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Szanowni Pacjenci
Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia ko-
ronawirusem (2019-nCoV) w Polsce odnotowano 
w dniu 4 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia po-
dało, że w Polsce potwierdzono zakażenie korona-
wirusem u 2692 osób, 51 pacjentów zmarło.

Do 2 kwietnia 2020 roku odnotowano na świecie 961 589 po-
twierdzone przypadki zachorowania na COVID-19 (zakażenie ko-
ronawirusem 2019-nCoV). 49 165 osób zmarło. Wirus z Azji dotarł 
do Europy, a także do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, 
Australii i Afryki.

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede 
wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub 
kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może tak-
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że zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub 
przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby 
chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Należy pamiętać, że łatwość przenoszenia się danego wirusa 
z człowieka na człowieka może się różnić. Obecnie nie ma pewno-
ści, jak łatwo koronawirus 2019-nCoV przenosi się między ludźmi, 
a badania cały czas trwają. Zakłada się, że jedna chora osoba zaraża 
3-4 kolejne.

1. Pozostań w domu.
Od 25.03.2020 roku obowiązują w Polsce nowe ograniczenia, 

które będą obowiązywały do 11 kwietnia. Zaostrzenie obowiązu-
jących już reguł dotyczy kwestii takich jak przemieszczanie się, wy-
chodzenie z domu czy organizowanie uroczystości religijnych, czy 
rodzinnych.

Dlaczego?
Jedyną skuteczną bronią jaką znamy na koronawirusa jest izo-

lacja. W ten sposób ograniczamy jego przenoszenie się z człowieka 
na człowieka. Dla własnego bezpieczeństwa pozostań w domu. Jeśli 
już z niego wychodzisz zabezpiecz się w możliwie najlepszy sposób 
przed infekcją (rękawiczki jednorazowe, maseczka, środki odkażają-
ce do rąk). Traktuj wszystko i wszystkich jako potencjalnie zakażo-
nych. Nie witaj się przez podawanie ręki, przytulanie się. Ograniczaj 
kontakt z innymi osobami do niezbędnego minimum. Zachowuj 
przynajmniej 2 metrowy dystans od innych osób.

2. Myj często ręce.
Myj ręce wodą z mydłem lub używając środka odkażającego na 

bazie alkoholu.
Dlaczego?
Mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu zabi-

ja wirusy, jeśli są na twoich rękach. Wirus nie zakaża przez skórę. Pa-
miętaj by mycie rąk trwało przynajmniej 30 sekund. Należy zrobić 
to starannie nie zapominając o myciu nadgarstków, kciuków oraz 
wszystkich palców. Dokładna instrukcja jak prawidłowo umyć ręce 
jest łatwo dostępna w Internecie, warto z nią się zapoznać. Ogra-
nicz noszenie biżuterii.

3. Zachowuj zasady higieny układu oddechowego.
Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłoń usta i nos zgiętym ramieniem 

(kichaj w zgięcie łokcia) lub chusteczką, którą następnie wyrzuć 
natychmiast do zamykanego kosza na śmieci i umyj starannie ręce 
– patrz punkt 2. Jeśli masz objawy (kaszel, katar) i musisz wyjść 
z domu bezwzględnie załóż maseczkę. Używanie jej w domu w ta-
kim przypadku uchroni domowników przed niechcianą infekcją.

Dlaczego?
Zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu zapobiega rozprzestrze-

nianiu się bakterii i wirusów. Jeśli podczas kaszlu lub kichania za-

słaniasz się dłonią, możesz następnie przenieść drobnoustroje na 
innych ludzi (np. podając im rękę) lub przedmioty (np. dotykając 
klamek, włączników światła i innych powierzchni).

4. Utrzymuj odpowiednią odległość.
Nie zbliżaj się do innych na mniej niż 2 metry, a zwłaszcza do 

osób, które kaszlą, kichają lub mają gorączkę. Zasada obowiązuje 
zarówno na wolnej przestrzeni jak i pomieszczeniach zamkniętych 
(sklep, przychodnia lekarska, środki komunikacji publicznej, apte-
ki, poczta itd.) Jeśli musisz się przemieszczać rób to najlepiej wła-
snym transportem.

Dlaczego?
Kiedy osoba mająca zakażenie układu oddechowego, taką jak 

koronawirus, kaszle lub kicha, może rozprzestrzeniać małe ilości 
wydzieliny („kropelki”, stąd nazwa przenoszenia takich chorób – 
droga kropelkowa) zawierającej wirus. Jeśli będziesz blisko, mo-
żesz zostać zakażony.

5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Dlaczego?
Twoje dłonie mają kontakt z różnymi powierzchniami, na któ-

rych może znajdować się wirus. Jeśli dotykasz później oczu, nosa 
lub ust, możesz przenieść na siebie zakażenie.

6. Umyj, poddaj kwarantannie produkty przyniesione 
ze sklepu.

Produkty które kupujemy w sklepie mogą zostać skażone przez 
wydzielinę osób zakażonych. Wózki sklepowe, koszyki do których 
wkładamy towary są używane przez wiele osób w tym te z infekcją. 
Jeśli możesz i jest to dozwolone używaj własnych toreb.

Dlaczego?
Łatwo sobie wyobrazić, że ktoś mógł zakasłać w sklepie i ae-

rozol wydobywający się z dróg oddechowych od osoby zakażonej 
koronawirusem osiada na kupowanych przez nas produktach. Ktoś 
mógł zasłonić ręką usta a potem dotyka te produkty wybierając, 
który będzie lepszy, zanim włoży je do koszyka. Także wózki, ko-
szyki sklepowe są używane przez innych. Pamiętaj unikaj tłoku 
w sklepach. Przed wejściem do sklepu zdezynfekuj dłonie płynem 
dezynfekcyjnym umieszczony zazwyczaj przy drzwiach wejścio-
wych. Jeśli jesteś w jednorazowych rękawiczkach zrób to także dla 
bezpieczeństwa innych. Jeśli masz własne torby, wkładaj do nich 
kupowane produkty – jeżeli na to pozwala regulamin sklepu. Jeśli 
musisz użyć wózka lub koszyka to przynajmniej zdezynfekuj ich 
rączki za które je trzymasz. Zrób sobie wcześniej listę zakupów by 
w sklepie spędzić jak najmniej czasu. Zachowaj odstęp w kolejce 
do kasy. Płać najlepiej kartą zbliżeniową. Przed wyjściem ze sklepu 
ponownie zdezynfekuj ręce płynem dezynfekcyjnym umieszonym 
przy drzwiach wyjściowych. Pamiętaj po powrocie do domu umyj 
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dokładnie ręce. Zakupione produkty mogą na sobie mieć koro-
nawirusa. Nie wkładaj ich do lodówki, tam wirus przeżyje nawet 
72 godziny. Plastikowe butelki, opakowania dokładnie umyj lub 
zdezynfekuj, chleb możesz włożyć do piekarnika. Warzywa owoce 
starannie umyj. Jeśli są to produkty niepsujące się (cukier, mąka, 
makarony itd.) zostaw je w osobnym pomieszczeniu na 2 dni. To 
samo zrób z gazetami, odebranymi listami. Po 2-ch dniach wirus 
zapewne zginie.

7. Unikaj ciasnych pomieszczeń:
Winda, klatka schodowa, ciasne korytarze.
Dlaczego?
W aerozolu rozpylonym podczas kaszlu osoby zakażonej 

znajduje się koronawirus. W pomieszczeniach ciasnych, nie wie-
trzonych taki skażony aerozol może się utrzymywać według naj-
nowszych badań do trzech godzin. Nie mając świadomości jeśli 
wejdziesz do takiego pomieszczenia, na przykład po dwóch godzi-
nach wdychasz skażone powietrze.

Pamiętaj aby dbać o siebie!
Nie przejadaj się, a i też nie odchudzaj się, ogranicz spożycie 

mięsa, jedź więcej warzyw, roślin strączkowych, owoców, jajek.
Pamiętaj, że mieszkasz na wsi, więc skorzystaj z możliwości 

poruszania się i odpoczynku we własnym ogrodzie. Wysypiaj się, 
pobądź trochę w ciszy, znajdź chwilę na słuchanie muzyki jeśli ją 
lubisz lub czytaj książki.

Wietrz pomieszczenia w swoim domu, przemywaj od czasu do 
czasu klamki, telefony, okulary, przedmioty często dotykane (np. kie-
rownica w samochodzie), najlepiej preparatem na bazie alkoholu.

Nie zamartwiaj się, doceń bardziej drobne przyjemności. Zwróć 
uwagę na sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy oraz na seniorów 
w swojej rodzinie.

8. Polska jest już krajem transmisji wirusa.
Dalej obowiązują zasady, że jeśli wróciłeś z kraju objętego ma-

sowymi zachorowaniami na koronawirusa przed 14 dniami, miałeś 
styczność z chorym u którego wykryto koronawirusa i wystąpiły 
u Ciebie objawy takie jak: gorączka, kaszel i trudności z oddycha-
niem możesz podejrzewać u siebie infekcję koronawirusem. Nie-
stety jesteśmy już krajem w którym zakażamy się nawzajem i wy-
stąpienie takich objawów w sposób nagły jest także niepokojące. 
Szczególnie narastająca duszność. Co  zrobić w takim przypadku, 
przeczytaj dalej.

9. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, 
skontaktuj się telefonicznie z numerami infolinii sanepidu.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w krajach o wysokim stop-
niu zakażeń koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą, która była 
w tym czasie w tych krajach lub osobą z potwierdzonym zakaże-

niem koronawirusem a jednocześnie masz gorączkę powyżej 38° 
i kaszel lub duszność, to powinieneś zadzwonić na infolinię Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Tam zostaną udzie-
lone wskazówki co robić dalej.

Dla powiatu bielskiego nr telefonu do PSSE w Bielsku-Białej.
– 504 022 816,
– 514 122 992,
– 33 816 00 12,
– 33 499 29 22.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowi-
cach:

– 32 351 23 00.

Jeśli objawy zagrażają życiu chorego dzwoń na numer pogo-
towia:

– 112 lub 999.

Jeśli miałeś bliski kontakt z chorym na koronawirusa i upłynę-
ło minimum 7 dni od kontaktu zadzwoń:

– Tychy firma Megrez tel. 888 277 811 lub 32/325 51 48,
– Szpital w Raciborzu tel. 32/755 51 24,
– SOR Szpitala w Cieszynie tel. 33/852 15 69,

w celu umówienia się na wykonanie testu (dotyczy zarówno doro-
słych jak i dzieci).

Jeżeli kontakt był poniżej 7 dni decyzję o dalszym postępowa-
niu podejmuje lekarz rodzinny. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Katowicach dysponuje aktualnymi informacjami 
na temat miejsca wykonywania testów (w przypadku braku kon-
taktu z powyższymi numerami.

10. Jeśli masz łagodne objawy zakażenia układu odde-
chowego i nie byłeś w ostatnim czasie w zakażonych krajach, 
zachowuj środki ostrożności i odpowiednią higienę, a także 
pozostań w domu do czasu, aż wyzdrowiejesz. Skontaktuj się 
ze swoją Poradnią Lekarza Rodzinnego telefonicznie, nie oso-
biście.

Pamiętaj, jeśli jesteś zaniepokojony stanem swojego zdrowia 
zawsze kontaktuj się ze swoją Poradnią Lekarza Rodzinnego telefo-
nicznie. Nie idź osobiście. Nie narażaj siebie i innych na zakażenia.

Dlaczego?
W obecnej sytuacji przy objawach przeziębieniowych, gry-

popodobnych bez zrobienia testu na koronawirusa nie jesteśmy 
w stanie wykluczyć ani potwierdzić zakażenia koronawirusem. Te-
sty takie wykonywane są obecnie tylko w Oddziałach Chorób Za-
kaźnych lub Izbach Przyjęć Oddziałów Chorób Zakaźnych, u osób, 
które spełniają określone kryteria. Przychodząc osobiście narażasz 
siebie i innych na niepotrzebną infekcję. W przychodniach NZOZ 



Szanowni Mieszkańcy,
w trosce o Wasze zdrowie i życie, podjąłem jedyną możliwą w zaist-
niałej sytuacji decyzję o odwołaniu w 2020 roku wszystkich imprez 
organizowanych i wspieranych przez Gminę Porąbka.

Jednocześnie pragnę poinformować, że część środków finanso-
wych, która była zaplanowana na organizację wydarzeń kulturalno-
-sportowo-promocyjnych, zostanie przeznaczona na zapewnienie 
bezpieczeństwa Mieszkańcom naszej gminy w obliczu pandemii. 
Gmina Porąbka zakupi i przekaże zgodnie z zapotrzebowaniem ar-
tykuły (kombinezony ochronne, maseczki, środki do dezynfekcji, itp.) 
Ośrodkom Zdrowia zlokalizowanym na terenie gminy, Bielskiemu Po-
gotowiu Ratunkowemu, które posiada swoją stacje w Kobiernicach, 
Komisariatowi Policji w Kobiernicach oraz jednostkom OSP z terenu 
gminy.

Proszę wszystkich o zrozumienie podjętych przeze mnie decyzji 
i działań.

Wójt Gminy Porąbka
Paweł Zemanek
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Polimed na terenie Gminy Porąbka prowadzona jest rejestracja 
telefoniczna pacjentów w godzinach od 8:00 do 18:00, od ponie-
działku do piątku. Po zarejestrowaniu się, oddzwoni do Ciebie Twój 
lekarz rodzinny w ramach tzw. e-porady. Jeśli uzna za konieczne 
Twoją obecność w Ośrodku Zdrowia wyznaczy dokładną godzinę 
wizyty. Zastosuj się do tych wskazówek. Przybądź do ośrodka naj-
lepiej własnym transportem, tylko tak unikniemy niepotrzebnych 
kontaktów. W ramach porady telefonicznej możesz uzyskać infor-
mację co robić dalej a także e-receptę (miej przy sobie coś do pi-
sania otrzymasz czterocyfrowy kod recepty, z którym udasz się do 
dowolnej apteki i po podaniu nr PESEL zostaną wydane Ci leki, nie 
musisz robić tego osobiście), a także jeśli jest to konieczne zostanie 
wystawione elektroniczne zwolnienie z pracy.

Numery telefonów do rejestracji w Ośrodkach Zdrowia  
NZOZ Polimed na terenie Gminy Porąbka:

– O.Z. w Bujakowie 33 810 81 42,
– O.Z. w Czańcu 33 810 91 06,
– O.Z. w Kobiernicach 33 810 87 87,
– O.Z. w Porąbce 33 810 60 12.

11. Jeśli zabrakło Ci leków, chorujesz na inne choroby, 
chcesz uzyskać poradę lekarską kontaktuj się z Poradnią Leka-
rza Rodzinnego telefonicznie nie osobiście. Prośbę o receptę na 
stale zażywane leki możesz złożyć przez formularz przygoto-
wany na naszej stronie internetowej www.polimedporabka.pl.

Wszystkie informacje jak to zrobić znajdziesz w punkcie 10.
Pamiętaj mów zawsze prawdę o swojej chorobie, przestrzegaj 

powyższych zasad, nie zatajaj kontaktów z osobami chorymi na 
koronawirusa a także, że jesteś poddany kwarantannie. W ten spo-
sób narażasz bliskich, a także personel medyczny na zakażenie lub 
14 dniową kwarantannę. Ktoś musi Cię leczyć. Jeśli nas zabraknie 
gdzie się udasz? Jak uporamy się z infekcją zależy od każdego z nas. 
Łamanie zasad naraża innych na śmiertelną chorobę.

12. W celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem 
praca w naszych Poradniach Specjalistycznych została znacz-
nie ograniczona. Z pacjentami zapisanymi aktualnie do spe-
cjalistów kontaktujemy się na bieżąco telefonicznie. Zabiegi 
w Gabinecie Fizykoterapii zostały czasowo wstrzymane do od-
wołania i będą realizowane w późniejszym terminie.

Jednocześnie chcieliśmy w imieniu własnym oraz całego perso-
nelu NZOZ Polimed podziękować wszystkim pacjentom, że stosują 
się do zaleceń, korzystają z teleporad. Życzymy Państwu zdrowia 
oraz cierpliwości. Przetrwajmy ten trudny czas razem.

Dyrekcja NZOZ Polimed
Lekarz Teresa Pardela-Gilowska

Lekarz Artur Hadrian



 Wójt Gminy Porąbka informuje, że w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
wprowadza się czasowy (do odwołania)   zakaz wstępu 
na obiekty użyteczności publicznej Gminy Porąbka. 

Wójt Gminy Porąbka informuję, że począwszy od dnia 16 marca 
2020 roku (od godziny 12.00) do odwołania w Urzędzie Gminy Porąbka 
wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:

1) Pracownicy Urzędu Gminy Porąbka udzielać będą informacji na 
temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kon-
takcie bezpośrednim;

2) Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale 
będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;

3) Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane 
będą przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę 
we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00   telefonicznie (za pośrednic-
twem Referatu Organizacyjnego) oraz za pomocą poczty elektronicznej 
i ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – skar-
gi i wnioski nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim);

4) Bezpośrednią obsługę Interesantów (w kontakcie bezpośrednim) 
ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennic-
twa, tj. wystawienia aktu zgonu, złożenia wniosku o wyrobienie dowodu 
osobistego lub jego odbioru, uzyskania zgody na pochówek na cmenta-
rzu komunalnym oraz złożenia oferty w ramach toczącego się postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, co nastąpi po wcześniej-
szym ustaleniu wizyty telefonicznie odpowiednio z:

a) Urzędem Stanu Cywilnego (w sprawie wystawienia aktu zgonu)  
–tel. 33 827 28 54 ;
b) Referatem Spraw Obywatelskich ( w sprawie złożenia wniosku o wy-
robienie dowodu osobistego lub jego odbioru ) – tel. 33 827 28 55 ;
c) Referatem Infrastruktury (w sprawie uzyskania zgody na pochó-
wek na cmentarzu komunalnym ) – tel. 33 827 28 16 ;

d) Referatem Organizacyjnym (w sprawie złożenia oferty w ramach 
toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) 
– tel. 33 827 28 60 ;
5) Płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) oraz cy-

wilnoprawne (najem, dzierżawa, ścieki) winny być wnoszone w formie 
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek 
bankowy urzędu.

W sytuacjach, o których mowa w pkt 4, Interesanci będą obsługiwani 
pojedynczo.

W danym momencie, poza pracownikami Urzędu, w pomieszczeniu 
biurowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:
1) jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu 

przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy 
Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wy-
magających osobistego stawiennictwa;

2) wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami 
urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, 
w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicznej);

3) regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicz-
noprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem 
bankowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy. 
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GMINNE WYDARZENIA
OBChODY 157 ROCZNICY  
WYBUChU POWStANIA StYCZNIOWEGO

Msza Święta w Porąbce, złożenie kwiatów pod tablicą 
poświęconą Powstańcom Styczniowym, doskonały 
wykład historyczny w Kozach i dyskusje przy kawie.  
Tak wyglądały styczniowe obchody 157. rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego
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11 MARCA – DZIEŃ SOŁtYSA
W tym wyjątkowym dniu pragniemy Państwu życzyć zadowolenia 

z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, suk-

W Gabinecie Wójta Gminy Porąbka odbyło się spotkanie władz gminnych z Sołtysami Gminy Porąbka.

W uroczystości wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele insty-
tucji współpracujących z mundurowymi, a także policjanci i pracownicy 
komisariatu. 

