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...
Za nami kolejny rok. Rok, który
zmienił naszą codzienność, rzeczywistość, a nawet relacje rodzinne. Koronawirus zmusił nas do zmiany swoich
przyzwyczajeń i upodobań. Czy ktokolwiek z nas pomyślał podczas ostatnich
świąt, że trzeba będzie zasłaniać twarz szalikiem z innego powodu niż wiatr, śnieg czy siarczysty mróz? Albo, że jeśli nasza
rodzina będzie liczyć sześć osób lub więcej to nie możemy odwiedzić naszych bliskich i spotkać się z nimi przy świątecznym
stole? To pierwsza wigilia dla wielu z nas, na którą nie możemy zaprosić więcej niż pięć osób ani wybrać się w odwiedziny,
jeżeli mamy większą rodzinę. A co z radosnym kolędowaniem,
odwiedzaniem przyjaciół, oznajmianiem światu, że w betlejemskiej stajence narodził się Bóg-Dziecina?
Rok temu Zespół Pieśni i Tańca „Iwkowianie” wydał płytę
pt.: „Narodził się Bóg dziecina… w Iwkowej”. W tym roku
niestety, jak już wiemy, nie będzie tradycyjnego kolędowania, dlatego zespół postanowił przygotować kolędę „online”
i złożyć świąteczne życzenia mieszkańcom każdej z miejscowości w gminie Iwkowa oraz wspólnie pokolędować, wyko-

rzystując opracowania kolęd oraz pastorałek z ubiegłorocznej
płyty. Iwkowianie przyjdą do nas z kolędą w wigilijny wieczór
o godzinie 19:00. Wystarczy tylko w naszych smartfonach,
komputerach lub telewizorach wpisać adres: www.wigilia2020.
iwkowa.pl lub otworzyć profil Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej na Facebooku. Niech tegoroczna sytuacja nie
przysłoni nam radości i miłości, które niosą wszystkim te przepiękne święta.
Czytając ostatnio książkę o motywacji natknąłem się na
zdanie, że w życiu każdego z nas jest etap burzy, czyli moment,
w którym pojawia się wiele, często niezależnych od nas problemów, których pokonanie gwarantuje jednak przetrwanie tej
burzy i ostateczny sukces. Można rzec, że ten rok dla wielu
z nas miał znamiona takiej burzy. Na szczęście doskonale wiemy, że każda burza kiedyś się kończy i wychodzi po niej słońce,
a rześkie powietrze pozwala odetchnąć pełną piersią.
Życzę, więc na zakończenie, aby rok 2021 był dla wszystkich etapem tego słońca po burzy i pozwolił odetchnąć od
zwariowanych sytuacji w bieżącym roku. Każdemu, życzę, by
rok 2021 był pełen sukcesów.
Wojciech Hila

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych
z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku
składa redakcja Echa znad Beli
RAZ NA KWARTAŁ

Nadziei...
W ostatnim czasie prawie wszystko się zmieniło, druga fala
pandemii dotarła do nas, było bardzo dużo zachorowań, więcej
chorych, a nawet więcej zmarłych. Dotychczasowe nasze przyzwyczajenia, nasz tryb życia legł w gruzach. Nasze podstawowe
zachowania musiały się zmienić. Wcześniej nawet nam nie
przyszło do głowy, że ktokolwiek może nam zakazać swobodnego poruszania, spotykania się organizowania różnego rodzaju
imprez, wesel, komunii, urodzin, imienin, czy też zwykłych kontaktów rodzinnych, a nawet spotkań świątecznych. O ograniczeniach w chodzeniu do kościoła to chyba nikt nie przypuszczał.
Nie wspominając o zakazie organizowania zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych. Od kilku miesięcy
słyszymy ciągłe zakazy i ograniczenia, a teraz nas straszą kolejną
trzecią falą pandemii. Wcześniej nasze życie było tak oczywiste

