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Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2023
składamy najserdeczniejsze życzenia: wielu szczęśliwych chwil 

w gronie najbliższych, spokoju ducha i dużo zdrowia.
Realizacji wszystkich noworocznych postanowień,

jak również dalekosiężnych planów, a także powodzenia
w życiu prywatnym i zawodowym.

Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny 

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Cymorek



 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy spędzili ten czas 
z nami. Obdarowaliśmy blisko dwieście dzieci! Frekwencja, mimo 
mało zimowej aury dopisała :)
 Dziękujemy współorganizatorom: Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w  Dębowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dębowcu oraz 
Wójtowi Gminy Dębowiec. Za pomoc przy organizacji wydarzenia 
dziękujemy Panu Karolowi Hałgasowi, Panom Andrzejowi i Grze-
gorzowi z zespołu WRc za nagłośnienie, Panu Markowi „Maruni” 
Mitrędze za  nagłośnienie, Paniom z  KGW w Dębowcu za punkt 
gastronomiczny, AnTosi Kraszewskiej za  piękny koncert, Teatrowi 
Ognia Inferis za  gorący pokaz oraz firmie Anilama za  fotobudkę 
i Bałwanka Olafa. 
Najgorętsze podziękowania ślemy również naszym sponsorom:
Firmie Ekochron z  Ogrodzonej, firmie 
RECTUS Polska Sp. z o.o. z Gumien, Ran-
czo Caterinie z  Dębowca, Restauracji So-
lanka z  Dębowca, firmie Gospodarstwo 
Pasieczne Halina Buchalik z  Kostkowic, 
firmie Eco - Consulting Quality Standards 
Sp. z o.o. z Iskrzyczyna, firmie Instal Cymo-
rek z Pierśćca, firmie Brapta z Dębowca oraz 
firmie Ludwig Czekolada ze Skoczowa.
Do zobaczenia za rok

GOKSiT

Spotkanie
z Mikołajem za nami



INFORMACJE

Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426
Dębowiec,
Tel. 33 853 38 81 lub 33 856 22 85
Tel/fax. 33 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka, ul. Widokowa 10,
43-426 Dębowiec,
Tel. 33 858 83 51, 512 298 558
www.goksit.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
ul. Szkolna 3
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 23 45
www.biblioteka.debowiec.com.pl
gbpdebowiec@op.pl

Filia w Ogrodzonej 
Ogrodzona, ul. Wiedeńska 18 
43-426 Dębowiec 
Tel. 514 866 671 

Urząd Pocztowy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6,
Tel. 33 856 22 02

Komisariat Policji w Skoczowie
ul. Rzeczna 7a,
43-430 Skoczów,
Tel. 33 856 36 10

Powiatowa Straż Pożarna w Cieszynie
Ul. Chemików 16,
43-400 Cieszyn,
Tel.: 33 852 11 06, 998 Fax: 33 852 11 06,
kppspcieszyn@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Dębowiec
ul. Katowicka 4,
43-426 Dębowiec,
Tel.: 33 858 83 92

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk 
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel.33 851 40 32

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY
Skargi i wnioski przyjmowane
są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek 7:30 – 15.30
Wtorek 7:30 – 15.30
Środa 7:30 – 15.30
Czwartek 7:30 – 16.30
Piątek 7:30 – 14.30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez 
Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez 
Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności 
– w sekretariacie Urzędu Gminy.
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Szanowni Czytelnicy,
za oknem zima, biała i mroźna. A My polecamy grudniowe 
wydanie Dębowieści. To wydanie specjalne, bo świąteczne 
dlatego też ma więcej stron. 

Polecamy informacje z Urzędu Gminy o inwestycjach, a tak-
że relacje z tego co w ostatnim czasie działo się w Naszych 

gminnych szkołach i przedszkolach oraz Bibliotece. Za nami 
również wiele kulturalnych propozycji organizowanych, bądź współ-

organizowanych przez Ośrodek Kultury. W Dębowieściach znajdą Państwo relacje 
z tych wydarzeń oraz zdjęcia. Więcej oczywiście na naszej stronie oraz w mediach 
społecznościowych.  
Jednym z ważniejszych wydarzeń, które miało miejsce w ostatnim czasie było spo-
tkanie z Mikołajem w Dębowcu. Dzięki sponsorom udało się przygotować sporo 
atrakcji. Na najmłodszych czekały nie tylko upominki od Mikołaja, ale również 
rozświetlenie choinki, gorący taniec Inferis oraz muzyczne spotkanie z Antosią. 
Wszystkim współorganizatorom i sponsorom jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Zachęcamy Was również do udziału w różnego rodzaju konkursach. Za nami 
głównie te plastyczne. Zorganizowaliśmy konkurs na wesołą dynię i bombkę bo-
żonarodzeniową. Na zwycięzców czekały nagrody. 
Ośrodek Kultury nawiązał współpracę z lokalnym artystą Markiem Mitręgą „Ma-
runią”. Pan Marek zorganizował w ostatnim czasie dla dzieci warsztaty perku-
syjne. Obecnie prowadzi zajęcia muzyczne na których uczestnicy przygotowują 
świąteczną piosenkę wraz z teledyskiem. Już nie możemy się doczekać efektów. 
Premiera wkrótce na naszym kanale na YouTubie. Na tym nie koniec. W planach 
mamy założenie zespołu działającego przy Ośrodku Kultury. Dlatego zachęcamy 
wszystkich chętnych – starszych i młodszych, dzieci, młodzież i dorosłych do do-
łączenia do naszej muzycznej grupy. Szczegóły pod nr tel. 33 858 83 51. 
Zachęcamy również do uczestniczenia w stałych zajęciach prowadzonych zarówno 
w Łączce, jak i w Gumnach. W ofercie mamy m.in.: ceramikę, makramę, jogę, lati-
no solo, fitness, bachatę, naukę gry na gitarze, czy szydełkowanie. Ofertę cały czas 
powiększamy. Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Spora 
dawka najświeższych informacji z Gminy Dębowiec również na oficjalnym profilu 
Gminy na Facebooku – Gmina Dębowiec - powiat cieszyński. Zachęcamy do 
polubienia i obserwowania. 
Przyjemnej lektury, a z okazji Nowego 2023 Roku pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury życzą Państwu dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. 
Wszystkiego dobrego.

Marta Szymik 
Dyrektor GOKSiT Dębowiec

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2023!

Spełnienia najskrytszych marzeń

oraz wielu sukcesów w życiu osobistym

i zawodowym.

GOKSiT Dębowiec
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 W ramach przeprowadzonej inwestycji wyremonto-
wano ulicę Debinę w Simoradzu i w Dębowcu. Wykonano 
wzmocnienie podbudowy oraz nową nawierzchnię asfal-
tobetonową składającą się z 4 cm warstwy wyrównawczej 
i  4 cm warstwy ścieralnej. Na wyremontowanych odcin-
kach drogi zostały również utwardzone pobocza. 

 Na drodze gminnej ul. Stroma 
w  Iskrzyczynie wykonywana jest 

Kolejne wyremontowane drogi
w Gminie Dębowiec

Modernizacja ulicy
Stromej w Iskrzyczynie

 Łączny koszt inwestycji to 222.236,40 zł z czego z otrzy-
manego dofinansowania ze środków budżetu województwa 
w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych wydano 112.000,00 zł.  Łączna 
długość wyremontowanego odcinka drogi to 480 mb.

Krzysztof Wawak, UG Dębowiec

11 listopada w Teatrze im. A. Mickie-
wicza w Cieszynie odbyła się uro-
czysta sesja Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej,  podczas 
której wręczono Laury Zie-
mi Cieszyńskiej. Srebrną 
Cieszyniankę z Gminy 
Dębowiec otrzymał Ma-
rian Matejczuk. Serdecznie 
gratulujemy.

GOKSiT

Marian Matejczuk z Cieszynianką

warstwa wyrównawcza z masy asfal-
tobetonowej. Masa układana jest na 
wcześniej przygotowanej podbudo-
wie z kruszywa kamiennego. 
 W przypadku sprzyjających wa-
runków atmosferycznych jeszcze 
w  tym roku planuje się wykonanie 
warstwy ścieralnej na jezdni. Po wy-
konaniu modernizacji jezdnia zosta-

nie poszerzona do szerokości 5,0 mb 
oraz zostanie wykonany chodnik dla 
pieszych. Planowane zakończenie 
prac maj - 2023 r.

K.Wawak
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 14 listopada 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy od-
była się uroczystość obchodów 50-lecia i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego par z Gminy Dębowiec. Uroczystego wręcze-
nia medali nadanych przez Prezydenta RP, za długoletnie 
pożycie małżeńskie parom z naszej gminy, które obchodzą 
jubileusz Złotych Godów, dokonał Wójt Gminy Dębowiec 
Tomasz Branny.