W uroczystości ze strony Gminy Porąbka uczestniczył Wójt Gminy Po-
rąbka Paweł Zemanek wraz ze swoim Zastępcą Bogusławem Wawakiem. 

Władze Gminy Porąbka przekazały odchodzącemu Komendantowi 
list okolicznościowy w którym czytamy: 

Szanowny Panie Komendancie
Składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasowe zaan-

gażowanie Pana Komendanta na rzecz zapewnienia wśród mieszkańców 
naszej Gminy poczucia bezpieczeństwa i porządku.

Przez ostatnie lata kierowania komisariatem Policji w Kobiernicach, dał 
się Pan poznać jako osoba, której leży na sercu dobro każdego zakątka na-
szej Gminy. Wyrazem tego niech będzie szacunek i uznanie jakim cieszy się 
Osoba Pana Komendanta wśród mieszkańców oraz władz Gminy Porąbka.

Chcemy w tym miejscu podziękować za otwartość na każdy problem, 
gotowość do współpracy, a także sprawne i skuteczne współdziałanie w roz-
wiązywaniu wielu problemów.

POżEGNANIE KOMENDANtA  
KOMISARIAtU POLICJI W KOBIERNICACh 
W Sali Konferencyjnej Komisariatu Policji w Kobiernicach pożegnano dotychczasowego Komendanta 
podinsp. Jerzego haure, który przeszedł na emeryturę.

cesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu – 
podkreślił Wójt Gminy Paweł Zemanek. 

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami 
jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań.

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom, 
Radnym Sołeckim za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, Se-
kretarz Gminy Tomasz Buś, Skarbnik Gminy Bożena Czosnyka, Sołtys So-
łectwa Bujaków Małgorzata Goliasz, Sołtys Sołectwa Czaniec Małgorzata 
Czernik, Sołtys Sołectwa Kobiernice Stanisława Kawłatow oraz Sołtys So-
łectwa Porąbka Zbigniew Targosz. 

Sołectwo Bujaków – Małgorzata Goliasz  
tel. 33 8175 997, kom. 730 820 003; 

Sołectwo Czaniec – Małgorzata Czernik 
tel. 33 8109 102, kom. 695 109 520; 

Sołectwo Kobiernice – Stanisława Kawłatow  
tel. 33 8108 402, kom. 661 843 713; 

Sołectwo Porąbka – Zbigniew Targosz 
tel.33 827 28 39, kom. 667 218 889.
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ODWIEDZINY W OśRODKU REhABILItACYJNYM
Panie z KGW w Bujakowie odwiedziły pacjentów w Ośrodku Reha-

bilitacyjnym INTER-MED w Czernichowie. Pacjenci ośrodka byli bardzo 
zadowoleni z wizyty. Czas pobytu umiliły chorym poprzez śpiew kolęd, 
piosenek biesiadnych. Wielką radość i wzruszenie można było zauważyć 

na twarzy podopiecznych. Rehabilitanci zostali poczęstowani słodko-
ściami przygotowanymi przez Panie z KGW. Gospodynie przekazały 
zespołowi terapeutycznemu świąteczny stroik, który wcześniej same 
wykonały.

Podczas uroczystej gali w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej 
starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Jan Borowski złożyli gra-
tulacje i wyrazy uznania przedstawicielom świata kultury.

„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w ja-
pońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory 
i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną” – 
aforyzmem polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego przywitał 
przybyłych gości Andrzej Płonka – starosta bielski. 

– Pod tym kątem powiat bielski jest w dobrej sytuacji, bo ma własną, 
zapisującą się złotymi zgłoskami kulturę. A dowodem na to jest dzisiejsze 
spotkanie, jesteście wy Państwo, którzy tak licznie tę kulturę reprezentujecie 
i rozwijacie.

ANIMAtORZY żYCIA KULtURALNEGO
Spotkanie – w którym uczest-

niczyli m.in. Wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stani-
sław Szwed, posłowie na Sejm: 
Przemysław Drabek i Mirosław 
Suchoń oraz wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz – śpiewem, tańcem 
i grą na instrumentach umilili Ze-
spół Regionalny „Porąbczanie”, 
który doczekał się w bieżącym 
roku monografii wydanej przez To-
warzystwo Przyjaciół Porąbki oraz 
Marta Wajdzik, jedna z najbardziej 
utalentowanych w Polsce saksofo-
nistek.

Wyróżnienia – animatorzy życia kulturalnego lokalnej społeczności 
– Gmina Porąbka:

Józefa Bakalarska (gmina Porąbka) – miłośniczka kultury góralskiej, 
działaczka społeczna i poetka, od najmłodszych lat czynny uczestnik ży-
cia kulturalnego przez organizowanie i występy w zespołach teatralnych 
w gminie Porąbka;

Stanisław Kajor (gmina Porąbka) – mieszkaniec Czańca, którego pasją 
i zamiłowaniem stała się kultura ludowa i rzeźba w drewnie, szczególnie 
sztuka sakralna, szopki bożonarodzeniowe oraz rzeźba monumentalna.

Foto: Mirosław Galczak.
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FOTOREPORTAŻ
KOChANI 

PONAD 52.655 zł.  
NA KONCIE SZtABU PORĄBKA. 

JEStESCIE WIELCY!!

Dziękujemy! 
#sztabPorąbka #WOŚP #gramybolubimy  
#letniazadymawsrodkuzimy #ahoj #piraci  
#dladzieciecejmedycynyzabiegowej

WIELKA ORKIEStRA śWIĄtECZNEJ POMOCY 2020

Strona 10Kwiecień 2020



Strona 11Kwiecień 2020



LEPIEJ ZAPOBIEGAć NIż LECZYć
Dnia 28 lutego 2020 r. odbył się w Gminie Porąbka Konkurs „Lepiej za-

pobiegać niż leczyć”, którego celem jest poprawa świadomości uczniów 
szkół podstawowych, dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i promowania 
zdrowego stylu życia oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności prak-
tycznych, w zakresie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat 
dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia. Do Konkursu 
przystąpiły wszystkie 6 Szkół Podstawowych z Gminy Porąbka. Uczestni-
kami były dzieci i młodzież z klas V-VIII.

Konkurs obejmował 5 obszarów wykorzystania wiedzy teoretycznej 
oraz umiejętności praktycznych w zakresie:

1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
2. Zdrowe odżywianie;
3. Choroby cywilizacyjne;
4. Uzależnienia;
5. Promowanie aktywności fizycznej.
Zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu, 

w składzie:
– ZUZANNA GORAJ
– PAULINA GIBAS
– JOANNA BAZAN
Opiekunem grupy był Pan Łukasz Rodak. Dziewczyny zdobyły w te-

ście 15/20 pkt.
W dniu 10 marca 2020 r. zwycięska drużyna będzie reprezentowała 

Gminę Porąbka w etapie powiatowym Konkursu w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie powiatowym!
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200 LAt DLA PANI  
FRANCISZKI ChMIELNIAK
9 marca miekszkanka naszej gminy, Pani Franciszka Chmiel-
niak obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin.

Z tej okazji Wójt Gminy Porąbka – Pan Paweł Zemanek, prze-
kazał szanownej Jubilatce kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. 
Dostarczono także gartulacje oraz życzenia od Prezesa Rady Mini-
strów RP – Pana Mateusza Morawieckiego.

Pani Franciszka urodziła się 9 marca 1920 r. w Czańcu. W dniu 
20 lutego 1941 roku zawarła związek małżeński ze Stefanem. Ra-
zem wychowali troje dzieci, doczekali się 6 wnucząt i 6 prawnu-
cząt. W 2008 roku, po 67 latach małżeństwa, Pani Franciszka zo-
stała wdową. 

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy Pani 
Franciszce na kolejne lata dużo zdrowia, nieustającej pogody du-
cha, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych oraz 
jeszcze wielu wspaniałych jubileuszy.

JUBILEUSZE

W roku ubiegłym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Porąbce zareje-
strowano 21 aktów urodzenia, które miały miejsce za granicami Polski, 
a w naszym urzędzie zostały wpisane do Centralnego Systemu Rejestrów 
Państwowych. Akty pochodziły głównie z Wielkiej Brytanii, ale także 
z Norwegii, Holandii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Włoch oraz Kanady.

W roku 2019 zarejestrowano 61 aktów małżeństwa, w tym 33 mał-
żeństwa wyznaniowe, 22 cywilne oraz 6 zawartych poza granicami na-
szego kraju (Wielka Brytania i Niemcy). 

Uroczystość jubileuszu par małżeńskich obchodziły pary świętujące:
– 50-lecie pożycia małżeńskiego – 27 pary,
– 55-lecie pożycia małżeńskiego – 22 pary,
– 60-lecie pożycia małżeńskiego – 11 par,
– 65-lecie pożycia małżeńskiego – 2 pary.
Sporządzano także 108 aktów zgonu, w tym 95 dla mieszkańców na-

szej gminy. 
Liczba ludności gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2019 r.:
– Bujaków 2 251 os., 
– Czaniec  5 803 os., 
– Kobiernice 3 434 os., 
– Porąbka 3 980 os.,
RAZEM: 15 468 os. 
W 2019 r. liczba urodzonych i zameldowanych na naszym terenie 

dzieci wynosi 159 osób, w tym 73 dziewczynki i 86 chłopaków. Najczęściej 
nadawane imię żeńskie to Lena (5 razy), Hanna (5 razy), Maja (5 razy), ale 
i Zofia (4 razy). Za to wśród panów od dwóch lat króluje Antoni (9 razy), 
następnie Szymon (5 razy), Franciszek (5 razy), Mikołaj (5 razy), oraz Leon 
(4 razy) i Maksymilian (4 razy).

Liczba zmarłych mieszkańców wynosi 167 osób, w tym 88 kobiety 
i 79 mężczyzn. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła na dzień 
31 grudnia 2019 r. 211 osób.
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FOTOREPORTAŻ
Podsumowanie wydania publikacji:  
„Monografia Zespołu Regionalnego Porąbczanie”,

Porąbka, 25 stycznia 2020 r.
Foto: Elżbieta Gamza

MONOGRAFIA ZESPOŁU  
REGIONALNEGO PORĄBCZANIE 
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OLAF PIERWSZYM DZIECKIEM  
URODZONYM W 2020 ROKU W GMINIE PORĄBKA!

Narodziny dziecka to czas, kiedy świeżo  
upieczeni rodzice obsypywani są  
prezentami od najbliższych.  
W Gminie Porąbka noworodki otrzymają 
prezent od lokalnego samorządu.

Kołderka i poduszeczka – tak wygląda samorządowa 
wyprawka, którą Urząd Gminy wspiera zameldowanych 
na terenie Gminy maluszków.

Życzymy szczęśliwym rodzicom aby miłość wskazy-
wała Wam właściwą drogę podczas wychowania swoich 
pociech, które będą Waszą nadzieją i radością.

Najmłodszym mieszkańcom Gminy Porąbka życzy-
my beztroskiego, pełnego zabawy i miłości dzieciństwa.

Dziękujemy lokalnej firmie Lanila – producentowi 
artykułów dla niemowląt za dostarczenie zestawów.

Lanila
Gmina Porąbka

Maleńki Olaf w dniu urodzenia 
miał 3030 gram i 50 cm. To dru-
gie dziecko Państwa Wiśniowskich 
z Czańca. Przyszedł na świat 2 stycz-
nia o godz. 10.45.

Wójt Gminy Porąbka Paweł Ze-
manek odwiedził dziś szczęśliwą ro-
dzinę. Podczas spotkania wręczył ro-
dzicom wyprawkę a dzielnej mamie 
bukiet kwiatów. 

Z okazji narodzin maleństwa, ży-
czę Olafowi beztroskiego i zdrowe-
go dzieciństwa, a rodzicom – odkry-
wania nowych uroków wspólnego 
życia.

Życzę wytrwałości, cierpliwości 
oraz bezmiaru miłości, która wszyst-
ko zrozumie oraz wspólnego szczę-
ścia rodzinnego.
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RADOść śPIEWANIA
„Muzyka, czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też roz-
brzmiewa bez słów, jest głosem serca, wzbudza ideały piękna, aspiracji do doskonałej, 
niezakłóconej ludzkimi pasjami harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii”– wska-
zywał Święty Jan Paweł II.

W taką misję muzyki i śpiewu wpisuje się dzia-
łalność chóru „Potok” przy Domu Kultury w Czań-
cu, który mam radość prowadzić nieprzerwanie 
34 lata. Za miniony kolejny rok pracy z  chórem 
pragnę podziękować wspaniałym chórzystom 
pełnym poświęcenia i umiłowanie chóralnego 
śpiewu.

Przez ten czas zgromadziliśmy bogaty re-
pertuar najpiękniejszych pieśni patriotycznych, 
religijnych, ludowych, towarzyskich, uświet-
niając swoim śpiewem różne uroczystości reli-
gijne, patriotyczne w parafii, gminie i w innych 
miejscowościach w Polsce, biorąc także udział 
w przeglądach i konkursach. Przygotowaliśmy 
także programy poetycko – muzyczne dla dzieci 
i młodzieży z okazji świąt narodowych.

Poza rozwijanie muzycznej pasji jest u nas 
także miejsce na element towarzyski jak wy-
cieczki, spotkania towarzyskie z okazji jubile-
uszy chórzystów, którym towarzyszy nasz śpiew. 

W minionym roku 2019 byliśmy obecni 
z chóralną pieśnią w 17 uroczystościach religij-
nych i państwowych.

W roku ubiegłym i styczniu tego roku ode-
szło do Pana Boga trzech chórzystów, których 
z żalem żegnaliśmy na Mszy Świętej żałobnej 
w Kościele w Czańcu:

Śp. Władysław Gałuszka, Śp. Maria Blarow-
ska, Śp. Ryszard Pszczółka.

Mamy nadzieję, że mimo naszego senioral-
nego wieku będzie nam dane jeszcze wspólnie 
śpiewać, poznawać nowy repertuar, czyniąc na-
sze życie piękniejszym i szczęśliwszym.

Jeśli masz dobry głos, lubisz śpiewać – to do-
łącz do nas.

Dyrygent Halina Trojak
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FOtOREPORtAż
Powiatowa Halowa Liga Żaków 2020 w Piłce 
Nożnej, II turniej – Czaniec 22 lutego 2020 r.

foto: Elżbieta Gamza
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WSPOMNIENIE  
śP. KS. PROBOSZCZA MARKA KRęCIOChA

Ks. kan. Marek Kręcioch, proboszcz parafii św. Urbana w Kobierni-
cach. Jako kapłan przeżył prawie 35 lat. Zmarł w wieku 61 lat.

Urodzony 15 lutego 1958 r. w Choczni, przyjął świecenia kapłańskie 
z rąk kard. Franciszka Macharskiego 19 maja 1985 roku w katedrze na 
Wawelu w Krakowie, w gronie 59 kolegów rocznikowych.

W parafii kobiernickiej spędził ponad 20 lat: najpierw jako wikariusz 
(1996 r.), a następnie jako proboszcz (2000 r.). Znany był w regionie jako 
zapalony miłośnik pszczelarstwa. Członek koła pszczelarzy w Porąbce, 
zrzeszającego 50 pasjonatów. Prawie 4 lata był jednym z inicjatorów 
sprowadzenia do parafii w Kobiernicach relikwii patrona pszczelarzy 
św. Ambrożego z Mediolanu.

W grudniu 2011 r. bp Marian Buczek odznaczył ks. Kręciocha godno-
ścią Kanonika Honorowego Kapituły Charkowsko-Zaporoskiej.

Ks. Kręcioch zmarł 16 stycznia o drugiej w nocy na oddziale intensyw-
nej opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

info: Robert Karp 
foto: Krzysztof Fiołek, Mirosław Galczak
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Pożegnanie wygłosił Tadeusz Sabat
„Nie wyście mnie wybrali,  

ale Ja Was wybrałem  
– tak – Bo Ciebie wybrał  

abyś szedł i owoc przynosił”.
Od 19 maja 1985 roku kroczyłeś drogą kapłańskiego powołania. Księże 

Marku spotykaliśmy się wielokrotnie, ale takiego spotkania jak dzisiejsze 
już nie będzie.To dzisiejsze – to najtrudniejsze spotkanie – bo przychodzi 
nam się zebrać nad Twoją trumną, nad trumną jednego z naszych bliskich 
– przyjaciela i znajomego. Byłeś współorganizatorem Ogólnopolskich Dni 
Pszczelarza w Bielsku-Białej we wrześniu 2019 roku. To Ty przygotowałeś 
całą oprawę uroczystej mszy świętej w intencji polskich pszczelarzy. Miałeś 
tyle planów, dla parafii, dla nas pszczelarzy, dla swojej pasieki.

POżEGNANIE śP. KS. MARKA KRęCIOChA
PRZEZ PSZCZELARZY ZRZESZONYCh W BZP BARtNIK

Twoje drugie powołanie – pszczelarstwo wyznaczało nowe cele 
i nowe zadania. A dziś, dziś przychodzi nam pożegnać Księdza Kapelana 
pszczelarzy zrzeszonych w Beskidzkim Związku Pszczelarzy w Bielsku-
-Białej i odprowadzić na wieczne spoczywanie. 

Księże Kapelanie Marku – dnia 16 stycznia 1811 r. przyszedł na świat 
Jan Dzierżon późniejszy ks. Jan Dzierżon, pszczelarz zwany dziś Koperni-
kiem ula. Idąc Jego pszczelarskimi śladami Ty odszedłeś dnia 16 stycznia.

Obaj byliście zapatrzeni w działalność Biskupa Mediolanu, dziś patro-
na pszczelarzy na całym Świecie Świętego Ambrożego, którego relikwie 
Twoim staraniem trafiły do Kościoła w Kobiernicach – Twojego Kościoła. 
To tu organizowałeś spotkania pszczelarzy, tu powstała myśl – projekt 
corocznych spotkań opłatkowych całej organizacji pszczelarskiej jaką 
jest Beskidzki Związek Pszczelarzy.

Księże Marku – twoi koledzy pszczelarze mówili:
„Gdyby ks. Marek rządził świętem to by cały zasiał kwiatem, a rolnikom 

za podatki kazałby siać także kwiatki”.
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Inni dodawali:
„Ks. Marek kocha swoją pracę, pszczołą się wzoruje wie co dobre, poży-

teczne nie burzy, buduje.” 
„Ks. Marek kocha swoją pracę służy i niebu, i ziemi, trudzi się wraz 

z pszczelarzami pomysłami swymi”. 

Kochałeś przyrodę – a dziś płaczą ludzie, płaczą i pszczoły. Z każdego 
ula nie tylko na Podbeskidziu, nie tylko tu w Kobiernicach słychać ten 
sam głos – słychać jak pszczoły grają:

„Żal i smutno dziś po zgonie człowieka co kochał nas szczerze, ten żal 
co panuje w naszym pszczelim gronie – niech będzie Mu chociaż w ofierze.

On wielkie miał o nas staranie. Poprawiał on nasze mieszkanie. Byt cały 
polepszał nam On. 

Wdzięczne mu za to miłowanie My brzękiem zanosim błaganie, wysoko 
gdzie Stwórcy jest tron by mógł tam spoczywać spokojnie, u boku patrona 
pszczelarzy Św. Ambrożego a Światłość wieczysta Mu świeci tam hojnie”.