i normalne. Nawet nie pomyśleliśmy, że może być inaczej. Nie
ceniliśmy normalności, wydawało się nam, że tak będzie zawsze.
Nasza potrzeba bycia razem, bycia we wspólnocie przypomina nam o sobie. Teraz już czasami zaczynamy się buntować.
W takim razie, co nam pozostało? Jakie mamy wyjście? W jednym ze znanych przebojów, są słowa „Cieszmy się z małych rzeczy”, z tego co mamy dzisiaj, z drobiazgów, doceńmy samych siebie, cieszmy się sobą. Pozostała nam jeszcze jedna bardzo ważna
rzecz. Jest takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Może
jeszcze nie jest aż tak źle, ale tej nadziei dzisiaj potrzebujemy
najbardziej. Nadziei, że niedługo będzie skuteczna szczepionka,
nadziei, że będziemy mogli normalnie żyć, pracować, wypoczywać, podróżować, spotykać się, być na normalnych weselach,
koncertach, imprezach itd. Nadziei, że dzieci wrócą do szkół,
studenci na studia, a pracownicy do normalnej pracy. Nadziei,
że gospodarka się odbuduje, nie stracimy pracy, będziemy mogli
żyć pełnią życia. Czy tak się stanie? Mamy taką Nadzieję. Niech
się to spełni już w Nowym 2021 Roku.
Wójt Gminy Iwkowa
Bogusław Kamiński
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INFORMACJE URZĘDU GMINY
„Odkrywam Małopolskę”
Gmina Iwkowa złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie
do projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowanego w 2020
r. w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Celem projektu było wsparcie turystyki dzieci i młodzieży poprzez organizację
wycieczek krajoznawczych oraz dydaktycznych na terenie naszego
województwa. 70 % otrzymanych środków pochodziło ze środków budżetu Województwa Małopolskiego natomiast 30 % był to
wkład własny, który w całości sfinansowali rodzice uczniów biorących udział w wycieczkach. Pięć szkół podstawowych z terenu
naszej Gminy przystąpiło do projektu organizując wycieczki
dla swoich uczniów. Jako pierwsze w dniu 16 września 2020 r.
wyruszyły: Szkoła Podstawowa w Wojakowej oraz Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu. Grupa 30 uczniów z Dobrociesza udała
się do Zakopanego, gdzie dzieci zwiedziły m.in. Tatrzański Park
Narodowy, Dolinę Kościeliską z Jaskinią Mroźną, Wielką Krokiew
oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. Wyjazd kolejką na
Gubałówkę oraz spacer po Krupówkach były niewątpliwie jedną
z głównych atrakcji wyjazdu. Dzieci z Wojakowej natomiast udały
się w Pieniny. Grupa 47 uczniów zwiedziła Ojców, a tam m.in.
Grotę Łokietka, Dolinę Prądnika, Multimedialne Muzeum Przyrodniczne Ojcowskiego PN. Podziwiać mogły również Zamek na
Pieskowej Skale oraz najbardziej charakterystyczną skałę Ojcowskiego Parku Narodowego „Maczugę Herkulesa”. 22 i 23 września
swoje wycieczki zorganizowała szkoła Podsatwowa w Iwkowej.
Pierwsza grupa licząca 49 uczniów zwiedziła Muzeum Zabawek
oraz Dom Zdrojowy w Krynicy, gdzie uczniowie mogli degustować wody mineralne, po czym wybrali się do Muszyny i tam
zwiedzili ogród Biblijny, Sensoryczny i Magiczny, a po powrocie do Krynicy nastąpił niebywale najprzyjemniejszy punkt
wycieczki czyli wizyta w fabryce czekolady. Tam dzieci dowoli degustowały słodkie przysmaki. Druga grupa 33 uczniów
oprócz takich samych atrakcji, jakie mieli koledzy z grupy
pierwszej, dodatkowo jeszcze mogła podziwiać piękną okolice
z wieży widokowej w Słotwinach. Natomiast 23 września 30 dzieci ze szkoły Podstawowej w Dobrocieszu w ramach projektu
odwiedziły Kraków, a tam Ogród doświadczeń im. Stanisława
Lema oraz Krakowskie ZOO. Dzieci aktywnie spędziły czas
biorąc udział w spektakularnych eksperymentach naukowych, a także mogły podziwiać piękno przyrody w Ogrodzie
Zoologicznym. W tym samym dniu również uczniowie Szkoły
Podstawowej w Iwkowej-Nagórzu wybrali się na wycieczkę zatytułowaną „W magicznym świecie pszczół”. Grupa licząca 28
uczestników w pierwszej kolejności odwiedziła Skamieniałe
Miasto w Ciężkowicach. Tam aktywnie uczniowie spędzili czas zwiedzając i grając w gry. Po czym udali się do Stróż,
aby tam odwiedzić Muzeum Pszczelarstwa „Sądecki Bartnik”,
gdzie poznali ciekawostki na temat życia pszczół, samodzielnie
wykonali swoje świece woskowe, a na koniec wyprawy udali się na przejażdzkę wozem konnym po okolicy. W dniu 24
września w Pieniny udała się grupa 48 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Iwkowej. Dzieci rozpoczęły wyprawę od zwiedzania
zamku w Niedzicy, następnie popłynęły rejsem po Jeziorze Czorsz-