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego to Państwo:
-Zofia i Stanisław Butrak z Dębowca
-Halina i Stanisław Cyganek z Dębowca
-Maria i Bogusław Nowoczek z Iskrzyczyna

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 
MAŁŻEŃSTW Z GMINY DĘBOWIEC

-Aniela i Jan Pońc z Ogrodzonej
-Anna i Józef Sterkowiec z Simoradza
-Janina i Bolesław Tyła z Simoradza

Szczególne wyrazy uznania i szacunku należą się parze, 
która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego, czyli Diamentowe Gody. A są to Państwo: Anna 
i Józef Pońc z Dębowca.

 Wszystkim jubilatom życzymy dalszych wspólnych 
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.

Urząd Stanu Cywilnego
w Dębowcu
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 W roku 2022 Wójt Gminy Dębo-
wiec w ramach edukacji ekologicznej 
zorganizował dla dzieci z przedszko-
li z terenu gminy Dębowiec wyjazd 
do Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Skoczowie.
 Przedszkolaki podczas wycieczki 
zwiedziły 9 sal tematycznych.: Flora I, 
Flora II, Woda, Powietrze, Wiem co 
jem, Ryby, Płazy i Gady, Ptaki, Drze-

Niezmiernie miło nam poinformować,
iż Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu po raz kolejny bierze udział
w projekcie „Mała  Książka - Wieki Człowiek”.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału
Zasady: 
• zapisanie dziecka do biblioteki
• wypożyczenie minimum jednej książki
Uczestnik otrzymuje wyprawkę, na którą składa się:
• książka
• karta Małego Czytelnika, dzięki której dziecko zbiera naklejki.
Po zebraniu dziesięciu naklejek Uczestnik otrzymuje imienny dyplom
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Kampania „Mała Książka- Wielki Człowiek” realizowana jest przez Instytut Książki ze  środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do biblioteki.

Biblioteka

Wyjazd do Centrum Edukacji
Ekologicznej w Skoczowie

wa. W każdej z sal dzieci zgłębiły 
różne informacje ważne dla naszego 
środowiska naturalnego, zobaczyły 
ciekawe eksponaty, przyswoiły masę 
pojęć ekologicznych, dowiedziały się 
jak ważna jest dla środowiska segre-
gacja i prawidłowe gospodarowanie 
odpadami, czym jest smog i jak spa-
lanie odpadów i niewłaściwego pali-

wa wpływa negatywnie na powietrze, 
którym oddychamy.

UG Dębowiec 
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9 listopada w Bibliotece w Dębowcu miało miejsce spotkanie z Czesławem Stuchlikiem znawcą medycyny naturalnej, 
niekonwencjonalnej i ziołolecznictwa.

Biblioteka 

Po długiej przerwie powrócił cykl zajęć literacko-plastycz-
nych „Mali Artyści”. Grupa dzieci spotyka się co środę, aby 
tworzyć wspaniałe pracę.

Biblioteka



 BIBLIOTEKA 

Dębowieści8

20 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu odbyło się spotkanie z Leszkiem Szurmanem- cieszyńskim 
wędrowniczkiem, podróżnikiem.
Pan Leszek opowiedział nam o tegorocznej wyprawie, czyli Pętli Toruńskiej, a także przygodach, nieprzyjemnym zakoń-
czeniu wyprawy - zdarzeniu drogowym, nowo poznanych miejscach i ludziach oraz planach na przyszłość.

Biblioteka 

Spotkanie z Piotrem Pluskowskim (autorem licznych książek i artykułów doty-
czących motoryzacji oraz historii przemysłu) na temat dziejów motoryzacji na 
Śląsku Cieszyńskim 1815-1997.

Biblioteka

W ramach promocji naszej instytucji, jak i programu 
„Mała książka-wielki człowiek” nasze biblioteki odwiedzają 
przedszkola z Gminy Dębowiec. 

Biblioteka



KULTURA

Dębowieści 9

Marta Szymik - Telesz: Ewa niezwykle utalentowana 
dziewczyna z Ciebie.  
Ewa Dulewska: Dziękuję bardzo.
Marta Szymik - Telesz: Lubisz szyć, szydełkować, ale skąd 
u Ciebie taka pasja?
Ewa Dulewska: Wzięło się to stąd, że kiedy miałam około 
jedenaście - dwanaście lat tańczyłam balet. W momencie, 
kiedy lekarz ze względów zdrowotnych zabronił mi konty-
nuować tę pasję, zobaczyłam gdzieś w internecie reklamę 
maszyny do szycia  dla dzieci. Takiej niewielkiej, plastiko-
wej. Z perspektywy czasu widzę, że ona ledwo szyła. Popro-
siłam rodziców, żeby mi ją kupili. Na dwunaste urodziny 
była zrzutka, dostałam maszynę do szycia. Spodobało mi 
się to.  W tym samym momencie moja mama poznała Pa-
nią Renatę Weber z Cieszyna, która organizowała warsztaty 
dla dzieci. Zaczęłam tam chodzić, żeby poznać podstawy 
sztuki krawiectwa. Kończąc ósmą klasę musiałam zdecydo-
wać jaką szkołę średnią wybrać. Pani R. Weber powiedziała 
mi, że w Bielsku-Białej jest Bielska Szko-
ła Przemysłowa, z kierunkiem technik 
przemysłu mody. Właśnie ze względu na 
moje zainteresowania zdecydowałam, że 
to będzie dla mnie najlepszy wybór. No 
i poszło samo.
Marta Szymik - Telesz: Opowiedz nam 
o swoich pracach. Czy bardziej lubisz 
szyć ubrania, czy maskotki ?
Ewa Dulewska: Najpierw były ubrania, 
materiały i praca z maszyną. Szydełko 
wyszło całkiem przypadkiem. Znalazłam pierwsze szydeł-
ko w domu. Było zwykłe do gumeczek, z których się robiło 
bransoletki. Stwierdziłam, że wezmę nitkę, to szydełko i coś 
spróbuję zrobić. Włączyłam pierwszy lepszy tutorial, żeby 
wiedzieć co zrobić z tą nitką i szydełkiem. Miesiąc później, 
kiedy regularnie „coś tam dłubałam” głównie prostokąty, 
żeby wyćwiczyć tę technikę, zbliżały się pierwsze urodzi-
ny mojej dalszej kuzynki. Moja mama stwierdziła, że kupi 
mi włóczki i z tych włóczek zrobię jakąś maskotkę dla niej. 
Zajęło mi to bardzo dużo czasu, około 40 godzin. To był 
królik. Robiłam go przez tydzień.   Bardzo spodobało mi 
się taka praca, nie wymagająca wysiłku, bo po prostu sobie 
siedziałam, oglądałam jakiś serial, czy czytałam książkę. 
I  szydełkowałam. Później moja koleżanka z podstawówki 
napisała do mnie, czy byłabym w stanie jej zrobić takiego 
samego królika na zamówienie. Potem już szło lawinowo.
Marta Szymik - Telesz: Czyli już pierwsze zamówienia 
się pojawiły?
Ewa Dulewska: Tak
Marta Szymik - Telesz: Czyli można powiedzieć, że pro-
wadzisz taki mały, własny biznes. Masz swoją markę?
Ewa Dulewska: Można tak powiedzieć. Stwierdziłam, kie-

Wywiad z Ewą Dulewską z Simoradza

dy już miałam te dwa króliki 
i jednorożca, który z resztą 
też był prezentem na urodzi-
ny, że fajnie byłoby się tym 
podzielić. No bo ok, rodzina 
wiedziała, wiadomo.
Marta Szymik - Telesz: Ro-
dzina już obdarowana.
Ewa Dulewska: Tak, a przy-
dałoby się, żeby ktoś więcej 
o tym wiedział. Dla mnie 
to był impuls. Najpierw za-
łożyłam konto na Instagra-
mie o nazwie uszyte.z.pasja. 
Wrzuciłam tam te rzeczy. 
I ludziom się to zaczęło po-
dobać. Zaczęli mnie obserwować. Kiedy zamówienia były 
regularniejsze, sukcesywnie wrzucałam to do internetu. 

I tak się zaczęło.
Marta Szymik - Telesz: Czyli jesteś na Insta-
gramie i na Facebooku i tam można zamówić 
maskotki. Ubrania też szyjesz na zamówienie? 
Ewa Dulewska: Ubrania szyję głównie dla sie-
bie, ponieważ jeszcze nie umiem wszystkiego. 
Na razie się tylko uczę i wolę szyć dla siebie 
czy dla najbliższych, a dopiero kiedy będę mieć 
wprawę wtedy będę szyć na większą skalę. 
Marta Szymik - Telesz: W tym kierunku 
chcesz pójść, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość? 

