARLAMENTARZYSTóW

19

grudzień 2021 W gminie

Szukasz pomocy w walce z chorobą dziecka? A może 
chcesz realnie pomóc potrzebującym dzieciom w zma-
ganiach z trudnymi w uleczeniu chorobami?
Najczęściej chore się już rodzą: z dziecięcym poraże-
niem mózgowym lub z jedną z niezliczonych rodzajów 
chorób genetycznych. Od początku zdane na całkowi-
tą opiekę ze strony najbliższych, którzy starają się po-
móc wszelkimi dostępnymi środkami. Walczą o życie 
swoich pociech, które często zależy od dużych kwot 
pieniężnych. Jakość ich życia w dużej mierze zależy od 
dobrej woli i serca zupełnie obcych ludzi. Liczne zbiór-

ki, akcje charytatywne, wsparcie fundacji nie miały-
by sensu, gdyby nie nagłaśnianie sytuacji w mediach.
Gmina Jaworze również chce przyczynić się do rozpro-
pagowania informacji na temat chorych dzieci z tere-
nu naszej miejscowości.
Drodzy mieszkańcy Jaworza, jeżeli ktoś z Państwa 
boryka się z chorobą swojego dziecka i potrzebu-
je wsparcia medialnego zachęcamy do kontaktu 
z nami. Piszcie na adres: sekretariat@jaworze.pl.

Urząd Gminy Jaworze

Otwórzmy serca 
na pomoc dzieciom 
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Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą chwile pełne wiary,

 nadziei i miłości.  
Z tej okazji składam najserdeczniejsze 

życzenia, wszelkiej pomyślności, 
realizacji osobistych marzeń, 

nadziei na lepsze jutro 
oraz nieustającej wiary  

w dobro drugiego człowieka.  
Niech Nowy 2022 Rok 

obdarzy zdrowiem, siłą i odwagą 
potrzebną do pokonywania 

codziennych wyzwań.

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Sekretarz Stanu w MRiPS
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wymiana źrÓdeł ciepła na terenie Gminy porąbKa
nie w ciągu 4 lat z pomocą dotacji gminnych mieszkańcy naszej gminy 
wymienili już 326 starych nieekologicznych źródeł ciepła. W projekcie 
budżetu na rok 2022 zaplanowaliśmy dotacje do kolejnych 100 wymian.

Środki na ten cel pochodziły zarówno z pożyczek, dotacji jak i z czę-
ściowych umorzeń, wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW. 

Dodatkowo od roku 2020 realizujemy Program grantowy dofinanso-
wany z UE w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach Projektu wymienio-
no i rozliczono do tej pory 25 kotłów, a zaplanowano wymianę jeszcze 8.

Ponieważ Program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, planu-
jemy jego kontynuację w następnych latach, przy czym zmianie ulegną 
zasady kwalifikowania do programu – najwyżej punktowane będą wy-
miany najstarszych kotłów węglowych, które, zgodnie z uchwałą anty-
smogową powinny zostać wymienione najwcześniej, nie będziemy rów-
nież przyznawać dotacji do wymiany kotłów gazowych. 

Szanowni Państwo 
W trosce o poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, 

Gmina Porąbka od roku 2018 rozpoczęła realizację Programu ogranicze-
nia niskiej emisji w Gminie Porąbka

Rok 2022 to ostatni rok realizacji Programu w edycji na lata 2019-
2022. Na dzień dzisiejszy mamy zapełnioną listę chętnych na rok 2022 
(planowane do wymiany 100 źródeł ciepła) oraz kilkadziesiąt wniosków 
do Programu, które znalazły się na liście rezerwowej.

Dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany ko-
tłów w naszej gminie rozpoczęły się w roku 2018 i od początku Program 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W roku 2018 Gmina wypłaciła dotacje do wymiany 76 kotłów, w roku 
2019 do 70, w 2020 do 80, natomiast w roku 2021 do 100 kotłów. Łącz-
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W czym, podczas przygotowywania 
bożonarodzeniowych potraw, można 
znaleźć oleje i tłuszcze przeznaczone 
do segregacji?

Nawet w okresie świątecznym warto pomyśleć o czystej 

sieci kanalizacyjnej, naturze oraz naszej planecie. 

Dziękujemy, że segregujecie z nami zużyte oleje jadalne!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
obfitujących w segregację zużytych olei 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022!

Smalec i tłuszcz 
z kiełbas

Olej z kotletów 
schabowych

Olej z karpia Olej z marynowanych 
smakołyków

Tłuszcze stałe  
z pieczenia

Pięknie udekorowana choinka, zadbane i urządzone mieszkanie, wspól-
ne śpiewanie kolęd – a także zapach smażonego karpia i innych tradycyjnych 
przysmaków. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w kuchni olej spożywczy 
jest niezastąpiony i nawet zaprzysięgły miłośnik zdrowego odżywiania sięga po 
smażone dania ze smakiem. 

Jeśli od dłuższego czasu zajmujesz się segregacją oleju, nie ma co tłuma-
czyć. Ale jeśli jeszcze się nie zdecydowałeś, to teraz ten moment, aby zacząć. Zdecydowanie nie 
chcesz mieć do czynienia z zatkanym odpływem w kuchni lub toalecie czy też awarią ścieków 
w całym domu, i to w dodatku podczas świąt Bożego Narodzenia. Naprawdę niewiele wystar-
czy, aby temu zapobiec. Znajdź w domu pustą butelkę PET i przelej do niej za pomocą lejka 
resztę oleju, który pozostał w naczyniu. 