tyńskim, po czym mogły pospacerować po koronie zapory w
Czorsztynie. Kolejnym punktem wyprawy było podziwianie panoramy Trzech Koron w Sromowcach Niżnych, wyprawa do Krościenka, a na zakończenie spacer po Wąwozie Homole w Jaworkach. Ostatnią szkołą, która 30 września dla 46 swoich wychowanków zorganizowała wycieczkę do Krakowa była Szkoła Podstawowa w Wojakowej. Dzieci odwiedziły Operę Krakowską,
a następnie udały się do Żywego Muzeum Obwarzanka, gdzie
poznały jego historię, a także samodzielnie mogły go wykonać.
Na koniec uczestnicy mogli dowoli degustować słynne krakowskie obwarzanki. Niestety pogaraszający się stan epidemiologiczny spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,
sprawił, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach nie zdążyła
zrealizować zaplanowanych wyjazdów do Krakowa, Wieliczki
oraz Oświęcimia. Dzieci będą mogły wybrać się na wycieczki,
gdy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje.
Natalia Pędzik

„Małopolska Olimpiada
Frekwencji”
10 gmin z Województwa Małopolskiego o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymało bony o wartości 50 tys. zł na wycieczki
szkolne dla uczniów z małopolskich szkół podstawowych. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa jedną z tych gmin była Iwkowa, która podczas wyborów mogła poszczycić się frekwencją na
poziomie 76,2 %. Wszystkie pięć szkół podstawowych z terenu
naszej gminy przystąpiło do projektu otrzymując pulę pieniędzy
na organizację jednodniowych wycieczek dla swoich uczniów.
Program zakładał kompleksowe sfinansowanie wycieczek do stolicy Małopolski - Krakowa oraz innych, atrakcyjnych miejsc w naszym województwie. Jednym z obowiązkowych punktów każdej
wycieczki była lekcja demokracji zorganizowana w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Pierwszą placówką, która zorganizowała wyjazd była Szkoła Podstawowa
w Iwkowej-Nagórzu, która 22 września 2020 r. zabrała swoich
wychowanków na wycieczkę do Krakowa. Wzięło w niej udział
39 uczniów. Dzieci odwiedziły m. in. Ogród Doświadczeń im.
Stanisława Lema oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Podczas wycieczki 15 października 2020 r. zatytułowanej
„Śladami Jana Pawła II ”, 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Wojakowej w ramach projektu odwiedziło Wadowice
i Kraków. Uczestnicy zwiedzili m.in. Dom Rodzinny Ojca
Świętego oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana
Pawła II w Łagiewnikach.
Pozostałe placówki tj. Szkoła Podstawowa w Iwkowej, Szkoła
Podstawowa w Kątach oraz Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu
zaplanowały swoje wyjazdy na październik i listopad. Niestety
w związku z pogarszającą się sytuacją zwiazaną z COVID-19
wycieczki nie odbyły się i zostały przesunięte na terminy
późniejsze, gdy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje.
Natalia Pędzik

„ PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO „
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Dofinansowanie
dla Klubu Seniora „Aktywni”
W ostatnim czasie Klub Seniora „Aktywni” wzbogacił się
o nowe wyposażenie kuchenne na łączną kwotę 1500 zł. Zakup
był możliwy dzięki inicjatywie pn. „Zwiększenie potencjału
Klubu Seniora „Aktywni” działającego na terenie Gminy
Iwkowa” realizowanej w ramach projektu „Profesjonalni
Małopolscy Sołtysi w akcji”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014
- 2020, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało

Sprzęt zakupiony w ramach projektu
w Iwkowej cykl warsztatów, których odbiorcami byli mieszkańcy na czele z sołtysami z terenu Gminy Iwkowa.
Składamy serdeczne podziękowania dla realizatora projektu oraz mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w organizowane zajęcia.
Urząd Gminy w Iwkowej

Inwestycje drogowe w bieżącym roku
Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą pandemią koronawirusa, Gmina Iwkowa stara się dbać o bezpieczeństwo jej
mieszkańców i wykonywać, w ramach posiadanych środków,
niezbędne prace na drogach gminnych. Realizując remonty dróg
gminnych zapewniamy ciągłość pracy dla naszych przedsiębiorców oraz rozwój gospodarczy naszej gminy. W bieżącym roku
zrealizowaliśmy zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych: Wojakowa - Podjaszczurowa” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na przedmiotowej drodze położono warstwę asfaltu wykonano przepust oraz
utwardzono pobocza. Roboty te zostały wykonane w trosce
o zwiększenie bezpieczeństwa rolników dojeżdżających do prac
w gospodarstwach rolnych.
Ponadto dbając o rozwój każdego sołectwa w naszej Gminie,
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku zrealizowano zadania modernizacji następujących dróg gminnych: Dobrociesz-Kopalina, Kąty-Grabie, Drużków Pusty-Kamieniec, droga w Porąbce
Iwkowskiej oraz profilowanie i uzupełnianie poboczy przy drogach w Połomiu Małym.
W ramach modernizacji ww. dróg wykonano poszerzenia
i utwardzenia dróg kruszywem łamanym oraz na części z nich utwardzenia nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową.

Droga Porąbka Iwkowska-Zarzecze

Droga Wojakowa-Podjaszczurowa - etap I
Roboty wykonane na przedmiotowych drogach gminnych
podniosły ich paramenty użytkowe i techniczne oraz wpłynęły na
polepszenie standardu użytkowania, a także bezpieczeństwa ruchu wśród Mieszkańców i Turystów Gminy Iwkowa.
Urząd Gminy w Iwkowej
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ECHO RAD SOŁECKICH
We wrześniu 2020 roku przeprowadzone zostały zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach na terenie gminy
Iwkowa. Tematem zebrań był podział Funduszu Sołeckiego na
2021 rok wraz z podjęciem uchwał przez zebrania wiejskie.
W poszczególnych miejscowościach Fundusz Sołecki przydzielony został na następujące zadania: Dobrociesz: kwota
ogólna 40.780,86 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu - 30.000
zł, modernizację dróg gminnych i dojazdowych – 10.780,86 zł.
Drużków Pusty: kwota ogólna 25.938,01 zł przeznaczona na
termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrocieszu – 10.000 zł, modernizację budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kątach – 6.000 zł, modernizację dróg
gminnych i dojazdowych – 9.938,01 zł. Iwkowa: kwota ogólna 49.311,80 zł przeznaczona na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu – 20.000 zł,
modernizację dróg gminnych i dojazdowych – 29.311,80 zł.

Kąty: kwota ogólna 49.311,80 zł przeznaczona na modernizację dróg gminnych i dojazdowych – 39.311, 80 zł, modernizację
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach – 10.000 zł.
Połom Mały: kwota ogólna 26.431,12 zł przeznaczona w całości na modernizację dróg gminnych i dojazdowych. Porąbka
Iwkowska: kwota ogólna 33.778,58 zł przeznaczona na modernizację dróg gminnych i dojazdowych 28.778,58 zł, modernizację
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach – 5.000 zł.
Wojakowa: kwota w wysokości 49.311,80 przeznaczona w całości na wykonanie sieci wodociągowej w Wojakowej – etap VII.
Łącznie Fundusz Sołecki na 2021 rok wynosi 274.863,97 zł.
Po podziale środków Funduszu Sołeckiego Wójt Gminy
Iwkowa przekazywał uczestnikom zebrania aktualne informacje. W czasie dyskusji mieszkańcy uczestniczący w zebraniach
przedstawiali różne sprawy bieżące wyjaśniane od razu na zebraniach.
Stefan Szot

LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA

9 listopada 2020 r.
odprowadziliśmy
na miejsce wiecznego
spoczynku
Annę Szczepańską wieloletniego
dyrektora, pracownika
i instruktora
Gminnego Ośrodka
Kultury w Iwkowej.
Spoczywaj
w pokoju...