Szycie, szydełkowanie?
Ewa Dulewska: Tak, chciałabym pójść właśnie w szycie, 
krawiectwo i konstrukcję. Projektowanie mi się podoba, ale 
to nie jest coś, co mogłabym robić codziennie. 
Marta Szymik - Telesz: Opowiedz nam o jednej z Twoich 
prac – spódnicy, którą musiałaś od podstaw zaprojekto-
wać. 
Ewa Dulewska: W szkole było zadanie, żeby uszyć spód-
nicę fantazyjną. Co to jest spódnica fantazyjna? Do końca 
nie wiedziałam. Zaczynała się wtedy kwarantanna i razem 
z moją mamą wymyśliłyśmy, że to może być spódnica pa-
tchworkowa. Metoda łączenia elementów nazywa się pa-
tchwork. Wymyśliłyśmy, żeby to nie były kwadraty ani pro-
stokąty bo to jest „oklepane” więc stwierdziłam, że to będą 
sześciokąty. Kupiłam materiały. Cztery rodzaje. Tata zrobił 
mi z pianki szablon sześciokąta, żeby je wykrawać. Więc 
wykrawałam, wykrawałam, wykrawałam, szyłam, szyłam, 
szyłam. Zajęło mi to około miesiąc. Codziennie przez kil-
kanaście godzin siedziałam przy maszynie i pracowałam 
z sześciokątem.
Marta Szymik - Telesz: To bardzo żmudna praca.
Ewa Dulewska: Tak. Czasami zarywałam nocki, żeby to 

Ewa Dulewska z Simoradza ma 17 lat i interesuje się szyciem oraz szydełkowaniem. Szy-
je z pasją, a uszyte.z.pasja to jej marka. Na swoim koncie ma już niejeden sukces, a ciągle 
się rozwija i kształci. Swoje prace prezentuje głównie na FB, Instagramie i TikToku. 
Dzieli się z nami swoją pasją, opowiada o trudnych początkach i problemach zdrowot-
nych, a także pierwszych zamówieniach i profesjonalnej marce.



KULTURA

Dębowieści10

skończyć. Wtedy były zajęcia zdalne, ale miałam określony 
termin. To była już końcówka roku szkolnego i chciałam 
ją też założyć na urodziny w rodzinie. Dlatego czas mnie 
w pewnym momencie zaczął gonić. Wyszło tu-
taj 268 sześciokątów. Na niektórych, gładkich są 
jeszcze naszywki szydełkowane, to też robiłam 
w międzyczasie. 
Marta Szymik - Telesz: Jak w szkole się spodo-
bała?
Ewa Dulewska: Dostałam piątkę, więc chyba tak. 
Marta Szymik - Telesz: Czyli warto było. Masz 
już na swoim koncie udział w pewnych projek-
tach, podziel się z nami swoimi osiągnięciami. 
Ewa Dulewska: Przede wszystkim w kwietniu 
tego roku byłam w Portugalii na Erasmusie. Za-
kwalifikowało się szesnaście osób z mojej klasy. Lecieliśmy 
do Lizbony i tam szyliśmy w takiej prywatnej szkole mody. 
Szyliśmy suknie Fado, a przy okazji zwiedzaliśmy Lizbo-
nę. Poznawaliśmy kulturę, ludzi. Zwiedzaliśmy muzea, 
ogrody botaniczne, kultowe atrakcje Lizbony i Portugalii. 
Jestem też finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady z zakresu 
wiedzy i umiejętności projektowania i wytwarzania odzie-
ży. Zwalnia mnie to z teoretycznych 
egzaminów zawodowych. Jestem fi-
nalistką Czwartego Ogólnopolskie-
go Konkursu Szmaragdowy Guzik, 
gdzie szyłam sukienkę z worków po 
warzywach. 
Marta Szymik - Telesz: No właśnie, 
a czy jest czas na inne zaintereso-
wania?
Ewa Dulewska: Czy jest czas? Średnio. Dojeżdżam do Biel-
ska, codziennie po czterdzieści minut, czasem godzinę, 
więc bardzo dużo czasu na to tracę. W autobusie mogę szy-
dełkować. Poza tym, mam inne zajęcia dodatkowe, bo pły-
wam, mam korepetycje z języków. Więc czasu jest niewiele, 
aczkolwiek da się coś wygospodarować. 
Marta Szymik - Telesz: Wspomniałaś na samym począt-
ku, że musiałaś zrezygnować z zajęć tanecznych, bale-
towych ze względu na problemy zdrowotne, swoją dys-
funkcję. A jak to jest z szyciem i szydełkowaniem? Prze-
szkadza ten brak kości promieniowej?

Ewa Dulewska: Nie przeszkadza. Może to brzmi dziwnie, 
ale nie przeszkadza. Urodziłam się z dysfunkcją ręki. Nie 
mam kości promieniowej. Nauczyłam się z tym żyć, bo 

musiałam. To nie było tak, że przeżyłam 
ileś lat z dwoma normalnymi rękami, 
tylko od urodzenia cały czas tak było. 
Dlatego nie znam innej rzeczywistości. 
Kiedyś śmiałyśmy się z moimi przyjaciół-
kami, bo zapytałam ich, jak to jest mieć 
dwa nadgarstki. Dla mnie to abstrakcja, 
dla normalnego człowieka wiadomo, że 
codzienność. Nawet nie zwraca się na to 
uwagi. Przy szyciu i szydełkowaniu nie 
przeszkadza mi to, po prostu musiałam 
dostosować wszystko pod siebie np. no-

życzki dla leworęcznych. Jedynym utrudnieniem było to, że 
99% filmików na YouTube z szydełkowaniem było dla osób 
praworęcznych. Musiałam wszystko przełożyć pod siebie 
i oczyma wyobraźni zobaczyć jak to zrobić na odwrót, żeby 
wyglądało dobrze. 
Marta Szymik - Telesz: Czyli radzisz sobie świetnie i to 
jest najważniejsze. Aktualnie nad jakim projektem pra-

cujesz?
Ewa Dulewska: Aktualnie maskotki. Mam za-
mówienie na Misia Uszatka, tylko w sukience. 
Myślałam o tym, żeby robić małe breloczki, na to 
potrzeba mniej czasu. Takie do torebki, czy do klu-
czy, żeby łatwiej te klucze było znaleźć. Te zabawki 
powstają na zamówienie, nie na zapas. Po prostu 
czasem szkoda mojego czasu i pracy, żeby później 
ta zabawka gdzieś się poniewierała. 

Marta Szymik - Telesz: Podejście bardzo przedsiębior-
cze, biznesowe. 
Ewa Dulewska: Każde zamówienie pakuję w pudełko, 
mam naklejkę z logiem i wiążę kokardę. 
Marta Szymik - Telesz: Jak Twoi rodzice zareagowali na 
tą Twoją pasję? Wspierają Cię?
Ewa Dulewska: Bardzo mnie wspierają. Myślę, że cieszą 
się z tego, że coś znalazłam. Kiedy kończyłam z tańcem 
nie wiedziałam co będę robić w życiu. Chciałam być, jak to 
dziecko malarką, pisarką, miałam milion innych marzeń. 
Ale żadne nie było realne. Wiadomo, pisarką trzeba się uro-
dzić, malarką też. A ja to robiłam hobbistycznie i gdyby nie 
to, że zaczęłam szyć i gdyby nie to, że jestem teraz w tech-
nikum, to w liceum bardzo bym się męczyła, bo na każdym 
profilu było coś co mi przeszkadzało i nie byłam w stanie 
znaleźć kierunku dla siebie. A teraz, to jest właśnie to. 
Marta Szymik - Telesz: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. 
Ewa Dulewska: Dziękuję bardzo.
*Całą rozmowę z Ewą  Dulewską  można zobaczyć na ka-
nale  YT  Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowcu. Pro-
gram  “Nietuzinkowe spotkania  GOKSiTowe”  to nowa 
propozycja Ośrodka Kultury. To cykl spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, społecznikami oraz samorządowcami z terenu 
Gminy Dębowiec. 
*Poniżej linki gdzie można znaleźć prace Ewy Dulewskiej: 
Instagram: uszyte.z.pasja 
TikTok: uszyte.z.pasja 
FB: Uszyte-z-pasją