Księże Marku – Przyjacielu. 
Pszczelarze zatroskani o swoje pszczoły potrzebują pomocy, ocze-

kują na Twoje Słowo. Zobacz, spójrz z wysokości nieba na tych wszyst-
kich zebranych wokół Ciebie Drogi Księże Kapelanie świadectwem sto-
sunku do Twojej osoby są łzy tych, – co Ciebie znali, co pracowali z Tobą. 
Oprócz licznych duszpasterskich obowiązków spotkana z pszczela-
rzami były dla Ciebie obowiązkiem serca. W Twojej codziennej pracy, 
w Twoim trybie życia nie istniało słowo niemożliwe. Udowodniłeś, że 
można, że trzeba – realizowałeś myśl przewodnią Norwida: „Serce pra-
gnie dać zawsze więcej niż przyrzekło najgoręcej”. Twoje serce dawało 
więcej, zawsze więcej niż od Ciebie wymagano. Byłeś przykładem czło-
wieka opisanego przez poetę: „serca, dobrego serca nic nie przeraża, pło-
nie – bije – bo życie ma dwa ramiona jednym głaszczę po głowie drugim 
wkłada na bary – krzyże”.

Swoim życiem, krótkim, ale bardzo pracowitym życiem uczyłeś nie 
tylko jak być dobrym pasterzem człowieka, ale jak nieść swój krzyż i swo-
je cierpienie. Żegnając dziś w imieniu Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
Bartnik świętej pamięci Księdza Kapelana Marka Kręciocha oddanego 
bez reszty Bogu i pszczelarskiej Polsce, trzeba jeszcze raz dostrzec wiel-
kość Tego jednego życia, które tak skromne w swoim osobistym wymia-
rze dawało tak wiele.

I nawet najwyższe ordery, najpiękniejsze słowa nie mogą tu powie-
dzieć wszystkiego. Więcej będą mówić kolejne tygodnie, miesiące i lata 
– Jego nieobecności wśród nas. 

Drogi nam wszystkim Księże Kapelanie, nasze pszczelarskie serca, 
nasze myśli nie są w stanie ogarnąć tego wszystkiego czego dokonałeś 
podczas swojej ziemskiej pielgrzymki i nie umiemy wyrazić słów swojej 
wdzięczności za możliwość spotkania Ciebie na drodze życia każdego 
z nas. Zostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Pszczelarze pogrążeni w smutku wraz z Jego rodziną, z rodziną pa-
rafialną i wszystkimi, którzy znali Księdza Marka polecamy Jego duszę 
Maryi Królowej Pszczół by wraz z naszym patronem świętym Ambrożym 
zaprowadzili Go do Pana. Pochylamy nasze czoła, kłaniają się pszczelar-
skie sztandary, a żal okrutny serce ściska. W bólu – ale w wierze i nadziei 
wołamy:

Panie Boże niech aniołowie  
wraz ze świętym Ambrożym zawiodą Go 

do Twojego Królestwa 
Panie Niebiańskiej Pasieki  

przyjmij Go na wieki.

Żegnaj Drogi Księże Kapelanie, Pasterzu. 
Do zobaczenia w Pasiece Pana.
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18 grudnia 1504 roku Król Polski Aleksander Jagiellończyk 
dokonał zamiany należącej do zamku oświęcimskiego 

królewskiej wsi Osiek na szlacheckie Kobiernice, Bujaków 
i Porąbkę, których właścicielem był Baltazar Kobiernicki herbu 
Kornicz. Wraz z Osiekiem Kobiernicki otrzymał 700 florenów 
węgierskich oraz las zwany Kęcką Olszyną.1

W następstwie przeprowadzonej zamiany powstał kompleks 
rolniczy, nazwany w późniejszych latach Kluczem Kobiernickim. 
Działalność rolnicza koncentrowała się na folwarku kobiernickim, 
na którym poddani Kobiernic, Bujakowa oraz Porąbki odrabiali 
pańszczyznę. W następstwie prowadzonej akcji kolonizacyjnej 

1 AGAD Metryka Koronna Nr 21 f. 109, Biblioteka Jagiellońska rps. 5935,  
Matriculum Regni Poloniae Summaria, Teodor Wierzbowski, Warszawa 1908.

w południowej, górskiej części starostwa oświęcimskiego powstają 
kolejne miejscowości. Według inwentarza zamku oświęcimskiego 
z roku 1549 na „Miendzibrodziu” powstała nowa wioska, której 
pierwszymi osadnikami byli Jakub Łyko oraz jego syn Grzegorz. 
Dwoje nowych osadników trudniących się pasterstwem dało 
początek osadnictwu wołoskiemu w zachodniej części Beskidu 
Małego.2 

W roku 1564 została przeprowadzona pierwsza lustracja powiatu 
śląskiego po pierwszej i wtórej inkorporacji3 z lat 1563 oraz 1564. 

2 Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu,  
część IV, str. 452, AGAD Archiwum Skarbu Koronnego, In. O 1/II k. 

3 Inkorporacja – przyłączenie do Królestwa Polskiego – Małopolski dawnych 
księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, które utworzyły Powiat Śląski.  
Volumina Legum t. II, str. 33–37.

ACtUM CORAM IUDICIO  
– CZYLI PRZYPADEK GRYGIERA BŁAUtA Z PORĄBKI
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Poddani Kobiernic, Bujakowa, Porąbki oraz Międzybrodzia, nazwane 
później kobiernickim płacą czynsze, składają daniny w naturze 
(jaja, kury, sep – danina w zbożu) do zamku oświęcimskiego. 
Wartość składanych danin przez poddanych porębskich została 
oszacowana na 59 grzywien i 16 groszy, Bujakowa na 5 grzywien 
i 40 groszy, Kobiernic na 99  grzywien, 23  grosze i 15 denarów, 
Międzybrodzie wniosło do skarbu zamkowego 1 grzywnę oraz 
40 groszy. Folwark kobiernicki przyniósł dochód w wysokości 
155 grzywien i 14 groszy.4 

W roku 1573 zostaje przeprowadzony spis poborowy według 
którego Klucz Kobiernicki należy do zamku oświęcimskiego, 
zarządza nim podstarości Jakub Palczowski.5 

Kiedy w roku 1609 zostaje przeprowadzony kolejny spis, 
Klucz Kobiernicki wraz z innymi miejscowościami zostaje 
przeniesiony do jurysdykcji zamku zatorskiego.6 Przynależność 
do dóbr zatorskich pozostało do roku 1789, kiedy wyrokiem 
sądu szlacheckiego w Tarnowie Starostwo Zatorskie po zmarłych 
Fryderyku Piotrze i Zofii Duninach przeszło na sukcesorów. 
Kobiernice oraz Międzybrodzie przypadło w spadku Ksaweremu 
Tomkowiczowi herbu Przyjaciel, Bujaków jego bratu Józefowi, 
szambelanowi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Porąbka 
Eleonorze Malczewskiej, która ją sprzedała Barbarze z Hallerów 
Rottmanowej.

Rozwijająca się na przestrzeni XVI wieku gospodarka 
folwarczna potrzebowała narzędzi prawnych, które określałyby 
ramy zależności poddańczej chłopów. Nie wystarczające były już 
obowiązki zapisane w inwentarzach oraz okazywana doraźnie 
wola właściciela. Zasadnicze znaczenie dla uregulowania 
stosunków wiejskich zarówno pomiędzy panem – właścicielem 
jak i członkami społeczności wiejskiej miało wprowadzenie 
uregulowań zawartych w szeroko pojętym prawie niemieckim, 
głównie magdeburskim. 

W wieku XVI wydawane są więc w języku polskim pierwsze 
książki – podręczniki prawne objaśniające zasady oraz normy 
prawne. Szczególnym powodzeniem cieszą się opracowania 
Bartłomieja Groickiego7 oraz Pawła Szczerbica.8 Prace Bartłomieja 

4 Lustracja województwa krakowskiego 1564, PWN, 1962, str. 244 – 247.
5 AGAD Archiwum Skarbu Koronnego, sygnatura 1/7/0/6/31  

Rekognicjarz powiatu śląskiego woj. krakowskiego 1573, folio 37. 
6 AGAD Archiwum Skarbu Koronnego, sygnatura 1/7/0/6/42,  

Rekognicjarz powiatu śląskiego 1609, folio 18.
7 Bartłomiej Groicki / 1519 – 1605 / pisarz w królewskiej komorze celnej  

w Krakowie oraz pisarz w Sądzie Wyższym Prawa Niemieckiego w Krakowie.
8 Paweł Szczerbic / 1552 – 1609 / syndyk i pisarz lwowski, sekretarz królewski, 

członek komisji dla korektury Statutu litewskiego; od 1603 duchowny. 

Groickiego „Artykuły Prawa Maideburskiego, które zową Speculum 
Saxonum, czy li Porzadek sadow y spraw mieyskich Prawa 
Maydeburskiego” – oraz inne – pozostawały w obrocie przez 
kilka stuleci. Kiedy w roku 1788 zmarł pisarz miejski z Wadowic 
Wincenty Paszkowski pozostał po nim „Porzadek Sadowy spraw 
mieyskich Prawa Maydeburskiego”.9 

Do historii literatury prawniczej zapisało się również 
dzieło Pawła Szczerbica „Ius Muninicipale to iest Prawo Mieyskie 
Mayderburskie / nowo z łacińskiego y z niemieckiego Na Polski iest 
z pilnością y wiernie przełożone”.

W istniejącym porządku prawnym wieś zyskuje status 
gromady, która jak zauważył wybitny znawca ustroju wsi polskiej 
prof. Józef Rafacz „Gromada, zwana również pospólstwem, była 
instytucją prawną, zawdzięczała zaś swe powstanie, albo dawnemu 
przywilejowi nadającemu wsi prawo niemieckie, lub też została 
stworzona przez właściciela tejże, gdy warunki tego wymagały.10

W ocenie dr Ignacego Baranowskiego „Chłop nie jest już 
obywatelem całej Polski, lecz swej wsi jedynie, która teraz wraz 
z folwarkiem wyodrębnia się w całość oddzielną, tworząc jakby 
malutkie państewko… ”Jedyną władzą dla włościanina jest teraz 
sąd wiejski...”11

Organem wykonawczym przywołanego powyżej sądu 
wiejskiego zgodnie z prawem magdeburskim jest wójt oraz 
przysiężni, nazywani również ławnikami.12 Działalność sądu 
wiejskiego podlegała stosownej ewidencji, zapisom w wiejskiej 
księdze sądowej. Do naszych czasów ksiąg wiejskich zachowało 
się niewiele. 36 zebrał i po części wydał nakładem Polskiej 
Akademii Umiejętności profesor Bolesław Ulanowski13 w ramach 
serii wydawniczej „Starodawne prawa polskiego pomniki – Księgi 
sadowe wiejskie” – tom I i II.

W tomie I znalazło się 20 wpisów do „Księgi gromadzkiej wsi 
Kobiernice, 1456–1738, po łacinie „Liber iudiciorum bannitorum villae, 
quae nuncupatur Kobiernice” ab an. 1645 – ad an. 1738, czyli Księga 
sądów gaynych wsi zwanej Kobiernice od roku 1645 – do roku 1738.

Księga zachowała się do naszych czasów, przechowywana jest 
w Archiwum Narodowym w Krakowie i stanowi ważny dokument 

9 A. Nowakowski Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, str. 50.
10 Józef Rafacz Gromada w ustroju dawnej wsi małopolskiej. Przewodnik naukowy 

i literacki, Rok XLII, Tom XLV – Zeszyt 1 styczeń – 1919, Lwów.
11 Ignacy Baranowski, Krótki zarys dziejów wsi polskiej, Warszawa 1917 str. 13.
12 Więcej: J. Rafacz Ustrój wsi samorządowej małopolskiej w XVIII wieku,  

Lublin 1922, Rozdział V str. 322.
13 Bolesław Ulanowski / 1860 – 1919 / prawnik, historyk prawa,  

profesor i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego.
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tak zwanego Archiwum Tomkowiczów z Kobiernic – sygnatura 
ATKob 114. Księga zawiera jedynie 130 stron i jest niekompletna, 
brak pierwszej strony nie pozwala ustalić kiedy została założona 
i na czyje polecenie. Księga prowadzona była dla Kobiernic, 
Porąbki oraz Międzybrodzia Kobiernickiego. Bujaków jako wieś 
sołecka posiadała własna księgę gromadzką, która zachowała się 
w niewielkiej części. 

Na stronach 78–90 zachował się następujący wpis: 

Actum coram iudicio14 Kobiernic et Porąbka post festum 
s.  Pauli Apostoli prox. A. D. 1679, di vero 1 Februarii. Stała się 
ugoda wzglendem Grygiera Błauta rodem de villa Porąbka, który 
superius praedictus15 poszedł był na mieszkanie do Slaska y siedział 
in carceribus per aliquot dies,16 tak dalece z niego, tj. z karceres 
niewatpiał wyniść, który promeruerat de poena17 garłem płacic, 
ponieważ sie na niego wiele pokazało iawnie ; a że przy tym casie IM. P. 
Kalecinski, tj. lesniczy starostwa Zatorskiego, turbacyą wielką maiąc 
y instygatora niemaiąc, lubo się na pomienionego Grygiera Błauta 
wiele documentaliter pokazało, który to pradictus IM. P. Kalecinski 
poimał go na rozkazanie I. M. Woyskiego, I. M. Zakrzewskiego na ten 
casz Administratora starostwa Zatorskiego; co się zaś tycze I. M. P. 
Ierzego Kalecinskiego, na tego I. M. P. Administrator wszystko zdał, 
aby z nim czynił czynił iako mu się podoba, zaczym I. M. P. Kalecinski 
niemaiąc instygatora, a o iego krwie nie stoiąc, co się zaś tknie 
tego, aby miał go voluntarie wypuscić, tego nie chciał na prozne 
słowa uczynic y iego z więzienia wypuscac, obawiaiąc się, aby się 
tego niemscił na prozne słowa uczynic y iego z więzienia wypuscac, 
obawiaiąc się tego niemscił na nim y szkody ludziom wiecey 
nieczynił, tedy tak radę uczynił, że gromadę y sasiadow zwołuie, y 
zwoławszy Porębskich sąsiadow y gromadę, jeżeli się zwola za niego 
ręczyć, iako żywota swego poprawi y człekiem dobrym będzie, tak 
tedy ręczą panowie Porebianie, którzy chcą, aby jesscze zywota 
poprawił y przy swoich się rodakach obstawać, nietułaiąc się po 
ludzkich kraiach, którzy się tu piszą imeniem i przezwiskiem, bo iakby 
się miano co pokazac po reykoymie na tegoż superius pomienionego 
Błauta Grygiera, tedy iuż nie bedą patrzyć tegoż, tylko rekomnikow 
severe będą pociągac zaczym tedy daie na rękomnikow IM. P. Ierzy 
Kalecinski z swoią gromadą, rękomnikow Porębskich daie, y iego 
wolnym czyni bez tych rekomnikow, y tenże Błaut obiecuie Zywota 
swego poprawić y wiecey ludziom szkody nieczynić; to tedy także 
sobie waruią, aby Wielebnemu I. M. X. Woyciechowi Łabeckiemu 

14 Występując przed sądem.
15 Powyższy wymieniony.
16 W kilku więzieniach.
17 Zasłużył na karę.

tenże Błaut sławy niesczypał y tego się na nim niemscił y na iego 
kondycya nie naszedł, który był przy ugodzie y do tey ugody pomogł; 
drugiemu I. M. P. Ierzemu Kalecinskiemu y małżonka iego y także 
z potomstwem, aby się także kiedyskolwiek na nim nie niemscił y 
iemu iakiey szkody nie nieuczynił; trzeciemu P. Grygierowi Holewce, 
aby się także na nim tego niemscił; czwartey także tey białeygłowie 
Catarzynie Babusce y z iey potommstwem y z małżonkiem iey, aby 
się także na niey nie mscił. Co się to stało ta ugoda przy obecnosci 
tych ludzi, tj. przy Wielebnym I. M. X. Woyciechu Łabeckim, przy 
I. M. P. Ierzym Kalecinskim, przy sławnym Grygierze Holewką y przy 
tey Catarzynie Babiusce, aby się tego na nich nieważył mscić y na 
ich kondydycya nachodzic także i iego dziatki niewazili się mscić 
tego na tychże pomienionych ludziach, aby się nie mscił, którzy go 
poimali z rozkazania IM. Pana naszego Administratora, aby na tych 
się wszystkich w niczym nie mscił, także y iego synowie, y to także 
waruią przy ugodzie tey, aby do tego zarębku niemiał nikt inszy y 
iego synowie, y to także waruią przy ugodzie tey, aby do tego zarębku 
nie miał, tylko syn iego Woyciech, który go z więzienia wykupił; tak 
tedy podpisuią się rekomnicy wszyscy: naprzod woyt Porębski, Witek 
Balcarzik, Klimica Rąckowic, trzeci Krzysztof Gałuszka, czwarty Iędryz 
Kowalczyk, piaty Kuba Balcarzik, wszyscy z Porąbki, także i synowie 
podpisuią się, tj. Woytek Błaut, drugi Ianek Błaut, także y ten Grygier 
Błaut podpisuie się też tu, tj. ociec tych synow, a co się zaś tyczy strony 
złego uczynku iego, gdyby pomieniony Grygier nie poprawił żywota 
swego, tedy bez wszelkiego instygatora, aby był garłem karany y 
ginął, gdyby znowu iaka szkodę, choć za gr. 3, komukolwiek uczynił, 
aby bez y poprzysiężenia ginął. 

Powyższy wpis przytaczam w całości z zachowaniem 
oryginalnej pisowni.

Grygier Błaut poddany ze wsi Porąbka zapewne nie 
posiadając przyzwolenia pańskiego zbiegł na Śląsk, do którego 
miał niedaleko. Za rzeką Białą było Księstwo Cieszyńskie, 
tak zwany Śląsk Cieszyński. Przy dokładnym rozliczaniu dni 
pańszczyźnianych jego nieobecność musiała zostać dosyć szybko 
zauważona. Po wykupieniu z więzienia powrócił do Porąbki 
i ukrywał się do czasu ujęcia przez leśniczego Kalecińskiego, dla 
którego stał się turbacyą.

Owa turbacya wynikała z braku z braku instygatora. 

Ponieważ prawo niemieckie było prawem skargowym do 
rozpoczęcia postępowania, tak zwanej inkwizycji konieczny 
był pozew wniesiony przez uprawnioną osobę – instygatora, 
określanego również rugownikiem. Jak zauważa J. Rafacz 
instygator „W epoce nowożytnej dla tego celu – wniesienia 
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oskarżenia – pojawiają się instygatorowie, łączący w sobie dwie 
główne funkcje, mianowicie dzisiejszej prokuratury i prokuratorji 
państwa, ...”18 

Decyzja Administratora okazała się wielce kłopotliwą dla 
leśniczego, pomocy szukał więc w prawie. Z pomocą przyszły 
mu dwie instytucje prawne, ugoda, jednanie oraz rękojmia – 
rekoiemstwo – poręczenie. 

Jednanie iako też rzecz osądzona; albowiem przysłusze to 
wiare dawać między Ludźmi; co się ieden raz podoba y stanie tego 
trzeba strzec y dzierżeć.19 We współczesnych systemach prawnych 
przytoczona zasada to powaga sprawy osądzonej. 

18 Józef Rafacz Dawny proces polski, Warszawa 1925, str. 76.
19  B. Groicki, Artykuły Prawa Maydeburskiego, które zową Speculum Saxonum,  

O jednaniu i zgodach. 