11 listopada
Tegoroczne obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości z wiadomych względów były inne niż zazwyczaj. Władze Gminy złożyły rankiem 11 listopada okolicznościową wiązankę kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych
w obronie Ojczyzny, znajdującego się przy budynku Urzędu
Gminy w Iwkowej, zaś o 17.00 zrealizowano koncert on-line
laureatów I Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Młodzi dla Niepodległej”.
Młodzi dla Niepodległej
Na przełomie października i listopada odbyła się pierwsza
edycja Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
„Młodzi dla Niepodległej”. Koncert wszystkich laureatów odbył się w 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2020 r. o godzinie 17:00 i był transmitowany on-line.

Konkurs odbył się w formie „on-line”, co oznacza, że Jury
w składzie: przewodnicząca: Grażyna Enzinger oraz Bożena
Raszke i Arkadiusz Margraf dokonało wyboru laureatów oceniając ich zgłoszony do konkursu, nagrany wcześniej, występ
w formie filmu wideo.
Wyniki konkursu:
KATEGORIA I (KLASY I-III)
I MIEJSCE ex aequo
Filip Pławecki - PSP w Wojakowej
Klara Mida i Gabriel Repetowski - PSP w Iwkowej
II MIEJSCE
Amelia Koper - PSP w Iwkowej
III MIEJSCE
Karolina Motak i Wiktoria Zelek - PSP w Iwkowej
WYRÓŻNIENIE
Kornelia Maciaś - PSP w Wojakowej
KATEGORIA II (KLASY IV-VIII)
I MIEJSCE
Dawid Fitrzyk - PSP w Dobrocieszu
II MIEJSCE
Wiktoria Pawłowska - PSP w Kątach
III MIEJSCE
Kinga Pajor - PSP w Kątach
WYRÓŻNIENIE
Wiktoria Białka - PSP w Kątach
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie oraz ich rodzicom i opiekunom. Gorące podziękowania składamy również Jurorom konkursu, którzy błyskawicznie zaadoptowali się do dynamicznie zmieniających się
realiów w ostatnim czasie i pomimo wielu przeciwności odpowiedzieli pozytywnie na nasze zaproszenie do pracy w komisji
konkursowej.
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Wojakowa wspomina - Józef Para…
…aktor, reżyser, dyrektor teatru

9 listopada 2020 r. zmarł w wieku 98 lat wybitny aktor
filmowy i teatralny, Józef Para. Wiadomość ta zasmuciła nas
szczególnie, gdyż aktor urodził się i wyrósł na tutejszej ziemi.
Zawsze dumnie przyznawaliśmy, że Komisarz Przygoda
w filmowym obrazie Juliusza Machulskiego „Vabank” i „Vabank II” to z pochodzenia wojakowianin, urodzony w 1922
roku, jako syn Heleny i Józefa seniora, ówczesnego kierownika szkoły powszechnej. W istocie długie i bardzo bogate
życie artystyczne Józefa Pary wypełnione było wieloma innymi rolami, nagrodami i wyróżnieniami. Warto wspomnieć za
Związkiem Artystów Scen Polskich, że ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Grał na deskach teatrów: Słowackiego, Starego i Rapsodycznego w Krakowie. Był
dyrektorem teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Współczesnego
we Wrocławiu, Śląskiego w Katowicach. Zagrał dziesiątki ról
teatralnych, telewizyjnych, czy filmowych, m.in. w „Agencie
nr 1”, „Człowieku na torze”, „Trędowatej”, „Królowej Bonie”,
„Do krwi ostatniej”, „Polonia Restituta”, „Najdłuższej wojnie
nowoczesnej Europy” i w „Alchemiku Sendiviusie”, a szerokiej publiczności zapadł w pamięć rolą we wspomnianych filmach: „Vabank” i „Vabank II”. Para był laureatem wielu nagród
i wyróżnień: Nagrody Państwowej za kreacje aktorskie, Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy artystycznej, Srebrnej
i Złotej Maski Województwa Katowickiego. Został odznaczony
Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Nie mieliśmy możliwości osobiście poznać Józefa
Pary /zaszczyt ten spotkał Dyrektora Szkoły i nielicznych
nauczycieli podczas wyjazdu do Warszawy z reprezentacją samorządu gminnego/, ale On pamiętał o „krainie swego dzieciństwa” i wiele razy kontaktował się ze szkołą,
pozdrawiał tutejszą społeczność, podarował pamiątki – portret aktora z osobistą dedykacją – dzięki staraniom pana
Stanisława Tokarskiego. W czasie krótkiego spotkania, 93-letni
wówczas, Józef Para ze wzruszeniem wspominał swoje miejsce
urodzenia i wzrastania oraz pokazał obrazek Matki Bożej Wojakowskiej, który nieustannie nosił przy sobie. W roku 2015