GOKSiT Dębowiec 
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 Swoją przygodę zacząłem dość późno, bo w wieku 18 lat, 
kiedy to pierwszy raz zobaczyłem u kolegi oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia muzyki, o nazwie Fruity Loops. 
Pochłonęło mnie to bez reszty, robiłem szybkie postępy, po-
wstawały kolejne utwory z gatunku elektroniki. W między-
czasie natrafiłem przez przypadek na instrument perkusyjny, 
który znajdował się w piwnicy mojego kolegi. Po odkupieniu 
go stawiałem swoje pierw-
sze kroki jako perkusista w 
blokowym mieszkaniu w 
Jastrzębiu-Zdroju, gdzie się 
urodziłem. 
 Byłem bardzo skrom-
nym oraz wrażliwym chło-
pakiem i mocno brałem 
do siebie słowa krytyki. W 
miarę, gdy z wiekiem rosła 
moja świadomość, chciałem 
rozwijać się coraz bardziej, 
ponieważ myślałem, że trze-
ba być najlepszym, żeby ominąć negatywne słowa na mój 
temat. Stało się wręcz przeciwnie. Mniej więcej w 2013 
roku miałem kryzys w swoim życiu prywatnym, a muzykę 
odłożyłem na drugi plan. Otarłem się o śmierć jako 30-la-
tek, a to doświadczenie było początkiem mojej burzliwej 
przemiany z szarego człowieka, w kogoś, kto walczy o siebie 
do dzisiaj, a muzyka jest jego orędziem.
 Wiele razy zastanawiałem się, dlaczego akurat perku-
sja “została postawiona” na mojej drodze życia? Ktoś, kto 
z trudem nawiązywał kontakty i bał się wypowiedzieć sło-
wa, w obcym towarzystwie, miał grać na perkusji przed pu-
blicznością? To nie mogło się udać. To jest perkusja, tutaj 
nie da się niczego ukryć. Albo przywalisz w bęben z całej 
siły, albo się poddasz. Od razu cała uwaga skupia się na To-
bie, czyli na mnie, tym szarym skromnym chłopaczku, któ-
ry wszystko bierze poważnie do siebie. Postanowiłem, że 
albo wezmę się za siebie na całego, albo kończę karierę i za-
siądę w fotelu w kapciach przed telewizorem. Na szczęście 
z pomocą Boga wziąłem się za siebie i zacząłem ćwiczyć. 
Grałem po 4 godziny dziennie. Przez dwa lata powstało 
moje portfolio w postaci kilkunastu filmów Drum Cover 
(tłumaczenie: “cover perkusyjny”) na portalu You Tube, 
które zbierały sporadyczne pochwały, z różnych zakątków 
świata. Bardzo chciałem się pokazać. Uporczywie oczeki-
wałem poklasku i wiwatów, które zaspokoiłyby mój nakład 
pracy, jaki w to włożyłem. Mimo skromnych sukcesów nic 
jednak więcej się nie działo. Patrząc na to, czego dokona-
łem z perspektywy czasu, poprzez oglądanie starych mate-
riałów filmowych, byłem fenomenalny. Najgorsze jest to, że 
nikt mi tego nie powiedział! Nikt z najbliższego otoczenia. 
Mało tego, w kółko słyszałem słowa krytyki. Coś w  stylu 
“weź się za normalną robotę!”, “nic z tego nie będzie”, “bez 

Muzycznie i twórczo w GOKSiT z Marunią
W listopadzie 2022 r. Ośrodek Kultury w Dębowcu z siedzibą w Łączce rozpoczął współpracę z Markiem „Marunią” 
Mitręgą. To utalentowany perkusista, producent muzyczny oraz edukator z Goleszowa. Jego początki kariery sięgają 
2000 roku. Pan Marek opowiada nam o swojej muzycznej drodze do szczęścia. Zachęca również do udziału w darmo-
wych warsztatach organizowanych wspólnie z Ośrodkiem Kultury. 

pleców sobie nie poradzisz”. Wiele było momentów, kiedy 
miałem to wszystko zostawić. Dopiero wydarzenia kilku 
ostatnich lat pozwoliły mi zrozumieć, po co było to wszystko.
 Wszystko było po to, aby uratować siebie samego i swoje 
marzenia, oraz aby móc nie tylko powiedzieć coś o sobie, ale 
wykrzyczeć to z całych sił, przed licznym zgromadzeniem 
obcych ludzi. Odkrywam swoją twarz spod maski, którą 

stworzyli moi krytycy, kie-
rujący się przede wszystkim 
zazdrością. Tym bardziej 
ciężko mi o tym mówić, 
gdyż chciałem się ze wszyst-
kimi swoim sukcesem po-
dzielić! Aby zobrazować, to 
co chcę powiedzieć, przyto-
czę cytat z mojego nowego 
utworu, który będzie miał 
premierę już niebawem: 
“Ci wszyscy, którzy z wolna 
podcinali mi skrzydła, teraz 

jeszcze większe na mnie stawiają skrzydła”.
 Jeszcze kilka miesięcy temu ginąc w czeluściach mrocz-
nych zakładów pracy, do których popchnęło mnie brak 
wiary w siebie oraz wsparcia, pękło mi serce. Dotknąłem 
dna i stwierdziłem, że jeśli będę zwlekał jeszcze jeden dzień 
dłużej odkładając marzenia i robiąc coś, do czego nie zo-
stałem powołany, to więcej szans nie dostanę! Postawiłem 
na siebie, uniosłem swoje orędzie do góry i narobiłem wo-
kół siebie sporo hałasu. Dzięki kilku przypadkowym oso-
bom, które w ostatnim czasie mnie wsparły oraz silnej woli, 
w  dwa miesiące zrobiłem niebywałe postępy. Otwarłem 
własną, prężnie rozwijającą się, prywatną szkołę muzycz-
no-artystyczną, Music Instructor w Goleszowie, organizuję 
warsztaty perkusyjne dla dzieci i młodzieży, koncertuję so-
lowo w przypadkowych miejscach publicznych, przekazu-
jąc pozytywną energię i promując miłość, przyjaźń i szczę-
ście. Do tego na przekór ludziom małej wiary we mnie – 
zaczynam być w stanie się z tego utrzymać!
 Nie przypadkowo także mam przyjemność gościć 
w Dębowieściach! Dzięki wielkiej pomocy i wsparciu, jaką 
obdarzyła mnie Pani Dyrektor GOKSiT w Łączce Marta 
Szymik, wyszedłem z inicjatywą organizacji darmowych 
warsztatów tworzenia muzyki od A do Z, które będą się 
odbywać na przełomie grudnia i stycznia. Kolejna nasza 
wspólna inicjatywa to warsztaty perkusyjne oraz nagranie 
utworu muzycznego. 
 Zapraszam do zapoznania się z moją twórczością na 
stronie www.marunia.pl oraz w mediach społecznościo-
wych. Proszę także o wsparcie mojej działalności artystycz-
nej poprzez stronę Patronite, pod adresem https://patroni-
te.pl/marunia

Marek Marunia 



 KULTURA

Dębowieści12

 Na cmentarzu ewangelickim w Dębowcu znajduje się 
wspólny grób Ewy Lanc (1870 – 1929) i Jerzego Lanca 
(1864 – 1927). Korzenie tej rodziny sięgają Kostkowic, bo-
wiem wtedy to sprowadzono na Śląsk Cieszyński z Niemiec 
kilka rodzin wyznania ewangelickiego. 
 Na folwarku w Kostkowicach osiedlił się Jerzy Lanc, któ-
ry pełnił funkcję rządcy (po naszemu sprowcy). Jerzy Lanc 
ożenił się z Ewą Kowala, która pochodziła z Nydka. Warto 
podkreślić, że byli to rodzice Jerzego Lanca, który przyszedł 
na świat jako szóste dziecko 21 września 1901r. Po ukończe-
niu Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie, pracował 
w szkole w Rudzicy, a następnie w Szklarce Śląskiej. W końcu 
podjął pracę jako nauczyciel w jedynej polskiej szkole na Ma-
zurach. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 28 lutego 
1932 roku. Grobem Lanców od paru lat opiekuje się młodzież 
z Dębowieckiego Klubu Cichociemnych, jak i innymi miej-
scami Pamięci Narodowej, jak chociażby zbiorową mogiłą 
w lasku Na Dolcach. Bardzo serdecznie za tą pamięć i opiekę 
dziękujemy młodzieży i ich opiekunom. 