Na gruncie prawa magdeburskiego rękojmia – rekoiemstwo 
– dopuszczalne było zarówno w sprawach uczciwych jak 
i haniebnych – o gardło. 20 

Ugoda zawierana jest przed połączonymi sądami, Kobiernic 
i Porąbki, to jest wójtami i przysiężnymi. Zawarta była zapewne 
w kobiernickim dworze, który pełnił rolę centrum administracyjno- 
gospodarczego. 

Grygier Błaut wykupił się od kary na gardle może stosunkowo 
niewielkim kosztem, ale odpowiedzialność za jego postępowanie 
przejęła gromada jako wspólnota, której członkami pozostawali 
jego synowie, sąsiedzi oraz wójt z przysiężnymi. 

Przypadek porębski nie jest przypadkiem odosobnionym. 
Rękojmie składali poddani chociażby państwa suskiego21 czy też 
Kasiny Wielkiej.22

Gwarancją poprawnego zachowania się, nie mszczenia się na 
osobach, które przyczyniły się do zatrzymania Grygiera Błauta 
było zagrożenie karą śmierci – karanie garłem – za niewielką 
szkodę w wysokości trzech groszy. W roku 1664 wartość jednego 
kapłona23 określana była na 8 groszy.24

Grygier Błaut, dzięki gromadzie być może cieszył się jeszcze 
długim zdrowiem, obrobił swój zarębek i przekształcił go w rolę. 
W roku 1790 kiedy w Porąbce spisywana była Metryka Józefińska 
mieszkało troje Błautów, Walenty, Tomasz oraz Maciej, którzy byli 
samodzielnymi gospodarzami.25

Opracował: Ignacy Kocemba

20 B. Groicki, Porzadek sadow prawa maydeburskiego, o Rekoiemstwie w sprawach 
uczciwych i haniebnych, Część trzecia, List LVII.

21 B. Ulanowski, Starodawne prawa polskiego pomniki – „Księgi sadowe wiejskie” 
– tom II, Kraków 1921, Księga sądowa gromad państwa suskiego, 1699 – 1757, 
Rękoymia Mathyasza Sczygła, str. 4 Nr 4619, Rękoymia Błażeia Lypskiego  
którego ręczyli z więzienia y z kaydan, str. 12, Nr 4631.

22 B. Ulanowski, Starodawne prawa polskiego pomniki – „Księgi sadowe wiejskie” 
– tom I, Kraków 1921 Księgi gromadzkie wsi „Kasina Wielka”, str. 295, Nr 2774, 
Zaręczenie o pokoy a zgodę między Matissem Cieklarzem woytem y sinmy iego 
Simonem Kassinskim.

23 Kapłon – kastrowany w wieku kilku tygodni i następnie tuczony kogut, ubój 
dokonywany jest po około 6 miesiącach. Potrawka z kapłonów była daniem 
wykwintnym, na uroczystym obiedzie profesorów Akademii Krakowskiej 
w 1562 roku podano jako danie pierwsze potrawkę z 5 kapłonów z krupami 
jęczmiennymi. A. Karbowiak, Obiady Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1900, str. 21.

24 Lustracja województwa krakowskiego 1659 – 1664, Wydawnictwo Neriton, 
Instytut Historyczny PAN, Warszawa 2005, Villa Porebka, str. 129.

25 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Metryka 
józefińska, sygnatura 19-8-285, str. 161.
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Zamiana Kobiernic, Porąbki i Bujakowa na Osiek.   
AGAD / archiwum Akt Dawnych / Mk / Metryka Koronna / nr 21, str. 109



OśWIAtA

Regularnie podejmujemy także współpracę z innymi instytucjami 
znajdującymi się w naszej Gminie tj.: Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Bi-
blioteka. W naszym przedszkolu gościliśmy także kilku mieszkańców na-
szej Gminy, jak i Gmin sąsiednich. Były to spotkania z m.in. górnikiem, 
leśniczym, pisarzem. Dzięki spotkaniom z gośćmi dzieci poznają różne 
zawody oraz mają możliwość uzyskiwania odpowiedzi na interesujące je 
zagadnienia.

W harmonogramie wydarzeń nie mogło zabraknąć także uroczysto-
ści z okazji Dnia Babci. Zarówno babcie, jak i wnuczęta z niecierpliwością 
czekały na wspólne spotkanie. Pamiętając, jak ważne są w naszym ży-
ciu babcie przedszkolaki przygotowały dla nich występ artystyczny, po 
którym był czas na zabawy i śpiew. Dzieci wręczyły także własnoręcznie 
wykonane upominki,które stały się piękną dekoracją w domu.

U przedszkolaków staramy się kształcić wrażliwość na niesienie po-
mocy innym. Udaje się to dzięki cyklicznie organizowanym akcjom cha-
rytatywnym czy zbiórkom, w które bardzo chętnie włączają się dzieci 
z rodzicami oraz nauczyciele. Były to zbiórki m.in.: nakrętek, zabawek dla 
dzieci z Ukrainy, artykułów szkolnych i higienicznych dla dzieci z domu 
dziecka w Bielsku-Białej, karmy dla schroniska „Reksio”, a także udział 
w „Szlachetnej paczce” i pomoc kobietom z Domu samotnej matki.

Wśród naszych najmłodszych nieustannie rozwijamy także zainte-
resowania czytelnicze. Odwiedziliśmy już Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Porąbce, codziennie słuchamy wierszy i bajek, a początkiem marca 
w przedszkolu gościł pisarz Piotr Duda, który jest autorem książek dla 
dzieci. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się, kto to jest pisarz 
oraz poznały specyfikę pracy w tym zawodzie. Następnie dzieci mogły 
pooglądać książeczki autorstwa pana Piotra i wysłuchały bajkę „Kot cza-
rownicy” czytanej przez gościa. 

W przedszkolu „Jagódka” nieustannie prowadzimy działania proeko-
logiczne. Obchodziliśmy Święto Drzewa, podczas którego udaliśmy się 
na spacer do lasu w celu obserwacji przyrody. Dodatkowo przedszkola-
ków odwiedził leśnik. Pan Wojciech poprowadził prelekcję na temat „Co 
możemy zobaczyć i usłyszeć w lesie”. Następnie nasz gość zaprosił dzieci 
do „Zgaduj zgaduli” oraz zaprezentował ciekawe materiały dydaktyczne: 
broszury, zdjęcia, malowanki. Przedszkolaki wykonały piękne prace pla-
styczne i wszystkie wręczyły naszemu gościowi, a w nagrodę otrzymały 

smaczne ciasteczka w kształcie grzybków. Przez cały rok przedszkolaki 
starają się dbać o ogródek – samodzielnie wysiewają nasiona, zbierają 
plony, a także sadzą kwiaty na rabacie. Dzięki tym czynnościom mogą 
obserwować rozwój roślin, ich wygląd, a także uczą się je pielęgnować. 
Nie tylko flora, ale i fauna inspiruje do ciekawych aktywności dlatego zo-
stała zorganizowana wycieczka do gospodarstwa rolnego. Przedszkolaki 
najpierw oglądały zwierzęta, a następnie poznały narzędzia i urządzenia, 
które są niezbędne w pracy w gospodarstwie i w polu. Raz w miesiącu 
prowadzone są zajęcia z dogoterapii. Podczas zajęć dzieci uczą się odpo-
wiedniego podejścia i zachowania w obecności psa. Mogą go pogłaskać 
oraz wykonać razem wybraną sztuczkę, za którą nagradzają psa ulubio-
nym przysmakiem.

Od stycznia prowadzone są także grupowe zajęcia logopedyczne. 
Kilka dni temu obchodziliśmy przypadający 5 marca Dzień Logopedy. 
Z tej okazji nasza logopeda, pani Ewelina przygotowała dla najmłod-
szych „pirackie zajęcia”. Jednakże, by stać się prawdziwym piratem dzieci 
musiały wykonać kilka zadań m.in. prawidłowo naśladować minki pirata, 

W Przedszkolu „Jagódka”

WSPóŁPRACA ZE śRODOWISKIEM LOKALNYM
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Przedszkolu „Jagódka” zaczęliśmy realizować główny cel, 
jaki sobie postawiliśmy, a mianowicie poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dobrą okazją 
ku temu stała się możliwość współpracy z Centrum Opieki trivita. W związku udaliśmy się z wizytą do 
Seniorów, którzy mieszkają w pobliskim ośrodku. Przedszkolaki przygotowały dla Nich przedstawienie, 
które z pewnością umiliło czas. Nie odbyło się bez łez wzruszenia, a dla najmłodszych było to nowe do-
świadczenie. Mamy nadzieję, iż takie spotkania wpiszą się na stałe w nasz kalendarz wydarzeń.
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dmuchać na papierową łódkę, zaśpiewać piosenkę i odtworzyć jej treść 
ruchem, odszukiwać takie same obrazki. Jak widać każda tematyka może 
stać się ciekawym scenariuszem na grupowe zajęcia, podczas których 
dzieci starają się np.: usprawniać narządy mowy, poszerzać słownictwo, 
utrwalać wymowę głosek, ale przede wszystkim DOBRZE SIĘ BAWIĆ. 
Ahoj, przygodo!!! 

Przedszkole „Jagódka” stwarza również możliwość uczestnictwa 
dzieci w wielu innych zajęciach dodatkowych tj. dogoterapia, hipotera-
pia, zajęcia korekcyjne, zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego 
i hiszpańskiego, ceramika, kuchcikowo czy zajęcia przyrodnicze. Zajęcia 
te pozwalają na poszerzanie zainteresowań oraz wspierają wszechstron-
ny rozwój naszych przedszkolaków. Placówka rozpoczęła także udział 
w programie edukacyjnym „Czyściochowe Przedszkole”, którego celem 
będzie kształtowanie dobrych nawyków higienicznych oraz rozwinięcie 
samodzielności w tym zakresie. 

Opracowała: Ewelina Sztafińska
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„tROPEM WILCZYM” – 1 MARCA 2020 R.
1 marca, to Narodowe święto żołnierzy Wyklętych. W dniu tym organizowane są ogólnopolskie imprezy 
poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Jedną z takich imprez był bieg VIII Edycji 
„tropem Wilczym”. to największa impreza sportowo-edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Dnia Pa-
mięci żołnierzy Wyklętych. Organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja. 

W naszej miejscowości, w niedzielnym biegu uczestniczyło ponad 
dwieście osób – w tym 23 uczniów z naszej szkoły. Biegliśmy na dystan-
sie – 1963 m. (1963 – to rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – 
Józefa Franczaka PS „Lalek”). Patronem czanieckiego biegu był rotmistrz 
Witold Pilecki – pochodził z rodziny o patriotycznych korzeniach, uczest-
nik kampanii wrześniowej, więzień – ochotnik KL Auschwitz, uczestnik 
powstania warszawskiego, żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech. 
W  1947  roku został aresztowany przez władze komunistyczne i po ab-
surdalnym procesie skazany na karę śmierci. Do dziś nie wiadomo, gdzie 
znajduje się jego grób. Przed biegiem bardzo ciekawy wykład na temat 
życia i  działalności rotmistrza Pileckiego przeprowadziła dr Anna Man-
drela – autorka książki pt. Kto zdradził Witolda Pileckiego. Wszyscy z cieka-
wością słuchaliśmy tej lekcji historii i patriotyzmu.

Bezpośrednio przed biegiem fachową rozgrzewkę przeprowadzili 
instruktorzy, a później już tylko wspólny start, bieg i …meta. I tu nasz 
sukces!!!! Drugie miejsce zajął uczeń klasy 8a Maciej Wilk, a trzecie jego 
kolega z klasy Patryk Haręża. GRATULUJEMY!!!!. Oprócz nich Szkołę Pod-
stawową Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu reprezentowali również: Mi-
chał Bryndza, Filip Woźniak, Bartek Socała, Nina Hassny, Oliwia Nycz, Do-
minika Błasiak, Wiktoria Wasztyl, Emilia Kamińska, Paulina Strączek, Nadia 
Kolonko, Bartek Romik, Justyna Węglarz, Aniela Gałuszka, Martyna Mar-
chewka, Małgosia Lubecka, Oliwia Bączek, Milena Gałosz, Kasia Dwonik, 
Michał Chrapkiewicz, Paweł Gwardiak i Patryk Mrózek. Po biegu wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale. 

Dziękujemy organizatorom, szczególnie Panu Marcinowi Strzał-
kowskiemu za przygotowanie imprezy oraz przekazanie naszej szkole 
5 darmowych pakietów startowych. Dziękujemy również strażakom OSP 
Czaniec, Policji, Ratownikom Medycznym – którzy czuwali nad naszym 
bezpieczeństwem podczas biegu.

Jadwiga Ziętek SP Nr 1 Czaniec

SzKOłA POdSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICzA W CzAńCu 



BAL KARNAWAŁOWY

Imprezę rozpoczął spektakl teatralny w wykonaniu młodzieżowego 
zespołu Bengaku w reżyserii pani Gabrieli Grzechyni-Grabka. Widzowie 
w skupieniu śledzili losy Aniołka zmierzającego do Betlejem. Zapierająca 
dech w piersiach sceneria oraz oprawa muzyczna pozwaliły „zatopić się” 
w niezwykły świat betlejemskiej nocy.

Po obejrzeniu widowiska organizatorki balu Bogusława Naglik i Maria 
Mydlarz wyraziły podziękowania zespołowi teatralnemu za umożliwienie 
wspólnego przeżywania całej gamy emocji wyzwalanych w wyniku percy-
powania tejże teatralizacji. Ponadto wyrazy wdzięczności zostały złożone 
obecnej p. dyrektor Jadwidze Kliś za wsparcie i patronat, którym obejmuje 
wszystkie imprezy szkolne.

Po krótkiej przerwie nastąpił czas na zabawy i pląsy. Balangowicze zo-
stali zaproszeni na wspólną wycieczkę pociągiem do „Krainy zabawy”. Tra-
sa pierwszego etapu biegła balonową alejką poprzez szeleszczący tunel 
i kolorowe baldachimy do „Krainy przebierańców”, gdzie – balangowicze 
losowali karnawałowe gadżety, które stanowiły części ich imprezowej gar-
deroby. W radosnych nastrojach ruszyliśmy dalej, aby dotrzeć do drugiej 
stacji – do „Krainy Ruchu”. Tutaj mieliśmy możliwość wykazania się umie-
jętnościami tanecznymi – odtworzyliśmy układ do piosenki „A ram zam 
zam…” . Rozbawiony korowód ruszył w dalszą podróż, aby znaleźć się 
w „Krainie Światła” – a tutaj…..?

P. Maria zaprosiła specjalnych gości Elzę i Annę, które to w rytm piosen-
ki „Mam tę moc” rozdały zebranym magiczne pałeczki. Nastała ciemność, 
którą rozświetliły zapalone zimne ognie. Jednak to nie było koniec wrażeń, 
w trakcie „Tańca Maii” rozbłysnęły race świetlne. Po tak dużej dawce wrażeń 

10 stycznia 2020 r. po raz kolejny nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czańcu zorganizowali Bal 
Karnawałowy dla Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Mieliśmy okazję gościć osoby nie tylko z Czańca, 
ale także z Porąbki i Sułkowic. Rodzice i dzieci oczywiście nie zawiedli. tym razem uroczystość odbyła się 
w miejscowym Domu Kultury.

wzrokowych na następnej stacji w „Krainie Dźwięku” grupa wyciszała się 
w czasie wspólnie odśpiewanej kolędy „Dzisiaj Betlejem”. 

„Wsiadać do pociągu…..” padły słowa i znowu poprzez „balonową ale-
ję” popędziliśmy, aż do „Krainy Tańca”. Pląsaliśmy w rytm walca Dymitra 
Szostakowicza, a nad naszymi głowami wirowały złote konfetti. Zmęczeni, 
ale w podniosłych nastrojach mogliśmy poszaleć w rytm rock'n'rolla.

Dobijając do ostatniej stacji dowiedzieliśmy się, że odwiedzi nas szcze-
gólna osoba, która wręczy prezenty dla przybyłych Gości.

Pani Mikołajowa żwawym krokiem wkroczyła na salę balową, „…nie-
stety Mikołaj się rozchorował i ja w jego zastępstwie do Was przybyłam…” 
– padły słowa, po których rozwiązał się wielki worek z prezentami.

Zadowoleni, pełni wrażeń, obdarowani podarunkami wreszcie mo-
gliśmy się udać na zasłużony odpoczynek do przygotowanej kawiarenki, 
gdzie czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz napoje. Popijając kaw-
kę i konsumując ciasto rozprawialiśmy na interesujące nas tematy. Rodzice 
zaproszonych dzieci serdecznie dziękowali organizatorom imprezy oraz 
sponsorom za przygotowanie „Balu karnawałowego”, a aktorzy teatru Ben-
gaku zostali przez nich obsypani słodkościami. Podkreślali, że możliwość 
uczestniczenia w imprezie dała wszystkim zaproszonym dużo radości i sta-
nowiła odskocznię od codziennych trosk. A jak balowicze integrowali się 
podczas wspólnej zabawy, najlepiej widać na załączonych zdjęciach. 

W tym miejscu organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowa-
nia dla sponsorów, dzięki którym zabawa była zrealizowana na wysokim 
poziomie, a rodziny mogły zostać obdarowane prezentami tj.: dla P. Gabrieli 
Grzechyni-Grabka, P. Anny Jezierskiej, MWS sp. z o. o. sp. Komandytowa Ty-
chy, Polski Lek S.A. Warszawa, P.P.U.H. „MARHAN”, drukarni „POPPART”, F.H.U. 
„AGATA” S.C. A. J. FRYŚ, Pana Jerzego Magiery „Piekarnia Czaniec”, Firmy Cza-
nieckie Makarony, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czańcu.
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żYJ Z PASJĄ
„Żyj z pasją” – takie hasło towarzyszy nam w bieżącym roku szkolnym. 

W związku z tym 6 marca gościliśmy w naszej szkole miłośnika historii 
lotnictwa Pana Lucjana Lubasa. Gość zaprezentował kolekcję mundurów 
wojskowych, odznak i innych pamiątek. Wielu eksponatów można było 
dotknąć, przymierzyć, a także poznać historię z nimi związane.

Panu Lubasowi towarzyszył pilot  płk Mieczysław Herzyk, który 
w trakcie prelekcji opowiedział o swojej drodze do realizacji marzenia, 
jakim było latanie. Okazało się, że marzenie o lataniu zawdzięcza tacie, 
który zabrał go, gdy był małym chłopcem na wycieczkę do bielskiego 
aeroklubu… .

Dowiedzieliśmy się, że pan pułkownik pilotował kiedyś samolot, któ-
ry wszyscy oglądamy przejeżdżając przez Andrychów. Największe wra-
żenie zrobił, gdy przedstawiał się jako 10-latek, bo 10 lat brakuje mu do 
100!:) Trzeba dodać, że nadal jest aktywny – lata na szybowcach i chętnie 
dzieli się swoim doświadczeniem.

Małgorzata Smółka
SP Nr 1 Czaniec

W piątek 7 lutego mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole na-
uczycieli z Bydgoskiej Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia Ani-
matorów Celestyna Freineta. Panie propagują projekt: Bydgoski Bąbel 
Matematyczny.

Zamiast suchej wiedzy – zabawa i działanie, zamiast regułek – samo-
dzielne myślenie i rozwiązywanie problemów – tak można w skrócie po-
wiedzieć, co jest celem projektu.