Podarowany szkole portret z dedykacją

Obrazek Matki Bożej Wojakowskiej
coroczną Biesiadę Literacką, będącą podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Kosakowskiego,
poświęciliśmy właśnie życiu i twórczości Józefa Pary, zaliczając go do grona „Sławnych ludzi sercu bliskich z wojakowskiej
ziemi”.
Bożena Rabijasz
Nauczyciel bibliotekarz
Szkoła w Wojakowej
„Królik króluje w Iwkowej”
- pod takim hasłem odbyła się 27 września 2020 r. wystawa połączona z wyborem Championów wśród prezentowanych królików. Organizatorem imprezy był Małopolski
Klub Hodowców Królików Rasowych.

HDK

Staraniem Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej 17 października
2020 r. zorganizowana została akcja oddawania krwi. Zbiórka ta przeprowadzona została po raz pierwszy w specjalnym
krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który stacjonował na placu w centrum miejscowości. Była to pierwsza zbiórka w gminie Iwkowa
w tym roku, gdyż poprzednie ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa zostały odwołane. Cieszy fakt,
iż w akcję włączyło się 24 krwiodawców, z których 21 oddało
krew.
/red./
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ŻYCIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Przedszkole w Iwkowej
Ze względu na okoliczności, które zgotował nam koronawirus rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy od dostosowania
placówki do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Z sal dydaktycznych zniknęły dywany, pluszaki oraz wiele
zabawek, których nie można dezynfekować po każdej zabawie.
Dzieci musiały nauczyć się zwracania wyjątkowej uwagi na
przestrzeganie higieny oraz utrzymywanie odległości podczas
zabaw zorganizowanych i dowolnych.
Pomimo ograniczeń, jakie narzucają na placówkę wytyczne
przeciwepidemiczne GIS nasze przedszkole stara się funkcjonować normalnie realizując swoje zadania statutowe, stawiając
przy tym na pierwszym miejscu bezpieczeństwo wychowanków.