Bronisław Brudny

 Sport skibobowy w naszym regionie cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Nie brakowało chętnych do uprawiania 
tego nietypowego narciarstwa. Sympatycy działali głównie 
wokół Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) 
w Skoczowie. Kluby i sekcje skibobowe nie przetrwał jed-
nak próby czasu. Dziś działacze i sportowcy związani z Pol-
skim Związkiem Skibobowym z sentymentem wspominają 
treningi i wyjazdy na zawody. Ze sportem skibobowym był 
związany m.in. mieszkaniec Naszej Gminy Karol Hałgas. 
To właśnie Pan Karol postanowił zorganizować spotkanie 
po latach na które zaprosił osoby związane z tym sportem z 
regionu i nie tylko. 
 Skibob to połączenie nart i roweru. Do tego małe nartki, 
strój narciarski, kask i można już uprawiać skibobing. Kie-
dyś ten zimowy sport cieszył się w naszym regionie dużym 
zainteresowaniem. Przez lata Prezesem Polskiego Związku 
Skibobowego (PZS) był Jerzy Malik - Burmistrz Skoczowa 
w latach 1999–2006. Mocna reprezentacja ze Skoczowa 
i Brennej brała udział z sukcesami w mistrzostwach świa-

Skibobiści spotkali się po latach
ta i Europy. Niestety skiboby choć znane w Beskidach nie 
przetrwały próby czasu. Wysokie koszty związane z upra-
wianiem tego sportu i wyjazdami na zawody oraz brak 
wsparcia z Ministerstwa sprawiły, że skibobiści zawiesili 
swoją aktywną działalność.
 Po latach osoby skupione wokół klubów skibobowych 
m.in. z Brennej i Skoczowa spotkali się w Skoczowie by po-
dzielić się swoimi wspomnieniami. Nie zabrakło długich 
rozmów i przeglądania kronik oraz pamiątkowych zdjęć. 
Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był Karol Hał-
gas działacz sportowy i społecznik z Dębowca, który peł-
nił funkcję w PZS wiceprezesa ds. Sportowych Polskiego 
Związku Skibobowego. Pomysł narodził się spontanicznie. 
Po prostu spotkaliśmy się na pogrzebie jednego z naszych 
członków i wtedy postanowiliśmy się spotkać. Dziś jest tu-
taj 20 osób. Na liście miałem ponad 50. Bardzo się cieszę, 
że choć w takim gronie udało się spotkać. Mam nadzieję, 
że takie wydarzenie już na stałe zagości w naszych kalen-
darzach - podkreśla Karol Hałgas, po czym dodaje. To spo-

PAMIĘTAJ O MOGIŁACH

Zdjęcia pochodzą z książki Melchiora Wańkowicza
„Na tropach Smętka” Wyd. III 1936 rok. Wydawnictwo Biblioteka Polska, Warszawa

Zbiorowa mogiła w lasku Na Dolcach
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tkanie wspominkowe. Kiedyś bardzo prężnie działaliśmy. 
Jednak ze względów finansowych musieliśmy zawiesić 
działalność nad czym bardzo ubolewamy. 
 Warto jednak przypominać o skibobistach z nasze-
go regionu. O blaskach i cieniach funkcjonowania m.in. 
skoczowskiego klubu, zwłaszcza tych finansowych mówił 
również wiceprezes ds. finansowo-gospodarczych - Józef 
Habarta. To był niesamowity czas – wspomina z łezką 
w oku, Wanda Ferfecka z domu Greń - była zawodniczka. 
Dzięki skibobom poznawaliśmy świat zachodu. Udział 
w zawodach był dla nas dużym wydarzeniem i możliwo-
ścią wyjazdów, zwiedzania. Zaczęłam swoją przygodę ze 
skibobami w wieku 13 lat. Byłam wicemistrzynią świata 

w  slalomie specjalnym w skibobach. W wieku 18 lat za-
kończyłam swoją sportową karierę. Teraz jeżdżę na nar-
tach. Jestem instruktorem narciarstwa właśnie dzięki ski-
bobom – zwraca uwagę.
 To była super przygoda. Można było poznać wielu 
ludzi. Zawiązywały się przyjaźnie - dodaje z kolei inna 
zawodniczka. Ojciec działał w skibobach. Pod koniec lat 
70. namówił mnie do udziału w zawodach i tak zaczęła 
się moja przygoda ze sibobami. Osiągaliśmy sporo suk-
cesów. W Polsce były organizowane Mistrzostwa Świa-
ta w Szczyrku i Puchar Świata. Tutaj przyjeżdżała cała 
czołówka - wspomina była zawodniczka Karina Jaworska. 
 Do Skoczowa na spotkanie przyjechał również Bogdan 
Stankowicz z Zakopanego – zawodnik i działacz związany 

Archiwum prywatne p. Karola Hałgasa
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 W roku 2002 powstał Fundusz Sty-
pendialny Śląska Cieszyńskiego, który 
stara się pomagać uzdolnionej, a nieza-
możnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, 
nawiązując tym do działalności Macierzy 
Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego po-
wstałej w 1885 roku, która jako najważ-
niejszy cel postawiła sobie zbudowanie 
polskiego szkolnictwa. Dzięki jej działal-
ności na Śląsku Cieszyńskim powstały: 
dwa gimnazja, seminarium nauczyciel-

Fundusz Stypendialny
Śląska Cieszyńskiego

skie oraz szereg polskich szkół ludowych, 
ochronek i internatów. Współczesna 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do 
tych chlubnych tradycji. Dzięki wielu pry-
watnym darczyńcom, cieszyńskim firmom 
i przedsiębiorcom, a także pomocy Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie, w ciągu 20 lat swego istnienia Fun-
dusz zgromadził 456.300,00 zł, które zostały 
rozdzielone na stypendia dla 262 uczniów 
klas maturalnych i studentów pierwszego 

roku studiów. Dzięki 
współpracy z Polsko–
Amerykańską Fundacją 
Edukacyjną Przedsię-
biorczości w  Łodzi, 
w  ramach tak zwanych 
stypendiów pomosto-
wych „Dyplom z ma-
rzeń”, już 102 studentów 
otrzymało z naszego po-
wiatu zwiększoną o 75% 
pomoc finansową.
 W roku 2021 stypen-
dia macierzowe otrzy-
mało 18 osób. Roczne 
stypendium maturzy-
sty wynosi 900 zł, a dla 
studenta 1800 zł. Sty-
pendia „Dyplom z ma-
rzeń” po 7000 zł na rok, 
z czego trzy czwarte 
pokrywa łódzka fun-
dacja, a resztę Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej. 
Fundusz Stypendialny 
Śląska Cieszyńskiego 
przyznaje także co roku 
jedną lub dwie nagrody 
specjalne, którą otrzy-
mują uczniowie mający 
szczególne osiągnięcia 

z tamtejszym klubem skibobowym. Wszystko zaczęło się 
w latach 70. Poznaliśmy się z zawodnikami z tutejszych 
klubów na zawodach w Szklarskiej Porębie. Zaczęliśmy 
organizować zawody i nawzajem się zapraszać. Kupo-
wałem również tutaj skiboby – przyznaje Pan Bogdan, po 
czym dodaje. Nie było wtedy skibobów w Polsce. Mój oj-
ciec był kuśnierzem. Jak pojechałem na pierwsze zawody 
z Austriakami dogadałem się z nimi. Dałem im mój nowy 
kożuch, a oni dali mi skiboba – wspomina z uśmiechem.
 Warto dodać, że to właśnie na zawodach w Szklarskiej 
Porębie, skoczowianie podpatrzyli model narto-sanek pro-
dukowanych na Zachodzie. Na tym wzorze postanowili 
zrobić własny sprzęt. Skoczowski zakład podjął się produk-
cji skiboba, który nazwano Rekord.

M.Szymik

w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna 
wynosi od 500 do 1000 zł. Stypendium 
artystyczne przyznawane od siedmiu 
lat otrzymało 12 studentów uczelni ar-
tystycznych. Szczególne miejsce w two-
rzeniu materialnej podstawy Funduszu 
zajmuje organizowany pod patronatem 
Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert 
Noworoczny” będący jednym z najważ-
niejszych dobroczynnych wydarzeń kul-
turalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały 
dochód z koncertu przeznaczony jest na 
Fundusz Stypendialny. Do dobrej trady-
cji należy uroczyste wręczanie pierwszej 
transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.
Radę Funduszu tworzą: 
dr Cezary Tomiczek
– przewodniczący, 
dr Irena Skrzyżala
– zastępca przewodniczącego, 
Marta Kawulok, 
Janusz Łukomski-Prajzner, 
Józef Broda, 
Ewa Gołębiowska, 
Stanisław Kubicius, 
dr Jan Olbrycht, 
Gabriela Staszkiewicz (Burmistrz Miasta 
Cieszyna), 
Grażyna Tomecka.
 Rada działa w oparciu o regulamin 
zatwierdzony przez Zarząd Główny Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Słowa uznania i podziękowania należą się 
tym, którzy zadeklarowali stałe miesięcz-
ne wpłaty na Fundusz. Są to między in-
nymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Gastronomicznych im. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.
 Szczególne podziękowania składamy 
na ręce fundatorów stypendiów: Państwu 
Anie i Janowi Olbrychtom, Starostwu 
Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzo-
wi Miasta Cieszyna, Państwu Zofii i Zbi-
gniewowi Kajmowiczom oraz wszystkim 
darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% 
w ramach OPP.