Uczniowie klas 1–3 uczestniczyli więc w matematycznych działaniach 
pod kierunkiem naszych koleżanek. Później na spotkaniu z nauczycielami 
doszło do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz dyskusji na temat roz-
wijania skutecznego myślenia matematycznego najmłodszych uczniów.

BYDGOSKI BĄBEL MAtEMAtYCZNY W CZAŃCU
Bydgoski Bąbel Matematyczny pączkuje na całą Polskę. Cieszymy się, 

że mamy w tym swój udział. Zależy nam na tym, aby uczniowie czerpali 
radość z uczenia się matematyki, a przy okazji rozwijali konstruktywne  
myślenie.

W ramach współpracy Beskidzkiej i Bydgoskiej grupy Freinetowskiej 
wyruszyłyśmy na Magurkę. Nasze koleżanki były pod wrażeniem piękna 
Beskidu Małego.

Przewodnicząca
Beskidzkiej Grupy Regionalnej

Stowarzyszenia Animatorów Celestyna Freineta
Małgorzata Smółka
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SzKOłA POdSTAWOWA NR 2 W CzAńCu 

Od 2004 roku w lutym z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony 
jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Ma on na celu 
przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci oraz młodzieży do zasobów internetowych, zazna-
jomienie rodziców, nauczycieli, a także wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tego tematu onli-
ne. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 12 lutego. 
W naszej szkole ze względów organizacyjnych zamienił się w TyDZIEŃ 
Bezpiecznego Internetu i trwał od 7 do 14 lutego. 

W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań mających 
na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpie-
czeństwa w Sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie 
z zasobów sieciowych, w tym z portali społecznościowych. Jako szkoła 
dołączyliśmy do akcji Fundacji Orange #jestnaswiecej, której symbo-

Pomarańczowe sznurówki – symbol akcji 
#jestnaswięcej Fundacji Orange

Zajęcia z bezpieczeństwa w sieci odbyły się  
również w klasach I – III

Warsztaty o hejcie w klasie VIa

tYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INtERNEtU
lem są pomarańczowe sznurówki. Każdy uczeń otrzymał od szkolnego 
koordynatora DBI taką sznurówkę. Nasza inicjatywa została również 
zgłoszona do Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Poza tym we 
wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia związane z cyberprzemocą 
i cyberbezpieczeństwem. Na lekcjach wykorzystano materiały z Akade-
mii Bezpiecznego Puchatka, Sieciaków, fundacji Orange, portalu e-lear-
ningowego OSE oraz kanałów na youtube – „Reżyser życia” oraz „Owce 
w sieci”. Dużo uwagi poświeciliśmy hejtowi, portalom społecznościowym 
oraz grom i ich klasyfikacji PEGI. Bardzo cenne okazały się pogadanki 
z uczniami oparte na ich doświadczeniach.

W związku z DBI na korytarzu powstała też tematyczna gazetka. 
Dodatkowo poprzez dziennik elektroniczny wysłano do rodziców garść 
przydatnych linków związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Opracowała Agnieszka Kowalska

ŁAtWO I PRZYJEMNIE, CZYLI Z żYCIA PIERWSZOKLASIStY
Szkolne chwile to czas w życiu każdego człowiek, do którego z sentymentem 

wraca się po latach. Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby były one radosne, 
by już od pierwszych dni w szkole dziecko czuło się zaakceptowane, docenione 
i bezpieczne. W tym roku, już po raz trzeci po reformie szkolnictwa, witaliśmy 
pierwszoklasistów. Wyjątkowo, po raz pierwszy, mamy dwie klasy w roczniku. 

Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, już od pierwszych dni w mu-
rach naszej szkoły dostosowujemy naukę w taki sposób, aby była ona jak najbar-
dziej efektywna, ale też nie stanowiła zbyt dużego obciążenia dla najmłodszych. 
Prowadzimy tradycyjne lekcje, lecz również innowacyjne z zastosowaniem me-
tod aktywizujących. Zajęcia odbywają się w przyjaznych i odpowiednio dosto-
sowanych klasach wyposażonych w tablice multimedialne oraz różnego rodzaju 
pomoce dydaktyczne, proponujemy naszym uczniom szereg atrakcji, które pod 
postacią zabawy przekazują dzieciom bardzo wiele treści.

Pierwszaki biorą udział w różnych projektach, zarówno szkolnych jak i ogólno-
polskich. Oprócz tego obie klasy realizują innowację pedagogiczną. Klasa 1 a wraz 
z wychowawcą panią Kingą Sporek – czytelniczą 
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Warsztaty pszczelarskie na rozpoczęcie  
VII Tygodnia Zdrowia i Profilaktyki

Warsztaty z Fabryką Kreatywności zachwyciły i młodszych i starszych 

Warsztaty z leśnikami Nadleśnictwa Bielsko

tYDZIEŃ ZDROWIA I PROFILAKtYKI
Dzień pierwszy – warsztaty pszczelarskie

W poniedziałek 27 
stycznia rozpoczęliśmy 
w naszej szkole realiza-
cję VII Tygodnia Zdro-
wia i Profilaktyki. Zgod-
nie z planem odbyły 
się warsztaty pszcze-
larskie. Prowadziła je 
pani Kasia, hodowca 
pszczół, która z niezwy-
kłym zaangażowaniem 
opowiadała o swoich 
podopiecznych. Dzięki 

niej każdy uczestnik uzyskał minimum wtajemniczenia praktycznego 
oraz teoretycznego. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o tych 
fascynujących i niedocenianych owadach. Oto kilka z nich: „Świat bez 
człowieka poradzi sobie, ale bez pszczół nie może istnieć”, a także „Trzeba 
dbać o te owady, ich zasługi dla przyrody są nieocenione”. 

Po tych zajęciach potrafimy rozróżniać na plastrze matkę pszczelą, 
pszczoły robotnice i trutnie. Wiemy, ile pszczół może mieszkać w ulu, 
czym robotnice karmią królową Matkę oraz co dzieje się z trutniami 
przed nadejściem zimy. Ciekawostki z ula oczarowały i zaintrygowały 
uczniów od pierwszej do ósmej klasy. Ponadto każdy mógł wziąć do rąk 
ramkę, obejrzeć z bliska ul, przymierzyć strój hodowcy pszczół, spróbo-
wać miodku spadziowego oraz wielokwiatowego. Wiemy też, co zrobić, 
jeśli przytrafi się nam użądlenie. 

Pszczoły to fascynujące owady, nie należy się ich bać, ale trzeba dbać 
o środowisko, by tym małym bohaterom żyło się dobrze. Wówczas my 
będziemy mogli delektować się słodkim miodem oraz cieszyć się, słysząc 
radosne brzęczenie pszczół.

Dzień drugi  
– Laboratorium Młodego Badacza

We wtorek odbyły się eksperymenty z Fabryką Kreatywności. Pro-
wadził je pan Przemek z asystentkami: panią Kingą i panią Julką. Podczas 
warsztatów w mobilnym laboratorium przekonaliśmy się, że chemia i fi-
zyka wcale nie muszą być nudne, a wręcz przeciwnie. Dzięki poznaniu ich 
praw można wykonać wiele niesamowitych doświadczeń, które dla nie-
wtajemniczonych wydadzą się czystą magią. „Fabrykowe” eksperymenty 
oczarowały naszych uczniów i nauczycieli. Zmuszały też do przemyśleń 
oraz szukania rozwikłania zagadki pt. „Jak to się mogło stać?”. Nie zabra-
kło śmiesznych doświadczeń, a także poczucia humoru u instruktorów.

Dzień trzeci – spotkanie z leśnikami
Środa również upły-

nęła nam bardzo cieka-
wie. Sprawcami dobre-
go nastroju byli goście 
– najprawdziwsi leśni-
cy. Pani Aleksandra 
Kosior oraz pan Tomasz 
Gawęda – pracujący 
w Nadleśnictwie Biel-
sko spędzili u nas cały 
dzień, edukując kolejne 
klasy. Zajęcia były zróż-
nicowane w zależności 
od grupy odbiorców. 

Najmłodsi mogli 
usłyszeć pogadankę 
o pracy leśnika, do-
wiedzieć się, do czego potrzebne jest drewno, obejrzeć poroże jelenia 
i sarny, sprawdzić swoją wiedzę podczas zgadywanek z użyciem drew-
nianych postaci zwierząt. Wielu uczniów świetnie sobie poradziło z tym 
zadaniem i kolejnym – po wysłuchaniu odgłosu dzikich zwierząt trzeba 
było odgadnąć, do kogo on należy. Okazało się, że żadne z dzieci nie 
słyszało do tej pory kniazienia zająca:), ale od dziś wiemy, że coś takiego 
naprawdę istnieje. 

Zajęcia w klasach starszych miały z kolei charakter warsztatowy. 
Uczniowie wiele zadań wykonywali w grupach. Poza tym obejrzeli film 
o pracy leśnika, usłyszeli o zastosowaniu drewna i prześledzili proces 
powstawania mebli od nasionka po gotowy wyrób, w tym przypadku 
krzesła.

Nie obyło się bez konkursów, na przykład - rozpoznaj po kształcie 
liścia, co to za drzewo, niby proste, ale… . Na najstarszych czekało z ko-
lei arcytrudne zadanie – należało bowiem rozpoznać gatunki drzew po 
drewnie, jego kolorze, fakturze i ciężarze. 

W każdej grupie zaproszeni leśnicy wspominali o ekologii, o tym, 
jak dbać o las w naszym otoczeniu, podpowiadali, jak można zastąpić 
wszechobecny plastik naturalnym produktem, jakim jest drewno. Na pa-
miątkę spotkania każdy uczestnik otrzymał drewniany szablon czegoś 
z lasu: liścia, ptaka bądź innego zwierzaka.
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Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, a dodatkowo każdemu 
uczestnikowi wręczono zdrową przekąskę, dyplom i upominek. Cieszy-
my się, że uczniowie naszej szkoły aktywnie spędzają wolny czas, co udo-
wodnili tak licznym udziałem w „Dniu Sportowca”. Dziękujemy za zaan-
gażowanie i życzymy kolejnych sukcesów.

Dzień piąty – dzień piżamowy i nie tylko…
Ostatni dzień upły-

nął nam pod znakiem 
wyjątkowo dobrego hu-
moru. Korytarze w szko-
le przemierzały tygryski, 
jednorożce, misie, żyrafa 
itp. Wszystko za sprawą 
zorganizowanego w ra-
mach Tygodnia Zdrowia 
i Profilaktyki Dnia Piża-
mowego, który spotkał 
się ze sporym odzewem 
społeczności szkolnej.

Wielu uczniów i na-
uczycieli przyszło więc 
na lekcje w niecodziennym stroju. Były piżamy, szlafroki, kigurumi. Moż-
na było również przynieść ulubioną przytulankę. 

Pomimo wesołej atmosfery znaleźliśmy również czas na poruszenie 
tematów dotyczących bezpieczeństwa, cyberprzemocy, odpowiednich 
zachowań w razie ataków, znalezienia niewybuchów i odpowiedzialno-
ści nieletnich za czyny karalne. Serdecznie dziękujemy mł. asp. Krzyszto-
fowi Barabaszowi, który wraz ze swoim kolegą st. asp. Dawidem Stworą 
przygotowali dla naszych uczniów bardzo ciekawą prelekcję.

Jednak to nie był koniec atrakcji. Podsumowaniem całego Tygodnia 
Zdrowia, Profilaktyki i Nauki była Noc w szkole. Miało być miło, mięciut-
ko, przytulnie … słowem – jak w domu. Wieczorem uczniowie zaopatrze-
ni w koce, materace, poduszki, śpiwory, maskotki zjawili się w szkole, aby 
wesoło spędzić czas. Były gry, zabawy, rozmowy i oczywiście pizza …

Opracowali Koordynatorzy Tygodnia Zdrowia i Profilaktyki

Noc w szkole upłynęła na rozmowach  
i grze w planszówki

Dzień czwarty – Dzień Sportowca
Czwartek w naszej 

szkole upłynął pod ha-
słem: „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”. Chcąc 
pokazać dzieciom i mło-
dzieży z naszej szkoły, 
że aktywne spędzanie 
wolnego czasu to nie 
tylko sposób na piękną 
sylwetkę, ale także na 
zdrowie, zorganizowa-
liśmy „Dzień Sportow-
ca”. Każdy uczeń mógł 
zaprezentować swoje 
zdolności sportowe w różnych konkurencjach, które dostosowane były 
do dwóch poziomów wiekowych. 

Jako pierwsi pokazali się uczniowie z klas 5 – 8, którzy zapisali się 
do następujących dyscyplin: rzut piłką do kosza, kozłowanie piłki mię-
dzy pachołkami oraz zagrywka sposobem górnym lub dolnym. Mistrzem 
rzutu do kosza został Konrad Paw z klasy 7a, drugie miejsce przypadło 
Paulinie Gibas z 8a, a trzecie otrzymali: Natalia Różowska z 6b i Jonasz 
Drzewiecki z 7a. Najszybciej kozłującym zawodnikiem okazał się Adam 
Kasperek z 8a, kolejne miejsca zajęli: Ivan Wiśniewski z 7a i Kamil Nalbor-
czyk z 5a. Tytuł Mistrza siatkówki przypadł Mateuszowi Rozmusowi z 8a, 
drugie miejsce Kacprowi Kacorzykowi z 7a, a trzecie Joannie Bazan z 8a.

Następnie zaprezentowali się uczniowie klas 1 – 4, dla których przy-
gotowaliśmy konkurencje: rzut woreczkiem do celu, skakanie na skakan-
ce, turlanie piłki między pachołkami oraz prowadzenie piłki nogą. W rzu-
cie woreczkiem do celu niepokonany okazał się Maciej Gałuszka z klasy 
2a, drugie miejsce zajęli: Patryk Zając z 2a i Patryk Ciślak z 4a, trzecie zajął 
Tymoteusz Ziemiański z 1a. Najwięcej skoków na skakance wykonała 
Natalia Zaręba z 2a, kolejne miejsca zajęły: Patrycja Zięba (drugie) z 3a 
i Małgorzata Bazan (trzecie) z klasy 4a. Najszybszy w turlaniu piłką był 
Patryk Migoda z 3a, drugie miejsce zajął Dominik Górka z 3a, a trzecie 
Paweł Konior z 1b. W prowadzeniu piłki nogą pierwsze miejsce zdobył 
Maciej Maciaszek z klasy 4a, drugie Karol Elżbieciak z klasy 2a, a trzecie 
Stanisław Kolber z 4a. 

Najlepsi sportowcy w kategorii chłopców klas V - VIII

Walentynki w naszej szkole obfitowały w wiele niezapomnianych 
wrażeń. Było mnóstwo zabawy, uśmiechu na twarzach wszystkich, a tak-
że czerwieni na strojach uczniów oraz nauczycieli. 

Każdego, kto wchodził do szkoły, witały czerwone oraz różowe balo-
ny. Można je było spotkać prawie wszędzie – na korytarzu, klatce scho-
dowej, a także w wielu salach lekcyjnych. Nie dało się więc zapomnieć, że 
to już dzisiaj są walentynki. W widocznym miejscu w szkole z godziny na 
godzinę rozkwitało magiczne drzewko. „Uśmiechało się” ono do wszyst-
kich, którzy postanowili przyozdobić je serduszkami z zapisanymi imio-
nami bliskich osób.

W tym dniu zawitały również do nas nietypowe panie listonoszki, 
które dostarczały pocztę walentynkową. Dzięki tej inicjatywy samorzą-

SERDUSZKOWY DZIEŃ

Walentynkowa lekcja kodowania
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Wszystko wokół się zmienia...
Nasze wspólne marzenia...
Małe i duże problemy...
Przeżyjemy, to nic...
Razem wszystko przetrwamy...
Nawet złe dni...

Pamiętajcie! Jesteśmy z Wami!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania szkół oraz placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9 wprowadzono zasady kształ-
cenia na odległość. Odnosi się to do nadzwyczajnej sytuacji w kraju i na 
świecie. 

Jako Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu staramy się, jak najlepiej wy-
wiązać z powierzonych nam zadań. Mamy świadomość tego, że zarów-
no dla uczniów, rodziców, ale też nauczycieli i dyrekcji są to okoliczności 
oraz zadania zupełnie nowe, do których trudno w pełni oraz bez jakich-
kolwiek wątpliwości się przygotować. 

Staramy się wykorzystywać różnorodne środki komunikacji elek-
tronicznej, ale bazujemy głównie na naszym Mobidzienniku, który jest 
podstawowym kanałem wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, 
rodzicami i uczniami.

Określamy zasady pracy, dbamy, by uczniowie nie byli obciążeni na-
uką, a jednocześnie zdobywali wiedzę oraz umiejętności. Przygotowu-
jemy własne materiały, ale również korzystamy z tych proponowanych 
przez MEN i dostępne portale edukacyjne.

Prowadzimy lekcje on – line z wykorzystaniem aplikacji Zoom oraz 
Messenger. To dla nas całkowita nowość, ale entuzjazm i zaangażowa-
nie uczniów motywują do pokonywania kolejnych trudności. Frekwen-
cja dzieci oraz młodzieży na wideo lekcjach jest prawie stuprocentowa, 
a chęć do pracy oraz ich aktywność jeszcze większa :) Wszelkie pytania 
i wątpliwości rozwiewamy natychmiastowo na konsultacjach prowa-
dzonych poprzez specjalnie do tego utworzone grupy w aplikacjach 
mobilnych. Jako nauczyciele dbamy, by nasi podopieczni mogli się 
uczyć, jednocześnie dostosowując zakres materiału do ich możliwości. 
Mamy również na uwadze problemy techniczne, z którymi wszyscy się 

borykamy, dlatego na wykonanie pracy jest dłuższy termin. Prowadzi-
my również lekcje wychowawcze przy porannej kawie, herbacie lub 
soczku, kiedy na żywo za pomocą aplikacji Zoom odbywają się spotka-
nia klasowe. 

Pamiętamy również o tym, aby dzieci dbały o higienę pracy, robiły so-
bie przerwy pomiędzy zadaniami i spędzały czas na świeżym powietrzu. 

Dodatkowo nasza szkoła jako jedna ze stu w Polsce została zapro-
szona do projektu organizowanego przez OSE z inicjatywy i na rzecz 
Ministerstwa Cyfryzacji. Już niedługo, w ramach projektu, otrzymamy 
bezpłatnie platformę e-learningową umożliwiającą:
•	 zakładanie wirtualnych klas,
•	prowadzenie zajęć w oparciu o materiały multimedialne,
•	weryfikowanie postępów uczniów w nauce,
•	komunikację w bezpieczny sposób nauczycieli z uczniami.
•	 integrację z już funkcjonującymi systemami zdalnego nauczania 

m.in. Google Classroom).
Sytuacja w Polsce oraz na świecie jest niezwykle trudna. Najistot-

niejszą wartością staje się zdrowie – musimy wszyscy o tym pamiętać 
i przestrzegać kolejnych wytycznych otrzymywanych ramach walki z ko-
ronawirusem. Jednocześnie bardzo dziękujemy rodzicom za motywację 
swoich pociech oraz zrozumienie w tej niełatwej sytuacji. 

Życzymy zdrowia oraz wytrwałości. Mamy nadzieję na szybkie spo-
tkanie w świecie bez zagrożenia. 