Warto segregować olej podczas smażenia filetów z karpia czy kotletów. Także tłuszcz z bla-
chy do pieczenia nadaje się do segregacji. Pamiętaj również o ekologicznym podejściu do oleju 

podczas przyrządzania smakołyków na Sylwestra. W ten spo-
sób, kropla po kropli, uzbiera się pełna butelka PET. 

Segregacja zużytego oleju, a także spacer do specjal-
nych pojemników przeznaczonych na segregację powinny 
być Waszymi nowymi świątecznymi tradycjami. Warto także 
przekonać do takiej tradycji sąsiadów, by wspólnie segrego-
wać olej i dbać o planetę.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół segregu-
jolej.pl. 

Tutaj znajdziesz punkty, gdzie można znaleźć pojemniki 
na zużyty olej jadalny: https://www.segregujolej.pl/mapa.

seGreGuj olej
Segregujolej.pl
Gmina Porąbka na 100% wkręciła się w promowanie projektu segregujolej.pl.
Widzicie tego uśmiechniętego Pana na zdjęciu? To Pan Łukasz Eichner, dzięki któremu ulotki z in-

formacjami o projekcie dotrą do Waszych domów. Chcemy, aby każdy z Was miał możliwość dowie-
dzieć się, jak poprawnie segregować zużyte oleje jadalne.

Ty również możesz dołączyć do tej inicjatywy i przyczynić się do ochrony planety, na której żyje-
my. Jesteś zainteresowany? Poznaj szczegóły akcji: https://www.segregujolej.pl/.

@Profesjonalny Kolportaż Materiałów Reklamowych – dziękujemy!



„Gmina Porąbka”
Pismo Samorządu Terytorialnego Gminy Porąbka
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

ul. Rynek 22, tel. 33 8106-055
Redaktor: Anna Jezierska
Zastępca Redaktora: Krzysztof Fiołek
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych materiałów 
i nie odpowiada za treść nadsyłanych reklam.

Wszystkich Państwa, którzy chcą wykonać jeszcze inne działania 
termomodernizacyjne w swoich budynkach zachęcamy do udziału 
w Programie ogólnokrajowym Czyste Powietrze, realizowanym w na-
szym województwie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkie informacje na temat Programu znajdziecie Państwo pod 
linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-
-czyste-powietrze.html,

pod numerem infolinii: 32 60 32 252
oraz w punkcie konsultacyjnym w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57.
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baza inFormacji  
turystycznej 
– kolejna nowość w Gminie Porąbka

Od listopada na 
naszej stronie interne-
towej www.porabka.pl 
uruchomiona została 
Baza Informacji Tu-
rystycznej. Co w niej 
znajdziemy?

Już prawie dwa 
lata funkcjonuje nasza 
nowa strona interne-
towa, z czasem posta-
nowiliśmy wprowadzić 
spore ułatwienie dla turystów odwiedzających naszą gminę Porąbka. 
W związku z tym postanowiliśmy uruchomić Bazę Informacji Turystycz-
nej, w której znajdziemy miejsca oraz lokalizację naszych obiektów 
świadczących usługi zarówno noclegowe jak i gastronomiczne.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową, na stronie głównej 
zobaczą duży baner promocyjny, po którego kliknięciu przejdziemy do 
wszystkich zarejestrowanych przez nas pozycji gastronomicznych oraz 
noclegowych.

https://www.porabka.pl/baza-noclegowa/

Mamy nadzieję, że baza będzie sukcesywnie się powiększać zwiększa-
jąc atrakcyjność dla przyjeżdżających do nas Turystów. Firmy oraz osoby 
zainteresowane, dołączeniem do bazy, lub dodaniem aktualnych opisów 
czy informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: baza@porabka.pl.



poziomo:
1 – Gminne Koło Pszczelarzy w Porąbce, 

9 – kuzyn karpia, 10 – toczą się na sali sejmo-
wej, 11  – sucha, cienka kiełbasa, 12 – owcze 
runo, 13 – klub piłkarski w Porąbce, 17 – rzuca 
ziarno w glebę, 18 – żona Izaaka, 21 – wyzy-
skiwacz, 22 – japoński sport walki, 24 –pokaz 
publiczny, 25 – przysiółek w Porąbce, 28  – 
dawny podatek gruntowy, 29 –grzybień, 30 – 
graniczą z Czańcem, 31 – święty od rzeczy 

zagubionych, 32 – szpicruta, 33 – zna się na 
rolnictwie.

pionowo:
1 – szczyt nad Porąbką, 2 – Mała w rejonie 

zapory, 4 – meksykański sukulent, 5 – prymi-
tywne nosze, 6 – zasila Sołę w Żywcu, 7 – me-
ander rzeki, 8 – zgłoska, 14 – komplet kopert 
i papieru, 15 – radziecki statek kosmiczny, 16 – 
imię męskie, 19 – Koło PTTK w Porąbce, 20  – 

ksiądz Marek, były proboszcz parafii w Kobier-
nicach, pasjonat pszczelarstwa, 22 – dr  Piotr, 
historyk, autor monografii Czańca i parafii, 
23 – złota lub szara wśród jabłoni, 26 – zdobi 
pierścionek, 27 – rachunek bankowy.

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 14 utworzą hasło.
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