MZC 
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 Rok szkolny 2022/2023 
powrócił, ku wielkiej radości 
wszystkich, do normalności. 
Po dwóch latach zawirowań 
do przedszkola wróciły uro-
czystości i spotkania otwarte 
dla wszystkich przedszkola-
ków i rodziców.  
 Pierwszym spotkaniem 
(13.09) było - w ramach „Wy-
chowania dla bezpieczeństwa” 
- spotkanie z panem dzielni-
cowym Tomaszem Greniem, który w bardzo ciekawy spo-
sób przybliżył dzieciom zasady dotyczące bezpieczeństwa. 
30.09 dzieci z grup 
starszych: „Biedron-
ki” i „ Krasnoludki” 
wyjechały na wy-
cieczkę do Centrum 
Edukacji Ekologicz-
nej w Skoczowie. 
Podczas zajęć dzieci 
miały okazję do-
wiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy 
na temat przyrody, 
ochrony środowi-
ska i ekologii. 13.10 
odbyła się w przedszkolu audycja muzyczna w wykonaniu 
pana Wiesława Pyzalskiego - „Człowieka – Orkiestry”, który 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
w interesujący sposób przybliżył 
dzieciom piękno muzyki poważ-
nej i dziecięcej. Dzieci miały oka-
zję czynnie uczestniczyć w audy-
cji, grając na różnych instrumen-
tach. 19.10 odbyło się „Pasowa-
nie na starszaka”, na które zostali 
zaproszeni rodzice oraz goście: 
pan Wójt T. Branny, pani dyrek-
tor GZOSP - O.  Stuchlik, pan 
przewodniczący Komisji Oświaty 
i Kultury – B. Brudny, pani sołtys 

Ogrodzonej A. Glajc, pani sołtys Łączki A.  Wawrzyczek. 
Po pięknej części artystycznej, przygotowanej przez panią 

A. Klimowską, aktu pasowania do-
konał pan Wójt T. Branny w towa-
rzystwie p.O. Stuchlik oraz wycho-
wawczyni p. A. Klimowskiej. 4.11 
w ramach udziału w „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa” 
starszaki z grupy „Krasnolud-
ków” odwiedziły Filię Biblioteki 
Gminnej w Szkole Podstawowej 
w Ogrodzonej. Pani Marcelina 
Tomosz przygotowała dla dzie-
ci bardzo ciekawe zajęcia. Dzieci 
zwiedziły bibliotekę, dowiedziały 
się jak funkcjonuje i co należy zro-

bić, aby móc korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Na zakoń-
czenie wysłuchały z  uwagą kilku bajek, które same zapro-
ponowały. Do przedszkola wróciły pełne wrażeń i nowych 
doświadczeń. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” panie bibliotekarki – p. G. Hałgas i p. M.To-
mosz odwiedziły przedszkole 17.11 wraz z przedstawieniem 
teatralnym pt. „ Ptaszki w Cieszynie”. 
 W przedszkolu są prowadzone spotkania promujące 
czytelnictwo – zapraszani są goście, reprezentujący różne 
zawody i stanowiska, którzy odwiedzają dzieci, aby prze-
czytać im ciekawe bajki, wiersze, opowiadania i porozma-
wiać na ich temat, zachęcić do wspólnego czytania z rodzi-
cami w domu. Program nadal będzie kontynuowany.

Przedszkole w Ogrodzonej 
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 8 października 2022 roku odbyło 
się w naszej szkole Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Rada Rodziców przygoto-
wała tradycyjny, przepyszny i bogaty 
bufet. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się smakowite placki 
ziemniaczane i ciasta upieczone przez 
mamy naszych uczniów.
 Grono Pedagogiczne zadbało 
o  atrakcje dla dzieci. W szkolnych 
salach odbywały się kolorowe warsz-
taty, a na zewnątrz zawody sportowe. 
W naszym gronie nie zabrakło stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Iskrzyczynie. Każdy mógł zobaczyć 
wnętrze samochodu strażackiego 
i poznać tajniki pracy strażaka.
 Wspaniała zabawa trwała kilka 
godzin. Atmosfera była radosna i go-
rąca, a słoneczna pogoda uświetniła 
ten szczególny dzień. Nie zabrakło 
również kolorowego dmuchańca, 
który był największą frajdą dla dzieci 

Dzień pełen wrażeń

oraz uczniów naszej szkoły. Dzień pe-
łen atrakcji i dobrej zabawy mógł się 
odbyć dzięki naszym zaprzyjaźnio-
nym sponsorom.
 Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły, 
Kierownik i Grono Pedagogiczne bar-
dzo dziękują wszystkim sponsorom 
i osobom, które pomogły w sposób 
rzeczowy i finansowy w zorganizo-
waniu Święta Pieczonego Ziemniaka 
w Iskrzyczynie.
Państwu Renacie i Robertowi Szot-
kom,
Pani Elżbiecie Tiberiusz, właścicielce 
sklepu ABC w Iskrzyczynie,
Państwu Wioletcie i Danielowi Hul-
bojom,
Pani Marioli Sułkowskiej za oprawę 
fotograficzną,
Panu Kamilowi Jarcowi, Prezesowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzy-
czynie,
Firmie Telfruit ze Skoczowa

Państwu Bogusławie i Januszowi Sme- 
likom
Państwu Andżelice i Norbertowi Woj- 
tkom
 Dziękujemy również wszystkim 
rodzicom, którzy pomagali w przygo-
towaniu posiłków, zajęli się sprzedażą 
i obsługą naszego bufetu oraz wszyst-
kim nauczycielom, którzy przygoto-
wali dekorację szkoły, ciekawe warsz-
taty i zawody sportowe.

SP Iskrzyczyn
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 Od początku nowego roku szkolnego, dużo się u nas 
dzieje. Dzięki współpracy i zaangażowaniu grona pedago-
gicznego oraz uczniów i rodziców, możemy powiedzieć, że 
nie ma czasu na nudę. 

WRZESIEŃ
 Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, już 15 
września obchodziliśmy we wszystkich klasach Międzyna-
rodowy Dzień Kropki. Była to świetna okazja aby poszu-
kać swoich talentów, mocnych stron i aby nabrać odwagi 
w  tworzeniu. To była także droga do uwierzenia w swoje 
możliwości i pod-
niesienia poczucia 
własnej wartości. Za-
jęciom towarzyszyły 
radość, także ta twór-
cza i uśmiechy, szcze-
gólnie podczas sesji 
w naszej „fotobudce”.
 We wrześniu odbył 
się Europejski Dzień 
Języków obcych. Kla-
sy 4-6 zaprezentowały 
wylosowany wcześniej 
kraj. Zapoznaliśmy się 
z ciekawostkami na temat Walii oraz Włoch, a także zo-
baczyliśmy pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu klasy 6. 
Nasza szkolna podróż po Europie dostarczyła nam wielu 
ciekawych  i wrażeń.
 W ostatnim tygodniu września obchodzony był Dzień 
Chłopaka, a u nas w szkole z tej okazji „Dzień dżentelme-
na”. Chłopcy przyszli ubrani bardzo elegancko, w koszu-
lach, nawet garniturach. Starali się też przez cały dzień za-
chowywać jak prawdziwi dżentelmeni. Życzylibyśmy sobie, 
by takie maniery stały się codziennością. 

PAŹDZIERNIK
 Październik w naszej został ogłoszony miesiącem ak-
tywności. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji i wyzwań, 
których zadaniem było rozbudzenie zamiłowania do ru-
chu, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Klasy 4-6 wy-
brały się w góry – celem wędrówki z Brennej była Przełęcz 
Karkoszczonka. W Chacie Wuja Toma uczniowie upiekli 
na ognisku kiełbaski, spróbowali swoich sił w konkuren-
cjach sprawnościowych, ale przede wszystkim spędzili do-
bry czas: razem i aktywnie.
 Ponadto przeprowadzone zostały zawody sportowe we 
wszystkich klasach,  a także ogłoszony został konkurs pt. 
„Aktywna rodzina”. Uczniowie wraz z rodzinami dokumen-
towali przez cały październik wszelkie wspólne aktywności, 
a następnie przygotowywały pracę plastyczną w postaci ko-
lażu, w której zaprezentowali zgromadzone materiały. Tego 

Szkoła Podstawowa w Dębowcu
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK 
Filia w Ogrodzonej – co w trawie piszczy?

trudnego zadania podjęło się 6 
uczniów wraz z rodzinami: Mi-
lenka Delong, Iga Starzyk-Wowry, 
Marta Kotowicz (wszystkie z kla-
sy 1) oraz Antosia Filipek, Miłosz 
Trombik (klasa 4) i Mikołaj Ko-
walski z klasy 6. Wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni. Ich prace 
były naprawdę wspaniałe.
 W październiku także ogłoszo-
ny został konkurs świetlicowy pt. 