Opracowały: Dagmara Gęsicka-Paw, Agnieszka Kowalska

KOChANI UCZNIOWIE tęSKNIMY ZA WAMI,  
CZYLI O NAUCZANIU NA ODLEGŁOść 

du uczniowskiego każdy, nawet ten najbardziej nieśmiały, mógł napisać 
wybranej osobie coś miłego i wrzucić do pięknie ozdobionej skrzynki. 
W klasach młodszych z kolei przeprowadzono zajęcia z walentynkowe-
go kodowania. Na specjalnych matach powstawały kolorowe serduszka 
oraz wyznania miłosne.

Magia tego dnia zagościła także w bibliotece szkolnej, a to za sprawą 
inicjatywy o nazwie ,,Podaruj książkę na walentynki”. Każdy, kto miał życze-
nie, mógł przekazać lubianej osobie utwór literacki wraz z dedykacją. Trzy 

uczennice ze szkolnego wolontariatu oprawiały cenne podarunki, które 
czekały na swoich walentynkowych odbiorców. 14 lutego nastąpił finał tej 
akcji i wręczono adresatom te nietypowe, ale jakże ciekawe prezenty wraz 
z miłymi słowami. Obdarowani nie kryli swojego zaskoczenia oraz radości. 

Ten dzień upłynął wszystkim w miłej atmosferze. Każdy chciał poda-
rować drugiej osobie odrobinę serca i to się udało. Dziękujemy wszyst-
kim za wspaniałą zabawę, zaangażowanie oraz uśmiech. 

Opracowała Marzena Tomiak
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Szkolne chwile to czas w życiu każdego człowiek, do którego z senty-
mentem wraca się po latach. Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby 
były one radosne, by już od pierwszych dni w szkole dziecko czuło się 
zaakceptowane, docenione i bezpieczne. W tym roku, już po raz trzeci po 
reformie szkolnictwa, witaliśmy pierwszoklasistów. Wyjątkowo, po raz 
pierwszy, mamy dwie klasy w roczniku. 

Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, już od pierwszych 
dni w murach naszej szkoły dostosowujemy naukę w taki sposób, aby 
była ona jak najbardziej efektywna, ale też nie stanowiła zbyt dużego 
obciążenia dla najmłodszych. Prowadzimy tradycyjne lekcje, lecz rów-
nież innowacyjne z zastosowaniem metod aktywizujących. Zajęcia 
odbywają się w przyjaznych i odpowiednio dostosowanych klasach 
wyposażonych w tablice multimedialne oraz różnego rodzaju pomoce 
dydaktyczne, proponujemy naszym uczniom szereg atrakcji, które pod 
postacią zabawy przekazują dzieciom bardzo wiele treści.

Pierwszaki biorą udział w różnych projektach, zarówno szkolnych jak 
i ogólnopolskich. Oprócz tego obie klasy realizują innowację pedago-
giczną. Klasa 1 a wraz z wychowawcą panią Kingą Sporek – czytelniczą 
pt. „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, a klasa 1 b z panią Agnieszką 
Kowalską – informatyczną pt. „Zakodowany kalendarz”. 

Dla najmłodszych uczniów zorganizowaliśmy także szereg spotkań 
z ciekawymi osobami, takim jak: podróżnik pan Arun Milcarz, pan Jaro-
sław Dwornik – opiekun psa ratownika, pan Tomasz Gawęda – leśnik, pani 
Bożena Zontek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce filia Czaniec.

Od pierwszych dni w szkole rozwijamy pasje i zainteresowania 
uczniów podczas dodatkowych lekcji. W ramach zajęć kółka plastycz-
nego dzieci mogą doskonalić zdolności artystyczne oraz przygotowy-
wać się do różnych konkursów. Jednym z nich był Powiatowy Konkurs 
pod patronatem Starosty Bielskiego pt. „Człowiek a środowisko”, w któ-
rym uczennica klasy 1 a zajęła II miejsce. Podczas zajęć z panią Eweliną 
Olbrzymek uczniowie w prosty i przystępny sposób dowiadują się, jak 
funkcjonuje świat, bo dzięki ciekawym eksperymentom dostrzegają pra-
widłowości obowiązujące w przyrodzie.

Atrakcji dla pierwszaków nie brakuje. Organizujemy liczne warsztaty, 
zabawy integrujące, wyjazdy edukacyjne, zachęcamy do brania udziału 

ŁAtWO I PRZYJEMNIE, CZYLI Z żYCIA PIERWSZOKLASIStY

w różnego rodzaju konkursach. Jednak wydarzeniem, do którego przy-
gotowywaliśmy się z wyjątkową dbałością, był Dzień Babci i Dziadka, 
podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje bardzo liczne talenty.
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DZIEŃ KOBIEt
Nasze modelki.

Z okazji Dnia Kobiet, Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczen-
nic naszej szkoły wyjątkową atrakcję. Chętne dziewczęta mogły wziąć 
udział w pokazie mody, w którym zaprezentowały własne stroje, fryzury 
i makijaże. 

Stylizacje miały charakter ekologiczny – modelki wykorzystały nie 
tylko tradycyjne elementy ubioru, ale także udowodniły, że przedmioty 
przeznaczone do wyrzucenia można jeszcze wykorzystać. Wystąpiły więc 
w bardzo niecodziennych kreacjach, które dodatkowo zdobiła biżuteria 
z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Pokaz mody miał charak-
ter konkursowy. Modelki wraz ze swoimi stylistkami zaprezentowały się 

przed jury, a one oceniało przede wszystkim pomysłowość, staranność 
wykonania oraz materiał, z którego zrobiono kreację. Nagrody zostały 
przyznane w trzech kategoriach wiekowych. Najwyższe miejsca na po-
dium zajęły następujące grupy dziewcząt: w klasach I – II Kinga, Julia 
i Kornelia z 1a, w klasach III – V Małgosia i Ania z klasy 4a, a w klasach VI 
– VIII Marta, Asia i Zuzia z klasy 8a. 

Gratulujemy wygranym i cieszymy się, że młodym damom „leży 
na sercu” dbanie o czystość naszej planety, co udowodniły tak licznym 
udziałem w tym konkursie. Serdecznie dziękujemy również mamom, 
które pomogły nam przygotować nagrody dla zwyciężczyń. Pokaz mody 
EKO był również jednym z elementów projektu realizowanego razem 
z GRUPĄ KĘTY S.A. i miał na celu propagowanie ekologicznych zachowań 
wśród uczniów.

Opiekunowie SU

Najmłodsi biorą również udział we wszystkich akcjach organizo-
wanych przez Samorząd Uczniowski. Z wielką radością pierwszokla-
siści bawili się z uczniami starszych klas podczas balu andrzejkowego. 
Razem z całą szkołą wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie 
odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Obie pierwsze klasy 
zasiadły do wspólnie przygotowanej wigilijki. Licznie oraz chętnie wzięli 
udział w Dniu Sportowca i Dniu Piżamowym, które odbyły się po feriach 
zimowych w ramach Tygodnia Zdrowia, Profilaktyki i Nauki. Na początku 
marca wszystkie dziewczęta wspaniale pokazały się na wybiegu i prezen-
towały samodzielnie zrobione ekologiczne stroje. 

Codziennie dokładamy wielu starań, aby uczniowie klas pierwszych 
chętnie zgłębiali tajniki wiedzy, poznawali oraz rozwijali swoje pasje i ta-
lenty a także uczyli się odpowiednich zachowań społecznych.

Teraz, kiedy dzieci nie mogą chodzić do szkoły, staramy się, aby zdal-
ne nauczanie nie było dla nich przykrym obowiązkiem, dlatego przygo-
towujemy lekcje na różnych platformach edukacyjnych, urozmaicamy je 
ciekawymi nagraniami, prezentacjami oraz grami multimedialnymi. Sy-
tuacja wymaga od nas i od rodziców kreatywności, jednak wspólnymi 
siłami pokonamy wszelkie przeszkody.

Kinga Sporek, wychowawca klasy I 
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SzKOłA POdSTAWOWA W KOBIERNICACH 

W tym roku szkolnym już po raz dziesiąty uczniowie szkoły  wzięli 
udział w projekcie ,,Mój sukces”. Dzięki systematycznej i wytężonej pracy 
oraz  angażowaniu się w prace społeczne czy akcje charytatywne, zasłu-
żyli na wpis do indeksu oraz nagrodę, którą od początku istnienia projek-
tu finansuje Rada Rodziców. W tym semestrze zostało uhonorowanych 
trzydziestu trzech wychowanków placówki. Na szczególe wyróżnienie 
zasługują przedstawiciele klasy Vb oraz VIb, gdyż najliczniej osiągnęli 
wymagany wynik średniej ocen powyżej 4,75, przewidziany w regulami-
nie projektu.

Od kilu lat nagrodą po pierwszym półroczu jest wyście na pizzę i tak 
też było w tym roku szkolnym. W środę, 29 stycznia trzydziestu dwóch 

uczniów pod opieką pani Joanny Tylendy i pana Artura Żelichowskiego 
udało się do zajazdu ,,Nocny Marek” w Czańcu. Na miejscu dzieci usiadły 
w  niewielkich grupach przy stolikach, a  czas mijał szybko  przy smacz-
nym posiłku i w bardzo miłej atmosferze, podobnie jak powrót spacerem 
do szkoły. Wszystkim zdobywcom wpisu do indeksu składamy gra-
tulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Przypominamy rów-
nież, że w drugim semestrze każdy uczeń naszej szkoły ma szansę wziąć 
udział w projekcie ,,Mój sukces”, wystarczy poprawić swoją średnią ocen 
o 0,5 stopnia.

Powodzenia!
Beata Kudłaciak-Szlagór

WIELKI SUKCES UCZENNICY
„Sukces to nie przypadek. To ciężka praca,  
wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,  
a przede wszystkim miłość do tego, co robisz.”

(Pele)
Amelia Łyczko, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kobierni-

cach zdobyła tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Angielskiego. Tytuł ten przyznawany jest uczniom, którzy w III, 

czyli w ostatnim etapie konkursu zdobyli co najmniej 90% możliwych 
punktów. Amelia od października intensywnie przygotowywała się do 
konkursu, rozwijając umiejętności językowe oraz poszerzając   wiedzę 
w zakresie geografii, historii, literatury oraz kultury Australii pod opieką 
nauczycielki języka angielskiego, pani Anny Grzybowskiej.

To nie jedyny sukces Amelii. Wcześniej zdobyła ona nagrodę 
w Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez ZSO im. S. Że-
romskiego w Bielsku-Białej. Te wielkie sukcesy nie byłyby możliwe, 
gdyby nie wytrwałość, ciężka praca a przede wszystkim pasja i miłość 
Amelii do języka angielskiego.

Anna Grzybowska
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Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie; 
istotne jest jednak, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat. 
Od września br. uczniowie naszej szkoły biorą udział w  programie 
Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek. Celem projektu jest 
rozwijanie i promowanie kultury osobistej, wyrabianie wrażliwości wo-
bec innych ludzi i środowiska oraz rozwijanie potrzeby właściwego po-
stępowania w  różnych sytuacjach życiowych. Innowacja ma zachęcać 
i motywować uczniów do aktywnego podnoszenia kultury osobistej. Do-
bre maniery,  to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla 
innych. Aby współżycie ludzi było przyjazne i harmonijne konieczne jest 
stosowanie się do ogólnie przyjętych norm zachowania, nawet wówczas, 
jeśli czasem wymaga to rezygnacji z własnej wygody. Istotą innowacji 
jest więc przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir–vivre’u, wy-
posażanie w umiejętność kulturalnego zachowania, uczenie krytycznej 
postawy wobec zachowań powszechnie uznanych za niewłaściwe oraz 
wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka. 

Uczniowie szkoły wzięli udział w lekcjach oraz warsztatach, któ-
rych tematem przewodnim była kultura osobista. Ponadto przygo-
towywali gazetki i projekty odnoszące się do takich haseł jak:
•	Kultura i obycie ułatwi nam życie!
•	Proszę, przepraszam, dziękuję – kulturę słowa na co dzień dum-

nie prezentuję.
•	Mój język świadczy o mnie – wypowiadamy wojnę wulgary-

zmom.
Uczniowie młodszych klas opracowali m.in. Kodeks honorowy 

czy zrealizowali projekt Pociąg do kultury. W grudniu nasze hasło 
przewodnie brzmiało: Savoir – vivre przy wigilijnym stole – dobre ma-
niery na święta i nie tylko… Zorganizowano konkurs na najestetycz-

KULtURA I SZACUNEK  
tWORZĄ tWóJ DOBRY WIZERUNEK

niej przygotowany stół wigilijny. Wszyscy wzorowo wywiązali się 
z powierzonego zadania i  decyzją komisji każda klasa została na-
grodzona słodkim upominkiem. 

Luty związany jest z kulturą w sieci, a więc poruszone zostały zasady 
postępowania w zgodzie z netykietą. Uczniowie wzięli udział w kon-
kursie Zakodowana NETYKIETA zorganizowanym przez nauczyciela in-
formatyki – panią Katarzynę Sadlik.

W tym roku w szczególny sposób obchodziliśmy Walentynki. W kla-
sach I-III odbyła się akcja pod hasłem Serce za serce. Głównym celem 
przedsięwzięcia było propagowanie wśród najmłodszych postaw życz-

liwości, bliskości, empatii, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb mieszkańców krajów 
Trzeciego Świata.

Każdego miesiąca ucznio-
wie wraz z wychowawcami 
wybierali Mistrza dobrych 
manier danej klasy. to osoba, 
która  dla innych jest wzo-
rem  dobrego zachowania, 
prezentuje wysoki poziom 
kultury osobistej oraz prze-
strzega Statutu i Regulaminu 
Szkoły. Ponadto wyróżnia się 
aktywnością i  chętnie niesie 
pomoc koleżankom i kolegom. 
Wszyscy uczniowie, którzy 
otrzymali tytuł Mistrza do-
brych manier wyróżnieni 
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i  nagrodzeni zostali na apelu podsumowującym innowację. I tak, 
20.02.2020r. o  godz. 11:00 zwycięzcy z wszystkich klas pod opieką 
nauczycieli udali się do kręgielni w  Bielsku-Białej. Grę poprzedziła 
krótka instrukcja i  przybliżenie podstawowych zasad bowlingu. 
Współzawodnictwo na torze było bardzo emocjonujące, ale oczywiście 
przebiegało zgodnie z zasadami fair play. Niektórzy z uczestników wyjazdu 
grali w prawdziwe kręgle po raz pierwszy, ale już po kilku próbach radzili 
sobie świetnie. Najmłodsi uczniowie wykazywali się bardzo ciekawymi 
i  niebanalnymi pomysłami na celne rzuty. Pobyt w  kręgielni dostarczył 
wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Na koniec lista uczniów, którzy otrzymali tytuł MISTRZA DOBRYCH 
MANIER:

•	 klasa I a – Joanna Adamiec, Kinga Konior, Natalia Iskierka i Patryk 
Pająk;

•	 klasa I b – Samuel Brankiewicz, Tymon Mrowiec, Karolina Chrobak 
i Magdalena Stańsko;

•	 klasa II a – Karol Bryzek, Wojciech Sadlik, Aleksander Dąbrowski, 
Lena Stwora, Natalia Ziółkowska, Patryk Kołek i Hubert Janik;

•	 klasa II b – Barbara Chrobak, Aleksandra Grzybowska, Krzysztof 
Mleczko;

•	 klasa III – Jan Janosz, Emilia Skoczylas, Aleksandra Wawak, Piotr 
Malarz i Miłosz Górka;

•	 klasa IV – Oliwia Kojder, Karolina Łyczko, Gabriela Matusiak 
i Maciej Pająk;

•	 klasa V a – Zofia Wiśniewska oraz Karolina Michalik;
•	 klasa V b – Kacper Ficoń i Natalia Malarz;
•	 klasa VI a – Jakub Malarz;
•	 klasa VI b – Klaudia Łyczko, Tatiana Brankiewicz, Maja Piznal, Piotr 

Górka oraz Mateusz Janosz;
•	 klasa VII – Emilia Gąsiorek, Zuzanna Górska i Jakub Konieczny;
•	 klasa VIII – Joanna Baścik, Łucja Chmielniak, Natalia Szpila 

i Szczepan Szczepaniec.

Wszystkim zwycięzcom tytułu klasowego Mistrza dobrych ma-
nier gratulujemy!! 

Konkurs nadal trwa…! 

Koordynatorzy innowacji:
Barbara Białkowska, Patrycja Laszczak,  

Joanna Tylenda, Beata Sadlik

PIERWSZE SLIMOWISKO
„Wielkie slimowisko” było naprawdę wielkie. 

Pierwsze slimy powstały malutkie i nieśmiałe, potem zrobiły się napraw-
dę duże. Te bardziej niesforne kleiły się do rąk, kapały na ubrania, po-
żerały piankę do golenia i brokat, wpełzały na stoliki, dotarły nawet na 
podłogę. Niektóre się rozciągały, inne się urywały, przelewały lub ucie-
kały. Miały być czerwone, ale zrobiły się pomarańczowe, a nawet jeden 
był magnetyczny.

Sprawiły nam wiele radości. Bawiliśmy się świetnie. Zobaczcie, jakie 
z naszego spotkania są ładne zdjęcia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i doskonale 
przygotowanie.

Agnieszka Krzywdzińska i Bogusława Mizera
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„Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi 
ktoś nigdy nie znika”

Walentynki to święto, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia 
ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” – wiersz albo wyznanie 
miłosne. Niekiedy obdarzają się upominkami. Ale Walentynki to święto 
nie tylko wszystkich zakochanych, którzy w ten dzień w miłosny sposób 
wyznają swoje uczucie. Walentynki to szczególny dzień dla każdego, kto 
chce przygotować coś wyjątkowego dla drugiej, bliskiej mu osoby. 

Walentynki to doskonała okazja, by podarować drugiej osobie nie-
spodziankę: prezent, uśmiech, miły gest lub pomocną dłoń.

To dzień, który skłania nas do okazania innym, tego co naprawdę 
czujemy, a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby to wyrazić. 
Dlatego uczniowie naszej szkoły skorzystali z tych wyjątkowych chwil 
i 14 lutego i słowami i czynami wyrazili to, co podpowiadało im serce… .

W ramach szkolnych Walentynek, w klasach I-III odbyła się akcja pod 
hasłem „Serce za serce”. Głównym celem przedsięwzięcia było propa-
gowanie wśród najmłodszych postaw życzliwości, bliskości, empatii, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców krajów Trzeciego 
Świata. Podczas obchodów ww. akcji, zorganizowano następujące dzia-
łania, integrujące najmłodszych uczniów szkoły:

1.  przygotowanie plakatów tematycznych (o rodzinie, zwierzętach, 
przyjaciołach i zakochanych);

2.  samodzielne zredagowanie życzeń walentynkowych i wykona-
nie kartki dla kogoś bliskiego;

3.  przyniesienie medykamentów – „wymiana” na słodki, sercowy 
poczęstunek.

WALENtYNKI W SP W KOBIERNICACh

Tego dnia dzieci mogły również wykonać pamiątkowe zdjęcie w wa-
lentynkowej „foto ramce”. Oczywiście, jak co roku, w całej szkole obowią-
zywał czerwony strój, zgodnie z hasłem „Wyraź ubraniem serca czeka-
nie”, a także poczta walentynkowa. Walentynkowy, serdeczny nastrój 
towarzyszył młodszym i starszym; nie tylko na drugim piętrze, ale także 
w kuchni i na stołówce szkolnej. „Obiadowicze” za okazanie wielkiego 
serca względem najuboższych mogli posmakować walentynkowych 
naleśników, a dodatkowo były dostępne przepyszne naleśniki w wersji 
limitowanej. Mowa tutaj o voucherach dla zwycięzców konkursu na wa-
lentynkowe życzenia w klasach I-III.

Warto dodać, że tego dnia wszyscy uczniowie i nie tylko mogli de-
gustować słodkie przekąski, spędzić wspólnie miłe chwile, a przede 
wszystkim połączyć zabawę z  pomaganiem i dobrym, serdecznym za-
chowaniem.

Marta Polanek, Joanna Tylenda
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EMERYtOM żYCIE PŁYNIE…  
– CZYLI JAK MINĄŁ ROK „NAJMŁODSZYM” Z CZAŃCA
Na początku dziękujemy Opatrzności Bożej, że dane nam było przeżyć kolejny rok. Nasza grupa, którą 
tworzymy liczy prawie 120 osób, a jej historia sięga już 34 lat. Chcemy podzielić się z Wami drodzy czytel-
nicy ogromną radością i szczęściem, jakie przeżywamy w gronie naszej licznej rodziny. 

Zacznijmy od spraw organizacyjnych. Spotykamy się w każdą środę 
w Domu Kultury w Czańcu – 3 razy w ciągu miesiąca w godzinach przed-
południowych, tj. o godzinie 9:00 i jeden raz o godzinie 16:00. Przychodzi 
zawsze do nas od 50-70 osób. Degustując aromatyczną kawę i przepysz-
ne ciasto, rozmawiając, żartując i śpiewając spędzamy miło czas. Podczas 
naszych popołudniowych spotkań świętujemy imieniny solenizantów 
danego miesiąca, oraz inne okazje. Gra nam wówczas muzyka. Tańczymy 
i zapominamy wówczas o naszym wieku. Czujemy się wolni.

Korzystając z okazji chciałabym w imieniu swoim i wszystkich człon-
ków naszej grupy podziękować Panu Wójtowi – Pawłowi Zemankowi, 
Pani Sołtys – Małgorzacie Czernik, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury – Annie Jezierskiej oraz Pani Kierownik Domu Kultury w Czańcu 
– Lucynie Dwornik, za to, że możemy korzystać z sali w Domu Ludowym 
w Czańcu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Z tego miejsca chciałabym również zaprosić do naszej rodziny 
wszystkich, którzy kochają ludzi i czują się samotni. Przyjdźcie do nas. 
Napijemy się razem kawy, porozmawiamy, podzielimy się naszymi tro-
skami i zmartwieniami. Nasza grupa nie ogranicza się tylko do członków 
z Czańca. Należą również do nas osoby z Porąbki, Bujakowa, Kęt, Bulowic 
oraz Roczyn. Jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie.

Nadszedł czas, aby zacząć opowiadać co wydarzyło się u nas w prze-
ciągu całego 2019 roku. Gotowi na podróż? No to zaczynamy. 
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StYCZEŃ
Dopołudniowe spotkanie upływa w atmosferze wspólnego kolę-

dowania. Na stole gości kawa i ciasto. W tym miesiącu popołudniowe 
spotkanie to obchody Dnia Babci i Dziadka. Stoliki i scena ubrane są 
przepięknie, a to za sprawą naszej mega zdolnej Basi. Na to spotkanie 
przybyło 65 osób. Przewodnicząca wita wszystkich, a w szczególności 
naszych specjalnych gości, którymi są:

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pan Franci-
szek Gąsiorek, 

Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pani Hanna Herman,

Pan Wójt Paweł Zemanek, 
Sołtys Pani Małgorzata Czernik, 
Przewodnik Turystyczny Pan Jerzy Jurczak, 
Kierownik Domu Kultury w Czańcu Pani Lucyna Dwornik, 
Radna Gminna Pani Zdzisława Dwornik, 
Tutejszy Przedsiębiorca Pan Jan Łyczko. 
Przewodnicząca składa życzenia wszystkim tu zebranym Babciom 

i Dziadkom, życząc długich lat życia, upływających pod znakiem do-
brego zdrowia. Nasi specjalni goście również przyłączają się do życzeń 
i składają na ręce przewodniczącej piękny bukiet kwiatów, za który to 
serdecznie dziękujemy. Na stole tradycyjnie króluje kawa i ciasto. 

Drugie święto które obchodzimy podczas tego popołudnia to Święto 
Solenizantów miesiąca – jest ich dwóch. Wznosimy toast w ich imieniu, 
składamy życzenia, wręczamy słodycze i przekazujemy serdeczne uści-
ski. Nasz muzyk Jasiu zaprasza wszystkich zgromadzonych do tańca i po 
krótkiej chwili parkiet się zapełnia. W między czasie na stole ląduje zimna 
płyta i przepyszny barszcz z krokietem, aby nabrać sił na dalsze tańce. 
Pomiędzy poszczególnymi kawałkami muzycznymi przychodzi czas na 
Koncert Życzeń. Czas upływa nam w miłej atmosferze. O godzinie 21:00 
zaczynamy rozchodzić się do swoich domów.

LUtY
Dopołudniowe spotkania tradycyjnie odbywają się przy gorącej ka-

wie i smacznym ciastku. W tym miesiącu popołudniowe spotkanie to po-
dwójne Święto – Dzień Kobiet, oraz imieniny Solenizantów miesiąca. Jak 
zwykle Basia przepięknie udekorowała scenę i stoły. Podczas tego popo-
łudnia jest na 70-ciu. Przewodnicząca jak zwykle wita wszystkich zgro-
madzonych, a w szczególności naszych gości specjalnych, którymi są:

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pan Franci-
szek Gąsiorek,

Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pani Hanna Herman, 

Pan Wójt Paweł Zemanek wraz ze swoją uroczą małżonką,
Sołtys Pani Małgorzata Czernik, 
Tutejszy Przedsiębiorca Pan Jan Łyczko. 
Wiceprzewodniczący naszego Koła Jan Polak składa wszystkim zgro-

madzonym paniom życzenia z okazji ich Święta. Zaproszeni goście składa-
ją życzenia oraz wręczają paniom kwiaty, otrzymują one również słodycze, 
za co serdecznie w ich imieniu dziękuje Przewodnicząca. Dziś dla odmiany 
do kawy, słodki pączek z okazji jutrzejszego Tłustego Czwartku. W końcu 

Jasiu zaprasza do tańca i wszyscy żwawo ruszają na parkiet. Po kilku dość 
rytmicznych kawałkach nadchodzi chwila aby uczcić drugie święto tego 
dnia – imieniny. Solenizantów jest aż trzynastu w tym miesiącu. Wznosimy 
toast w ich imieniu, wręczamy słodycze, składamy życzenia. Śpiewamy jak 
zwykle tradycyjne „100 lat”. Następnie zasiadamy do wspólnego obiadu. 
Zaczyna się koncert życzeń. Czas upływa bardzo szybko i zbliża się godzina 
21:00, więc trzeba powoli udać się do swoich domów. 

W tym miesiącu niestety żegnamy jednego z naszych członków. Jest 
to dla nas ogromna strata. Odczuwamy ogromny żal i smutek… .

MARZEC
Podczas jednego z dopołudniowych spotkań gościmy grupę przed-

szkolaków z Przedszkola Nr. 1 w Czańcu wraz z Panią Dyrektor Iloną Ficoń 
oraz Panią Jolantą Dubiel i Panią Anną Witkowską. Maluchy przybyły do 
nas z przepięknym występem i życzeniami z okazji Dnia Kobiet. Jeste-
śmy zaszokowani cudownymi strojami w jakich występują dzieci oraz 
dokładnością z jaką został przygotowany występ. Serdeczne gratulacje 
dla Pań za serce włożone w przygotowanie dzieci. Brawa należą się rów-
nież przedszkolakom za przepiękny występ. Każda z Pań obecnych na sali 
otrzymała wykonany ręcznie przez naszych milusińskich kwiatek. 

Kolejne święto w tym miesiącu to Dzień Chłopaka. Jest nas prawie 70 
osób. Przewodnicząca wita wszystkich, a szczególnie naszych drogich gości:

Pana Wójta Pawła Zemanka,
Panią Sołtys Małgorzatę Czernik,
Tutejszego Przedsiębiorcę Pana Jana Łyczko.
Składa ona życzenia naszym Chłopakom w imieniu wszystkich pań. 

Śpiewamy im „100 lat” i wręczamy specjalne upominki. Mamy jeszcze 
jedną okazję do świętowania. Jest nią Dzień Sołtysa. Składamy serdeczne 
życzenia naszej Pani Sołtys i również dla niej śpiewamy „100 lat”.

W tym miesiącu prowadzimy wraz z Apostolatem Maryjnym Drogę 
Krzyżową w tutejszym Kościele Parafialnym.

Przyjmujemy również do naszego grona nowych członków. Bardzo 
się z tego powodu cieszymy. 

KWIECIEŃ
W tym miesiącu odprawiamy tradycyjne przedświąteczne spotka-

nie. Obecnych jest ponad 60 osób. Po przywitaniu wszystkich zebranych 
Przewodnicząca składa życzenia Zdrowych i Błogosławionych Świąt Wiel-
kiejnocy. Gościmy Prezesa Biura Podróży „GRAMADA” z Żywca. Przedsta-
wia on nam ofertę wczasów, które organizują. Odwiedza nas również 
Pani Sołtys, aby złożyć nam świąteczne życzenia. Bardzo jej dziękujemy 
i również składamy życzenia. Jedziemy również do chorych, którzy nie 
mogą się z nami spotkać. Wręczamy im małe upominki i składamy życze-
nia. Są bardzo szczęśliwi i wdzięczni za okazaną pamięć. 

Podczas popołudniowego spotkania w tym miesiącu jest prawie 
60 osób. Jak zwykle Przewodnicząca wita wszystkich i składa najserdecz-
niejsze życzenia solenizantom miesiąca, a jest ich znów aż trzynastu. 
Wznosimy za nich toast, składamy życzenia i wręczamy słodycze. Na pięk-
nie przyozdobionych strojach czeka ciasto do kawy. Po skonsumowaniu 
słodkości i wypiciu kawy Jasiu zaprasza do tańca. Po kilku piosenkach 
nadszedł czas na odpoczynek i uraczenie się wybornymi smakołykami 
z zimnej płyty. Podczas tego przerywnika odbywa się również tradycyjny 
już koncert życzeń. Po zregenerowaniu sił i naładowaniu akumulatorów 
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ruszamy na parkiet. Wszyscy dobrze się bawią. Nikt nie pamięta nawet, 
że coś go boli. Muzyka jest dla nas najlepszym lekarstwem. W tak miłej 
i iście szampańskiej atmosferze trwamy do godziny 21:00, po czym nad-
chodzi czas na powrót do domu.

MAJ
W końcu nastała prawdziwa wiosna w związku z tym najwyższa pora 

na wypad do Moszczanicy, więc ruszamy. Przewodnicząca wita wszyst-
kich, a szczególnie Pana kierowcę Andrzeja Kanię. Życzy nam szczęśliwej 
drogi, jak również miłego dnia. Następuje chwila refleksji i krótka mo-
dlitwa w autokarze. Po krótkiej podróży – dodam, że jedziemy tam po 
raz szesnasty – docieramy w końcu na miejsce. Nasz kochany Jasiu wita 
nas marszem. Niestety ze względu na mało przychylną aurę zajmujemy 
miejsca w pięknie przygotowanej sali. Czeka na nas aromatyczna kawa 
i ciasto. Po kawie Jasiu zaprasza do tańca. Jest bardzo dużo miejsca więc 
spokojnie możemy tańczyć. Przyjeżdża do nas Pan Wójt z małżonką oraz 
Pani Sołtys. Witamy ich marszem i owacjami na stojąco. Jesteśmy dum-
ni i ogromnie szczęśliwi z faktu, iż nasze władze znajdują dla nas czas 
aby móc z nami pobyć. Dziękujemy serdecznie. Wszyscy zasiadamy do 
wspólnego obiadu. Nieustannie na przemian śpiewamy i tańczymy. Czas 
mija. Nadchodzi pora na pieczoną kiełbasę. Żeby wszystko dobrze ubiło 
się w naszych żołądkach tańczymy „Kaczuszki”. Jedzenie jest tu wybor-
ne. Panuje radosna, rodzinna atmosfera, bo czujemy się tu jak w domu 
i też tak jesteśmy traktowani. O godzinie 19:00 nastaje pora powrotu do 
domu. Ruszamy w stronę Czańca. Odmawiamy krótką modlitwę i śpiewa-
my pieśni maryjne, bo to przecież miesiąc maj. Pod koniec podróży prze-
wodnicząca dziękuje wszystkim, że byli dla siebie mili. Dziękuje również 
Panu kierowcy, że dowiózł nas szczęśliwie do domu, oraz Opatrzności 
Bożej za to, że dane nam było przeżyć tak pięknie dzień. 

W tym miesiącu mała grupka bierze udział w kursie komputerowym 
organizowanym przez naszą gminę. Bierzemy również udział we Mszy 
Świętej dziękczynnej odprawianej w intencji naszego Księdza Probosz-
cza Wiesława Ostrowskiego z okazji 30-lecia kapłaństwa. Wręczamy mu 
piękny bukiet kwiatów i przekazujemy życzenia od całego naszego Koła. 

Popołudniowe spotkanie to i tym razem podwójne święto: Dzień 
Matki i Ojca oraz Święto Solenizantów Miesiąca. Tym razem przybyło 
90  osób. Scena jak i stoły przyozdobione znów w cudowny sposób za 
sprawą Basi. Na stołach już ułożono ciasto. Po przywitaniu wszystkich 
Przewodnicząca wita naszych szczególnych gości, którymi są:

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka,
Wójt Pan Paweł Zemanek,
Zastępca Wójta Pan Bogusław Wawak,
Sołtys Pani Małgorzata Czernik,
Tutejszy Przedsiębiorca Pana Jan Łyczko,
Radna Gminna Pani Zdzisława Dwornik,
Prezes Biura Podróży „GRAMADA” Pani Lucyna Ciszek.
Przewodnicząca składa życzenia solenizantom – jest ich tym razem 

ośmiu. Wznosimy toast w ich imieniu, wręczamy słodycze i składamy 
najserdeczniejsze życzenia. Po smacznej kawie Panowie zapraszają Pa-
nie do tańca. Jak zawsze przygrywa nam niezastąpiony Jasiu. Po kilku ta-
necznych pląsach następuje uroczysty obiad i koncert życzeń. Następnie 
nastaje pora aby uczcić drugie święto dzisiejszego dnia. Pani Przewodni-
cząca składa wszystkim Mamom i Tatom życzenia dobrego zdrowia, dłu-

gich lat życia, życzy pociechy z wnuków oraz prawnuków. Zebrani goście 
wznoszą toast w ich imieniu. Śpiewamy naszą wyuczoną pieśń „Dla Mat-
ki”. Na stoły ląduje zimna płyta. Posilamy się aby nabrać sił na dalsze tań-
ce i śpiewy. Panuje iście rodzinna atmosfera. Tak mija nam czas do 22:00.

W tym miesiącu przyjmujemy znów kilku członków do naszej rodziny.

CZERWIEC
Mała grupa wyjeżdża na wczasy nad Morze Bałtyckie z biurem podró-

ży „GRAMADA”. Druga grupa zdobywa nowe umiejętności na kursie kom-
puterowym. Na zaproszenie Prezesa PSL-u Pana Zygmunta Bakalarskie-
go bierzemy udział we Mszy Świętej w tutejszym Kościele Parafialnym, 
która odprawiana jest w intencji członków Koła z racji ich święta. Potem 
udajemy się na krótkie spotkanie w Domu Kultury w Czańcu. 

Czerwiec jest już miesiącem zwiastującym początek lata. Dni są wte-
dy najdłuższe. W związku z tym jeden z naszych członków zaprosił nas 
do swojego domu w Wielkiej Puszczy. Udała się tam mała grupa osób. 
W okolicznościach pięknej przyrody, śpiewu ptaków oraz zapachu drzew 
i kwiatów odbył się piknik. Tańczyliśmy również i śpiewaliśmy. 

Podczas jednego z dopołudniowych spotkań zaprosiliśmy do nas 
Panią Sołtys, żeby się przyjrzeć jak ewentualnie będzie wyglądać nasz 
nowy Sołtys, gdybyśmy ją czasem wybrali w niedzielę podczas wyborów 
na kolejną kadencję. Przyjęła to z wielkim rozbawieniem i podziękowała 
za okazane jej zaufanie. 

Podczas popołudniowego spotkania zebrało się 70 osób. Sala jak 
zwykle pięknie udekorowana. Na stołach czekało już ciasto. Przewod-
nicząca przywitała wszystkich, a zwłaszcza Pana Wójta. Złożyła również 
życzenia solenizantom (jest ich dwunastu), w tym Panu Wójtowi. Wznie-
śliśmy toast za wszystkich, wręczyliśmy słodycze oraz przekazaliśmy 
serdeczne uściski. Na ręce Pana Wójta został złożony przepiękny bukiet 
kwiatów. Odśpiewano również radosne „100 lat”. Zasiedliśmy wspólnie 
do obiadu. Następnie Jasiu zaprosił wszystkich na parkiet. Tańczyliśmy 
i śpiewaliśmy. W międzyczasie na stół „wjechała” zimna płyta. Po krótkim 
posileniu się i naładowaniu akumulatorów „ruszył pociąg” z kondukto-
rem na czele. Potem przyszedł czas na lubiane przez wszystkich „Kaczusz-
ki”. Bawiliśmy się razem wybornie, ale nieubłaganie zbliżała się godzina 
22:00. Najwyższa pora, żeby się rozejść i iść spać. 

W tym miesiącu niestety znów żegnamy jedną osobę z naszej rodzi-
ny. W naszych sercach panuje wielki smutek…

LIPIEC
Kolejne dopołudniowe spotkania mijają bardzo szybko. Pod koniec 

miesiąca wyjeżdżamy do Moszczanicy. Jedziemy tam po raz siedemnasty. 
Jedzie 65 osób. Wiezie nas jak zawsze Pan Andrzej Kania. Kilkanaście osób 
zdecydowało się na podróż własnym samochodem. Przewodnicząca wita 
wszystkich, a w szczególności Pana kierowcę i życzy mu szczęśliwej dro-
gi, a pozostałym miłego dnia. Ruszamy. Na wstępie odmawiamy krótką 
modlitwę. Droga mija bardzo szybko. Na miejscu Jasiu wita nas marszem. 
W pięknym, wygodnym i emanującym przyjazną atmosferą zajeździe cze-
ka na nas kawa i ciasto. Po kawie Jasiu zaprasza do tańca. Bawimy się wy-
bornie. Przyjeżdża do nas Starosta Pan Andrzej Płonka i Sołtys Małgorzata 
Czernik. Witamy ich marszem i owacjami na stojąco. Zasiadamy wszyscy 
do wspólnego obiadu. Cieszy nas to, że znów możemy gościć takie osoby 
oraz, że chcą one po raz kolejny spędzić z nami czas. Na stół ląduję trady-
cyjnie pieczona kiełbaska. Najedzeni postanawiamy spalić trochę kalorii, 
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formujemy kółeczko i tańczymy „Kaczuszki”. Pomiędzy tańcami śpiewa-
my piosenki. O godzinie 19:00 zaczynamy zbierać się do domu. Ruszamy  
w stronę Czańca. Jak zawsze krótka modlitwa i śpiew w autokarze. Kie-
dy droga powoli się kończy przewodnicząca dziękuje Panu kierowcy, że 
szczęśliwie odwiózł nas do domu. Dziękuje również wszystkim uczest-
nikom, za wspólnie spędzony miło czas oraz Opatrzności Bożej, że było 
nam dane tak pięknie przeżyć dzień. 