„Jesienne inspiracje”. Przepiękne prace w różnorodnych 
technikach przygotowało sporo uczniów. Komisja konkur-
sowa wybrała trzy najlepsze prace. 
I miejsce – Szymon Janota kl. 5
II miejsce – Maja Pońc – kl. 1
III miejsce – Maja Pszczółka kl. 1
 Również przez p. Izabelę Hajduk, która jest opiekunem 
naszej świetlicy, został zorganizowany Dzień Uśmiechu.
 W tym miesiącu nie zabrakło także poważniejszych te-
matów – Nasze zaproszenie przyjął st. asp. Szymon Kaź-
mierczak z KPP w Cieszynie. Pan policjant przypomniał 
dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze 
jako pieszy oraz pasażer. Starsza grupa uczniów została 
poinformowana o skutkach użytkownika telefonu podczas 
jazdy rowerem, przechodzeniu przez ulicę. Jest to obecnie 
nagminne. Potrzebna jest czujność i uwaga nawet przy 
przechodzeniu przez przejścia dla pieszych ze światłami. 
Na koniec funkcjonariusz przypomniał przepisy związane 
z użytkownikiem hulajnogi elektrycznej oraz kładów i tzw. 
crossówek. Przypominamy, że żaden z naszych uczniów nie 
ma uprawnień do prowadzenia dwóch ostatnich maszyn. 
Uczulił także na problem cyberprzemocy i zaapelował o 
rozsądek w korzystaniu z technologii. Mamy nadzieję, że 
dzieci zapamiętają najważniejsze informacje i przekażą tak-
że rodzicom to, o czym mówił nasz dzisiejszy gość.
 Z okazji Święta Edukacji Narodowej, uczniowie klas 
starszych pod kierunkiem p. Joanny Sabiniok wystąpili ze 
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swoim programem artystycznym, a tuż po nich, sceną za-
władnęły nasze kochane pierwszaki. Wystąpili pięknie, bez 
tremy i każdy z nich zasłużył, by zostać uroczyście pasowa-
nym na ucznia naszej szkoły. 

LISTOPAD
 7 listopada kl.2 i 3 zwiedzały Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie, brały udział w warsztatach graficznych (pian-
koryt) i uczestniczyły w zajęciach pt. „Co nieco o Japonii” 
w Bibliotece Miejskiej - oddz. dla dzieci.
 8 listopada obchodzimy Dzień Zdrowego Śniadania. 
W naszej szkole odbył się z tej okazji II Festiwal Zdrowej 
Śniadaniówki. Tego dnia uczniowie przynieśli w swo-
ich śniadaniówkach zdrowe, pyszne, pożywne śniadania 
i  przekąski, nieraz fantazyjnie przygotowane i wygląda-
jące apetycznie. Zapach świeżych warzyw roznosił się we 
wszystkich klasach. Każdy uczeń, który przyniósł zdrową 
śniadaniówkę, otrzymał pamiątkowy dyplom.
 10 listopada cała społeczność szkolna zebrała się na 
uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, które obchodzone 
jest 11 listopada. Ucznio-
wie klasy IV i V przy-
gotowali program po-
święcony historycznym 
wydarzeniom związanym 
z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości 
w  roku 1918. Usłyszeli-
śmy patriotyczne wiersze 
i dźwięczne pieśni legio-
nowe. O godzinie 11:11 
wspólnie odśpiewaliśmy 
hymn państwowy. Bia-
ło-czerwone chorągiewki 
i kotyliony oraz galowe 
stroje podkreślały odświętny charakter tej uroczystości.
 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień, do którego przygotowywaliśmy się wcześniej 
przez zajęcia z wychowawcami i pedagogiem. Hasłem te-
goroczne edycji w naszej szkole było zdanie: „Życzliwość 
dodaje skrzydeł”. Z okazji tego pięknego święta, działała 
poczta życzliwości. Skrzynkę otworzyliśmy w dniu finału 
całej akcji. Znalazło się w niej kilkadziesiąt miłych liścików. 
Adresaci jak i nadawcy mieli z nich dużo radości. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się dobrym sło-
wem i podjęli wysiłek, by być życzliwymi. I niech to całe 

dobro towarzyszy nam w codziennym życiu, bo... życzli-
wość dodaje skrzydeł. Ten dzień był także idealną okazją, 
by podzielić się tym, co mamy z Dorotką, uczennicą piątej 
klasy, która zmaga się z bardzo poważną chorobą. Rodzi-
ce zbierają fundusze na bardzo drogi lek. Zorganizowana 
została więc zbiórka, podczas której uczniowie z wielkim 

przejęciem wrzucali do spe-
cjalnie przygotowanej puszki 
przyniesione pieniążki. Dzię-
kujemy wszystkim rodzicom 
i uczniom za niezwykły od-
zew i odruch serca.
 Zakończyła się także 
akcja „Prezent pod choinkę”, 
organizowana przez CME 
oraz Stowarzyszenie Joan-
nici Dzieło Pomocy. Akcja 
oprócz realnej pomocy, która 
skierowana była w tym roku 
na rzecz dzieci z Ukrainy, 
Rumuni i Bułgarii, uwrażli-
wia nasze dzieci na potrzeby 

innych. Dziękujemy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom 
za zaangażowanie się w tegoroczną akcję. Udało się prze-
kazać 12 prezentów, które pojadą od nas do potrzebujących 
dzieci i z pewnością wywołają uśmiech na ich buziach.

CO JESZCZE?
 Od września szkoła przystąpiła do udziału w programie 
Laboratoria Przyszłości. Dzieci będą miały okazję do za-
poznania się z nowymi technologiami, do odkrywania ta-
lentów i zdobywania nowych ważnych kompetencji, które 
pomogą w dalszej nauce i w dorosłym życiu. To wszystko 
dzięki nowoczesnemu sprzętowi, z którego obecnie może-
my korzystać.
 Klasa 2 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie 
Edukacyjnym „Lekturki spod chmurki”Edycja IV. Tego-
roczna edycja nosi tytuł „Podróżowanie przez czytanie”. 
Czytając lektury poznajemy Polskę, Europę, świat. Prze-
wodniczką w tej podróży jest chmurka Tosia.
 Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoły pełne talen-
tów”. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i naszych 
sympatyków, na koncie naszej szkoły zarejestrowano 1328 
talenciaków. W najbliższym czasie wymienimy je na nagrody. 
Serdecznie dziękujemy za wszystkim ofiarodawcom.

SP w Ogrodzonej 
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Wigilijka w Łączce 
W sobotę (10.12) w GOKSiT w Łączce miało miejsce wigilijne spotkanie które zostało zorganizowane przez Radę Sołecką 
Łączki i sołtysa Ogrodzonej. Przed uczestnikami spotkania wystąpiły dzieci z Przedszkola w Ogrodzonej. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli przygotować to wydarzenie.

Organizatorzy 

Lubisz grać
w bilard?
Jeżeli tak to zapraszamy do Gumien!
Klub Sportowy „Korona” oraz 
GOKSiT w Dębowcu uruchamiają 
salę bilardową!
Będzie czynna w każdy wtorek i pią-
tek w godzinach urzędowania klubu 
bądź po wcześniejszej rezerwacji pod 
numerem telefonu 721 048 701
Zapraszamy!

GOKSiT

Dynia Minionek 
rządziła w GOK-u
Konkurs na najładniejszą dynię roz-
strzygnięty! Zabawa polegała na przy-
gotowaniu uśmiechniętej, zabawnej 
dyni. Tego zadania podjęło się kilku 
śmiałków. Do wygrania były nagrody 
sportowe. 
Zwycięskie dynie wykonali:
I miejsce: Filip Rauser
II miejsce: Sabian Mitręga
III miejsce: Ania Kraszewska
Gratulujemy!

GOKSiT

Spotkanie z Leszkiem Szurmanem i Pawłem Wiśniowskim
1 grudnia 2022 roku odbyło się w GOKSiT w Łączce spotkanie z Leszkiem Szurmanem i Pawłem Wiśniowskim. Lokalni 
podróżnicy podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przeżyciami z tegorocznej górskiej wyprawy. 

GOKSiT

Warsztaty 
perkusyjne
29 listopada 2022 r. odbyły się warsz-
taty perkusyjne dla najmłodszych. 
Dzieci, pod czujnym okiem doświad-
czonego muzyka, Pana Marka „Maru-
ni” Mitręgi mogły spróbować swoich 
sił w grze na perkusji. Ten rodzaj in-
strumentu jest mniej popularny niż 
gitara, jednak przynosi wymierne 
efekty i daje mnóstwo radości. To na 
pewno nie były ostatnie takie warsz-
taty!