W tym miesiącu przyjęliśmy znowu kilku nowych członków. 

SIERPIEŃ
Dopołudniowe spotkania upływają w atmosferze życzliwych roz-

mów. Pod koniec miesiąca wyjeżdżamy na trzydniową wycieczkę. 
Wszystkie miejsca w autokarze są zajęte. Tym razem naszym kierowcą 
jest Pan Jarosław Pochopień z Firmy „Mustang” z Krzyżowej. Wycieczka 
nosi tytuł „Szlakiem Piastów”. Przygotował ją przewodnik Pan Jerzy Jur-
czak, który również jedzie z nami. Jest on przesympatyczną osobą, bar-
dzo wyrozumiałą, empatyczną i zdającą sobie sprawę z tego na co nas 
stać :) . Wyruszamy. Przewodnicząca jak zwykle wita wszystkich, życzy 
miłego dnia i prosi byśmy byli dla siebie mili, bo musimy się znosić przez 
te trzy dni, ale w naszej „rodzinie” nie ma z tym najmniejszego problemu. 
Szczególnie wita Pana Przewodnika i Pana Kierowcę i życzy mu szczęśli-
wej drogi. Jak to w zwyczaju odmawiamy poranną modlitwę i śpiewamy 
pieśń. Pan Przewodnik opowiada nam historię powstania miast, które 
mijamy. Jest godzina 13-ta. Dojechaliśmy do Kruszwicy. Płyniemy tu stat-
kiem po jeziorze Gopło. Następnie idziemy na wzgórze. Kto może i czuje 
się na siłach wychodzi na szczyt wieży. Tutaj jak mówi legenda myszy 
zjadły Króla Popiela. Następnie udajemy się na krótki spacer po rynku. 
Potem jedziemy do Strzelna. Jesteśmy na wzgórzu, gdzie znajduje się 
900-letni Kościół Świętego Prokopa oraz Kościół pod wezwaniem Świętej 
Trójcy. Udajemy się następnie do Modliszewa, do Hotelu „Diamen” gdzie 
spędzimy następne dwie noce. Spożywamy obiadokolację i udajemy się 
do swoich pokoi na spoczynek. Pokoje są bardzo ładnie urządzone i wy-
godne. Rano wyjeżdżamy do Biskupina do Muzeum Archeologicznego. 
Jak zwykle odmawiamy krótką modlitwę i ruszamy. Następnie jedziemy 
do Gniezna gdzie odwiedzamy pomnik Bolesława Chrobrego, który znaj-
duje się przed Katedrą Gnieźnieńską. W tym miejscu odbyła się koronacja 
pięciu Królów Polski. Zwiedzamy również podziemia Katedry. Kolejnym 
obiektem, który odwiedzamy jest Muzeum Powstania Polski, oglądamy 
tu film o powstaniu naszego kraju. Po dość intensywnie spędzonym dniu 
udajemy się do hotelu, zjadamy obiadokolację i idziemy spać. Nazajutrz 
po śniadaniu, spakowani opuszczamy hotel. Wsiadamy do autokaru, 
odmawiamy modlitwę i ruszamy. Tym razem udajemy się do Ostrowa 
Lednickiego. Znajdujemy się na Wyspie Lednickiej, gdzie według historii 
odbył się Chrzest Polski. Następnie udajemy się do Rawicza, gdzie czeka 
na nas obiad. Najedzeniu ruszamy w stronę domu. W autokarze cały czas 
słychać śpiew. Pod wieczór śpiewamy „Panience na dobranoc”. Zbliżamy 
się do celu. Przewodnicząca dziękuje Panu Przewodnikowi za przygoto-
wanie tak fantastycznej wycieczki, a Panu kierowcy za szczęśliwą jazdę. 
Odśpiewujemy im radosne „Dziękujemy”. Jesteśmy wdzięczni również 
Opatrzności Bożej, że nad nami czuwała, ponieważ pogoda nam dopi-
sała i wszyscy zdrowi oraz zadowoleni wracamy do domu. W związku 
z powyższym postanawiamy odśpiewać pieśń „Nie umiem dziękować 
Ci Panie”. Przewodnicząca dziękuje również wszystkim uczestnikom wy-

cieczki, że byli dla siebie jak prawdziwa rodzina i darzyli się wzajemną 
życzliwością. O godzinie 20-stej docieramy do domu.

WRZESIEŃ
Miesiąc ten to pora, kiedy w naszej wsi odbywają się Dożynki Sołeckie. 

Koło Gospodyń Wiejskich prosi nas o ugotowanie obiadu dla 120 osób. 
Mamy dwie wspaniałe kucharki – Helenkę i Wandzię. One zarządzają całą 
kuchnią, a my im pomagamy. Obiad wyszedł wybornie, wszyscy są zado-
woleni. Pani Sołtys i Panie z KGW dziękują nam. 

Popołudniowe spotkanie to „Pożegnanie lata” oraz Święto Soleni-
zantów miesiąca, a jest ich siedmiu. Na to spotkanie przybyło 60 osób. 
Na pięknie udekorowanych stołach czeka imieninowe ciasto. Przewod-
nicząca po przywitaniu wszystkich, a w szczególności Wójta Pana Pawła 
Zemanka oraz naszej Radnej Pani Zdzisławy Dwornik, składa życzenia 
Solenizantom, wręcza im słodycze i przesyła uściski od wszystkich. Od-
śpiewujemy tradycyjne „100 lat”. Nasz kochany Jasiu zaprasza wszystkich 
na parkiet. Po kawie i ciastku następuje koncert życzeń. Zgodnie z tra-
dycją jesienną panie podały wspaniałe prażonki. Posileni bawimy się do 
godziny 22:00. 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Czańca bierzemy udział 
w uroczystości obchodów 80-tej rocznicy wybuchy II Wojny Światowej. 
Udajemy się do Kościoła Parafialnego na Mszę Świętą, a potem do domu 
Kultury w Czańcu.

Na jednym z dopołudniowych spotkań gościmy Panią Doktor 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Przy kawie i ciastku wygłasza nam długą pre-
lekcję na temat chorób kardiologicznych, czego z uwagą słuchamy. Bie-
rzemy również udział w spotkaniu z Paniami Rehabilitantkami, które pro-
wadzą program „Aktywny Senior”. Słuchamy wykładu na temat ćwiczeń, 
które powinniśmy wykonywać codziennie. Dostaliśmy również broszury 
na ten temat. 

W tym miesiącu przyjmujemy również nowych członków.

PAŹDZIERNIK
Dopołudniowe spotkania upływają w miłej atmosferze. Zapraszamy 

do nas naszą Panią Sołtys Małgorzatę Czernik, aby złożyć jej życzenia 
i wręczyć kwiaty z okazji imienin. Na popołudniowym spotkaniu jest nas 
ponad 70-ciu. Obchodzimy standardowo Święto Solenizantów miesiąca, 
a jest ich siedmiu. Przewodnicząca jak zwykle wita wszystkich, a szcze-
gólnie Panią Sołtys. Składa życzenia Solenizantom, wręcza słodycze 
i przekazuje uściski od wszystkich. Śpiewamy „Sto lat”. Na przystrojonych 
stołach czeka kawa i ciasto. Jasiu gra więc wszyscy ruszamy na parkiet. 
Między tańcami odbywa się koncert życzeń. Na stole ląduje obfita zimna 
płyta. Potem na rozgrzanie wędruje barszcz z krokietem. Panuje przemiła 
atmosfera. Tak trwamy do godziny 22:00. 

W tym miesiącu przyjmujemy też jedną osobę. 

LIStOPAD
Na zaproszenie Pana Wójta i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

bierzemy udział w obchodach Święta Niepodległości. Jesteśmy na Mszy 
Świętej w Kościele Parafialnym, następnie udajemy się do Domu Kultury 
w Czańcu na uroczystą akademię. Jedna z naszych koleżanek Maria Tolar-
czyk otrzymuję nagrodę „Srebrna Róża”. Jesteśmy bardzo z tego dumni. 

W połowie miesiąca odbywa się u nas wielkie święto – „Dzień Senio-
ra”. Przybyło na nie prawie 100 osób. Po przywitaniu wszystkich zgroma-
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dzonych Przewodnicząca w szczególny sposób wita zaproszonych gości, 
a są nimi:

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pan Franci-
szek Gąsiorek,

Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pani Hanna Herman, 

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka wraz z małżonką,
Ksiądz Proboszcz Wiesław Ostrowski,
Ksiądz Rezydent Adam Łomozik,
Wójt Pan Paweł Zemanek,
Były Wójt Pan Czesław Bułka wraz z małżonką,
Sołtys Pani Małgorzata Czernik,
Radna Powiatowa Gabriela Grabka-Grzechynia,
Radna Gminna Zdzisława Dwornik,
Prezes PSL-u Pan Zygmunt Bakalarski wraz z żoną,
Dyrygentka Chóru Potok Pani Halina Trojak,
Przewodnicząca KGW Pani Barbara Górka wraz z mężem.
Następnie Przewodnicząca składa życzenia Seniorom. Życzy im dłu-

gich lat życia w zdrowiu z racji ich Święta. Zaproszeni goście składają 
również życzenia i składają kwiaty na ręce Pani Przewodniczącej, za co 
ona dziękuje w imieniu wszystkich. Jak zawsze kwiaty powędrują następ-
nego dnia do kościoła i zostaną złożone u stóp naszej Czanieckiej Pani. 
Zasiadamy wszyscy do wspólnego obiadu. Następnie Jasiu zaprasza 
wszystkich do tańca. W międzyczasie na stole ląduje kawa i ciasto. W tym 
dniu mamy szczególnego Solenizanta – naszego Starostę Pana Andrzeja. 
Przewodnicząca wręcza mu kwiaty i składa życzenia od wszystkich. Śpie-
wamy „100 lat” dla Solenizanta. Następnie na stoły wkracza zimna płyta 
i barszcz z krokietem. Cały czas tańczymy. Minęła już 22:00 więc postana-
wiamy porozchodzić się do swoich domów. 

Na dopołudniowym spotkaniu przyjmujemy nowego członka do na-
szej rodziny. Nasz Przedsiębiorca Czaniecki Pan Jan Łyczko przeszedł na 
emeryturę i postanowił dołączyć do naszej „rodziny”. 

Nasza Parafia organizuje paczki świąteczne dla Polaków mieszkających 
na Ukrainie, konkretnie chodzi tu o Parafię w Haliczu, którą prowadzi nasz 
rodak Ksiądz Waligóra rodem Bielska-Białej. Wszyscy jednogłośnie zadecy-
dowali żeby się zrzucić i zorganizować paczkę od Emerytów z Czańca. 

Na jednym ze spotkań gościmy też Panią Psycholog ze Stowarzysze-
nia Polska i Świat z prelekcją na temat „Bezpieczny Senior” oraz Ratowni-
ka Medycznego z wykładem na temat naszego zdrowia. 

GRUDZIEŃ
Dopołudniowe spotkania upływają w ciepłej, rodzinne atmosferze. 

W połowie miesiąca obchodzimy Wigilię. Jest nas 90-ciu. Stoły i scena 
udekorowane są bajecznie – dziękujemy Ci Basiu za to. Przewodnicząca 
wita wszystkich, a szczególnie naszych specjalnych gości, a są nimi:

Zastępca Wójta Pan Bogusław Wawak,
Ksiądz Proboszcz Wiesław Ostrowski,
Ksiądz Rezydent Adam Łomozik,
Pani Sołtys Małgorzata Czernik,
Kierownik Domu Kultury Pani Lucyna Dworni,
Przewodnik Turystyczny Pan Jerzy Jurczak,

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czańca Pani Maria Tolarczyk,
Gospodarz Domu Kultury Pan Tadeusz Jędrusiak.
Ksiądz Proboszcz czyta Ewangelię i mówi parę słów na temat opłatka. 

Następnie śpiewamy kolędy i łamiemy się opłatkiem. Jest to poważna 
i wzruszająca chwila. Wszyscy wzruszeni ze łzami w oczach składają sobie 
życzenia. Następnie panie podały tradycyjny żurek z kiełbasą. 

Druga okazja do świętowania, to Święto Solenizantów miesiąca, a jest 
ich trzynastu. Przewodnicząca tradycyjnie składa im życzenia od wszyst-
kich. Śpiewamy „Sto lat”. Wręcza ona słodycze naszym Solenizantom, 
a Księdzu Proboszczowi wręcza bukiet cudownych kwiatów, ponieważ 
jest on wyjątkowym Solenizantem. Odbywa się tradycyjny koncert życzeń, 
śpiewamy również kolędy. Przewodnicząca wyczytała wszystkich, którzy 
odeszli do Pana podczas jej kadencji – łącznie to 29 osób. Postanawiamy 
zaśpiewać kolędy „dla nieobecnych”. Następnie przewodnicząca składa 
wielkie podziękowania tym, którzy pomagają w przygotowaniu spo-
tkań i dbają o to by wszystko było jak należy. Serdecznie dziękuje równie 
wszystkim członkom koła, że chcą tu przychodzić i spędzać wspólnie czas. 

Z racji zbliżających się Świąt jedziemy też do chorych. Wręczamy im 
małe upominki, składamy życzenia i czujemy obopólną radość z tych 
spotkań. 

Pod koniec miesiąca dopełnieniem Święta Seniora jest Msza Święta 
dziękczynna, która odprawiana jest w naszym Kościele w intencji wszyst-
kich członków naszego Koła oraz ich rodzin. Podczas tej Mszy czytamy 
czytania. Jesteśmy tu prawie wszyscy. 

Niestety żegnamy też jedną osobę z naszego grona. Przepełnia nas 
smutek… .

Nadszedł ostatni dzień roku. Zebraliśmy się w mniejszym gronie. 
Przybyły 64 osoby. Jesteśmy na dużej sali. Stoły i scena są pięknie ubrane. 
Chcemy pożegnać Stary Rok i przywitać Nowy. Przewodnicząca wita nas 
i otwiera Bal Sylwestrowy. Jasiu zaprasza nas na parkiet. Panie podają gu-
lasz aby nabrać sił. Zbliża się północ. Robimy kółeczko, a w jego środku 
szczelają szampany. Śpiewamy kolędę „Nowy Rok bieży”. Przewodniczą-
ca składa wszystkim obecnym życzenia szczęśliwego i błogosławionego 
roku 2020, mówi również: „Daj Boże żebyśmy mogli złożyć sobie życzenia 
znowu za rok”. Teraz wszyscy nawzajem składają sobie życzenia, a uści-
skom nie ma końca. Pierwszy taniec w nowym roku to „Jedzie pociąg 
z daleka”, nie mogło również zabraknąć tradycyjnych „Kaczuszek”. Na sto-
ły wędruje zimna płyta i barszczyk. Panuje wspaniała rodzinna atmosfera. 
O 4:00 nad ranem postanawiamy się rozejść. 

* * *
Niestety to już koniec mojej opowieści na temat minionego roku. Ko-

rzystając z okazji jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich członków nasze-
go Koła zapraszam tych, którzy czują się samotni, aby przyszli do nas napić 
się z nami kawy. Chce złożyć również serdeczne podziękowania za dobroć 
i wielkie serce Panu Wójtowi, Staroście Bielskiemu, Pani Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Pani Sołtys, Pani Kierownik Domu Kultury oraz Gospoda-
rzowi Domu Kultury za wszelką udzieloną nam pomoc. Przede wszystkim 
dziękuje za to, że często bywają wśród nas, że znajdują chwilę aby usiąść 
z nami i porozmawiać. Jest to dla nas wielka radość i powód do dumy, że 
takie osoby chcą się z nami spotkać. Jeszcze raz serdecznie dziękuje. 

Licząc na Opatrzność Bożą mamy nadzieję, że będzie nam dane 
wszystkim razem przeżyć tak pięknie jak miniony rok, nowy rok 2020.

Kazimiera Gąsiorek
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KLUB GIER BEZ PRĄDU… 
NIE MA NUDY!

Do naszego klubu dotarła paczka z grami od REBEL.pl. Wydawnictwo 
Rebel wsparło nieodpłatnie nasz klub za co serdecznie dziękujemy. Cie-
szy nas też fakt, że piątkowe pogrywanie cieszy się coraz większą popu-
larnością. :)

Jak czas koronawirusa minie zapraszamy wszystkich aby dołączyli do 
wspólnego grania i miłego spędzania czasu.
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LUStRZANA DAtA! 
Początek lutego przyniósł ciekawą datę – palindrom 02022020.
Palindrom to ciąg liter lub cyfr, które można czytać tak samo 

od prawej do lewej i od lewej do prawej.
Ostatni raz taki palindrom miał miejsce 909 lat temu 

11.11.1111. Podobne wydarzenie powtórzy się za kolejne 101 lat, 
kiedy to w kalendarzu pojawi się data 12.12.2121.

śWIEć PRZYKŁADEM  
– NOś ODBLASKI!

Bielska Drogówka wraz z redaktorem Radia Bielsko Łu-
kaszem Luszczakiem zameldowała się 29 stycznia w Porąb-
ce w rejonie OSP Porąbka, a następnie w Czańcu w rejonie 
Kościoła przy ulicy Karola Wojtyły. Nośmy odblaski i bądźmy 
widoczni!

Gorące pozdrowienia  
mieszkańcom Gminy Porąbka  
przesyła urocza Filipinka z wyspy Bohol

POZDROWIENIA Z FILIPIN
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POZIOMO:
1 – element obwodu elektrycznego, 6 – biel-

ski lub żywiecki, 9 – czasem trafi się ślepej kurze 
lub rzucane w glębę, 10 – Piotr, inicjator Powsta-
nia Listopadowego, 11 – Józef, bohater powieści 
Jaroslava Haška, 12 – kolejne wydanie książki, 
13 – turystyczny – z Porąbki przez Palenicę, Bu-
kowski Groń na Przełęcz Kocierską, 14 – okres 
dzięsięciu dni, 16 – przewijacz przędzy, 18 – wi-
siał nad Damoklesem, 19 – profesja Jana Pawicy 

z Porąbki, 21 – odniesione zywcięstwo, 24 – zim-
ny stan w USA, 26 – posag, 27 – żółty łan, 28 – 
cofanie się wojska, 29 – imię patrona szkoły pod-
stawowej w Kobiernicach, 30 – pokoik sypialny, 
31 – aromatyczny przyprawa z biedrzeńca, 32 – 
jest dźwignią handlu albo baner na budynku.
PIONOWO:

1 – smakosz „Żywca” lub „Tyskiego”, 2 – po-
rąbczański chór, 3 – tamponik do zmywania 
makijażu, 4 – historia, 5 – ks. Jan budowniczy 

kościoła w Kobiernicach, 6 – podłoga betono-
wa lub marmurowa, 7 – Ignacy i Krystyna z Bu-
jakowa, uhonorowani medalami „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata” za ukrywanie Żydów, 
8 – sztywna tkanina, 15 – sprzęt, 16 – żołnierz 
pułku piechoty Królestwa Polskiego, 17 – płynie 
przez Bujaków, 20 – piłkarze z Porąbki, 22 – napój 
bogów greckich, 23 – panfoflowa lub e-mailowa, 
25 – pędzi do pożaru, 26 – malowniczy z Żaru.

/miecz/
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