GOKSiT
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Wykład Piotra Pluskowskiego w Łączce

 Za nami pierwsza edycja konkursu. Uczestnicy mieli 
wykonać techniką dowolną dużą bombkę ok. 20 cm. Ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce podczas 
spotkania z Mikołajem w Dębowcu (06.12). Zwycięskie 
bombki zostały zawieszone na gminnym drzewku. 
Wyniki konkursu na „Dębowiecką Bombkę Bożonarodze-
niową”:

W Łączce badali się za darmo
 30 listopada 2022 r. odbyły się darmowe badania profilaktyczne w GOKSiT 
w Łączce. Można było między innymi sprawdzić swój poziom cukru, ciśnienie 
i saturację. Ponadto zaciągnąć porady odnośnie prawidłowej diety, a także ba-
dań piersi. 
 Badania wykonały: Aldona Pniok z cieszyńskiego oddziału geriatrii, Berna-
deta Szeliga z  pediatrii oraz Angelika Zawilińska-Pogorzelec z  Geers Cieszyn 
(Ubezpieczalnia). Można było również skorzystać z porad badania piersi u Le-
okadii Gawlas-Kaczmarczyk i porad dietetycznych Martyny Wachtarczyk (obie 
panie ze Szpitala Śląskiego). Nad całością czuwała Helena Harok. Dziękujemy 
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, a  także firmie Sonova Audiological 
Care Polska Sp. z o.o. za przeprowadzenie badań słuchu.

GOKSiT

 17 listopada 2022 r. odbył się wy-
kład Pana Piotra Pluskowskiego na te-
mat „Rzemiosło i przemysł na Śląsku 
Cieszyńskim, okres międzywojenny 
i PRLu”.
 Pan Pluskowski urodził się w Ka-
towicach, ale od najmłodszych lat 
związany jest z Cieszynem. Jest ab-
solwentem Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Politechniki Wrocławskiej Wy-
działu Architektury o specjalności 
Archeologia Przemysłowa. Aktualnie 

doktorant. Pasjonuje się sztuką, mu-
zyką, zabytkami kultury technicznej, 
motoryzacją. Uczestnik wielu rajdów 
samochodowych, zlotów pojazdów 
zabytkowych. Autor licznych arty-
kułów i książek dotyczących historii 
motoryzacji oraz historii przemysłu. 
Popularyzator wiedzy o Księstwie 
Cieszyńskim, zabytkach przemysło-
wych tych terenów oraz motoryzacji. 
Uczestnik wielu konferencji nauko-
wych oraz propagator wiedzy o ślą-

skim zapomnianym konstruktorze 
Józefie Bożku. 

GOKSiT

Wyniki konkursu na „Dębowiecką 
Bombkę Bożonarodzeniową” 

I  miejsce: Marta Drozdek
II miejsce: Oliwia Jaszowska
III miejsce: Karolina Kubicius
Gratulujemy zwycięstwa :)
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu

GOKSiT
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 Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec było 
organizatorem jednego z większych Turniejów 
Mikołajkowych w województwie Śląskim. W za-
wodach brało udział ponad 250 dzieci z Polski 
oraz Słowacji.
Stowarzyszenie Sportowe reprezentowali:
- Dawid Góralczyk - waga +70 kg - 3 miejsce
- Tomasz Ostrowski - waga 34 kg - 3 miejsce
- Michał Curyło - waga 39 kg - 3 miejsce
- Franek Curyło - waga 32 kg - 3 miejsce
- Alicja Brzezina - waga 30 kg - 3 miejsce
- Magdalena Zamarska - waga 20 kg - 3 miejsce
- Julia Franek - waga 20 kg - 2 miejsce
- Rafał Smiejek - waga 17 kg - 1 miejsce
- Wojciech Buchalik - waga 17 kg - 2 miejsce
- Natan Durda - waga 17 kg - 3 miejsce
- Hanna Kornatek - waga 30 kg - 1 miejsce
- Nadia Durda - waga 30 kg - 2 miejsce 
- Szymon Franek - waga 45 kg - 3 miejsce

 Stowarzyszenie Sportowe reprezentował Kacper Góralczyk, który pewnie 
wygrał swoją kategorię wagową +90 kg zostając tym samym Akademickim Mi-
strzem Polski.
 Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec zajęło III miejsce w kwalifikacji 
drużynowej.

R.Kubica

Mikołajkowy Turniej Judo dzieci o Puchar Burmistrza 
Strumienia - Strumień 04.12.2022

Wyniki punktacji drużynowej:
• 1. miejsce - PTS Janosik Bielsko-Biała
• 2. miejsce - KS Cieszyn
• 3. miejsce - Ippon Tychy
• 4. miejsce - KS Kozy
• 5. miejsce - Koka Jastrzębie
• 6. miejsce - KS Rydułtowy
• 7. miejsce - Dąb Dębowiec 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom :) 

Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec

Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w Judo - Gliwice 30.10.2022

 Na strzelnicy pneumatycznej w Gumnach odbyły się 
zawody strzeleckie młodzieży Polonijnej z Austrii, Litwy 
i Czeskiej Republiki. Organizatorami byli Polacy – Towa-
rzystwo Beskidzkich Kucharzy TBK. Takie zawody odbyły 
się już w Austrii, na Litwie i w Czechach. Po raz pierwszy 
poproszono KŻR LOK „KORONA” Gumna o zorganizo-
wanie tych zawodów, które przeprowadziliśmy. 

J. Żarski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polonijne w Strzelectwie - 
ZAOLZIE 2022
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 Zawody odbyły się 19.11.2022 r. na naszej strzelnicy 
w Gumnach. W zawodach wzięło udział 27 zawodników. 
Zwycięzcy którzy nie odebrali nagród w Gumnach, mo-
gli odebrać je w Starostwie Powiatowym w Cieszynie pod-
czas wręczenia nagród Najlepszym Zawodnikom Powiatu 
Cieszyńskiego z broni bocznego zapłonu w dniu 22.11. 2022. 
Wyniki:
- Klasyfikacja indywidualna uczniów: Dziewczęta - Blacha 
Viktoria (wygrała cały turniej i zawody w Gumnach);
- Klasyfikacja indywidualna uczniów: Chłopcy - Gabzdyl 
Tomaz;
- Klasyfikacja indywidualna kobiet: Penak Magdalena;
- Klasyfikacja indywidualna mężczyzn: Mróz Krystian;
- Klasyfikacja indywidualna 60+ : Mrózek Erwin.

J.Żarski

 W dniu 20.11.2022 w Tarnow-
skich Górach odbył się turniej Judo. 
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębo-
wiec reprezentowali:

Mistrzostwa Ziemi Tarnogórskiej w Judo

Rafał Śmiejek 19 kg - II miejsce 
Hanna Kornatek 26 kg - III miejsce
Julia Franek 21 kg - III miejsce
Szymon Franek 32 kg - II miejsce 

Tomasz Ostrowski 35 kg - II miejsce 
Alicja Brzezina 30 kg - I miejsce

Stowarzyszenie
Sportowe Dąb Dębowiec

Zawody o tytuł „Najlepszego Strzelca Powiatu 
Cieszyńskiego z Broni Pneumatycznej”

Spotkania dla Seniorów 
Koło Gospodyń Wiejskich z Dębowca w październiku ruszyło z cyklem 
Spotkań dla Seniorów. Pierwsze miało miejsce 27 października. W pro-
gramie nie zabrakło części artystycznej oraz obiadu dla Seniorów i ich 
opiekunów. Drugie spotkanie z Biedronką odbyło się 15 listopada. Spo-
tkanie opłatkowe zaplanowano na 20 grudnia. Z projektu trzecie spo-
tkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 roku. Szczegóły KGW poda w póź-
niejszym terminie na stronie FB bądź pod nr telefonu u organizatorów. 
Zapisy przyjmuje:
Legierska Zofia - tel. 570 453 584
Golec Krystyna - tel. 517 022 100 
e-mail: zofia.legierska@wp.pl
Organizacja spotkań jest możliwa dzięki współfinansowaniu tego wyda-
rzenia przez Fundację Biedronki w ramach programu „Dajemy Wspólne 
Chwile”. 

GOKSiT 
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Poziomo
2. Pojazd Mikołaja.
3. Kolorowe kule wieszane na choince.
5. Kapryśna, zmienna na dworze.
9. Czas poprzedzający Boże Narodzenie.
13. Msza w noc wigilijną.
14. Świąteczna ryba.
15. Świąteczne drzewko.
16. Miasto narodzin Pana Jezusa.

Z pół zamalowanych na żółto ułóż hasło i prześlij nam na adres mailowy: gok@debowiec.cieszyn.pl 
Spośród osób, które do 02.01.2023 prześlą rozwiązania, rozlosujemy trzech zwycięzców, którzy otrzymają od nas nagrodę. 

Pionowo
1. Podobno wchodzi przez niego Mikołaj.
2. Sucha trawa, wkładana pod wigilijny obrus.
4. Pieśń religijna na temat narodzin Chrystusa, śpiewa-
na na Boże Narodzenie.
6. Pojawia się na niebie w wigilijny wieczór.
7. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole. 
8. Wigilijna zupa z czerwonych buraków.
10. Miesiąc, w którym obchodzimy Boże Narodzenie.
11. Święty, który przynosi nam prezenty.
12. Renifer Świętego Mikołaja. 

Kolorowanka dla dzieci

Rozwiąż naszą świąteczną krzyżówkę
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