Grupa Starszaków

Szkoła do hymnu - grupa Maluchów

Zabawy Andrzejkowe

W obecnym roku szkolnym bierzemy udział w realizacji
programu edukacyjnego o tematyce ekologicznej „Kubusiowi
przyjaciele natury”, który zakłada zachęcanie dzieci do dbania
o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale
także promowanie dobrych przyzwyczajeń w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
Przystąpiliśmy także do ogólnopolskiego projektu „Dzieciaki Mleczaki”, aby poprzez zabawę, kształtować prawidłowe
nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat.
30 października Publiczne Przedszkole w Iwkowej po raz
kolejny uczestniczyło w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Aby uwrażliwić młode pokolenie na
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
przedszkolaki brały udział w zajęciach edukacyjnych mających
na celu przybliżenie historii naszej „małej ojczyzny”, którą jest
Gmina Iwkowa. Pogadanka o dziejach Iwkowej poparta była
prezentacją multimedialną, filmami i zdjęciami z albumów
przedstawiających gminę w przeszłości oraz jej współczesny
wizerunek. Na zakończenie starszaki przygotowały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przedszkolaki ubrane w stroje regionalne uczciły tę ważną dla Polaków rocznicę śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 11.11. przyłączając się tym samym do akcji
MEN „Szkoła do hymnu”. Zajęcia dydaktyczne tego dnia poświęcone były treściom patriotycznym.
25 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Tego Dnia dzieci poznały historię ukochanej
zabawki, zwiedziły wirtualnie muzeum zabawek, a także wzięły
udział w zabawach logiczno- matematycznych oraz plastycznych z misiem w roli głównej.
26 listopada zorganizowaliśmy andrzejki, podczas których
dzieci lały wosk, tańczyły i wróżyły próbując poznać swoją
przyszłość.
4 grudnia w przedszkolu rozbrzmiał dźwięk dzwonka
zwiastujący niecierpliwie wyczekiwanego gościa. Św. Mikołaj
obdarował najmłodszych wspaniałymi prezentami, wysłuchał
wierszy i piosenek w wykonaniu dzieci oraz sprawdził znajomość słów modlitwy. Przedszkolaki poprzez projekcję filmu
miały także okazję przenieść się na biegun północny do domu
i pracowni białobrodego staruszka.
W imieniu wychowanków oraz pracowników przedszkola
składamy podziękowania dla Mikołaja, Elfa, który z Nim przybył i wszystkim, którzy przyczynili się, pomimo pandemii do
zorganizowania tego magicznego wydarzenia.
Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Bogumiły
Szczepańskiej, która podarowała dzieciom piękne zabawki,
sprawiając przedszkolakom dużo radości i uśmiechu.
Dziękujemy także organizatorom zajęć w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: „My też możemy razem… po
raz drugi – integracja mieszkańców Gminy Iwkowa”, dzięki
którym nasi podopieczni biorą udział w bezpłatnych lekcjach
rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego, zyskując dodatkową możliwość rozwoju.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, więc wszystkie
przedszkolaki już rozpoczynają przygotowania do uroczystego
spotkania opłatkowego, na którym oprócz kolędowania, składania życzeń i smakowania wigilijnych potraw, nagrodzimy
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uczestników Gminnego Konkursu na stroik świąteczny. Ponad
to rodzice, jak co roku, spontanicznie organizują kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego sprzedawane będą własnoręcznie wykonane pierniczki. Pomysł ten wpisuje się w założenia akcji MEN „Razem na Święta”, do której przystąpiliśmy
i my, jako społeczność przedszkolna.
Ewa Turek

Ochronka Sióstr Służebniczek
NMP w Kątach
Pasowanie na przedszkolaka
Dzień 9 października 2020 r. był dla dzieci z Przedszkola
Niepublicznego bł. Edmunda Bojanowskiego w Kątach nie
lada wyzwaniem.
Właśnie tego dnia odbyło się pasowanie na przedszkolaka.
To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we
wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę
z przedszkolem. Ceremonia pasowania na Przedszkolaka odbyła się ze względów bezpieczeństwa bez udziału publiczności,
lecz wychowawczynie i dzieci wyszły naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i korzystając z nowoczesnych technik i form prezentacji postanowiły nagrać film z tej uroczystości. Pasowanie
rozpoczęło się od przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Były,
więc piosenki, wierszyki i taniec. Z dumą i radością na twarzy przedszkolaki w granatowych i zielonych biretach, stawały
przed Siostrą Dyrektor Haliną Boruch, która dokonała paso-
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wania każdego dziecka na przedszkolaka, poprzez symboliczne
położenie dużego lizaka na jego ramieniu.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania i drobny upominek.
Małgorzata Piętoń
Święto Niepodległości
Dnia 10 listopada 2020 r. w przeddzień Święta Niepodległości, dzieci z Przedszkola Niepublicznego bł. Edmunda Bojanowskiego w Kątach zebrały się, aby uroczyście świętować ten
wyjątkowy dzień.
Uroczystość rozpoczęła Siostra Dyrektor, która powitała
wszystkie zebrane dzieci oraz personel przedszkola. Następnie
zaprosiła poczet flagowy i wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy
hymn narodowy. Galowe stroje biało-czerwone oraz wystrój
Sali, dopełniły podniosłą atmosferę tak ważnego święta narodowego. Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony
w barwach ojczystych. Słowem i piosenką oddały szacunek
symbolom narodowym. Tego dnia dzieci również przystąpiły
do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła do hymnu”, której celem było odśpiewanie
czterech zwrotek hymnu narodowego o godzinie 11:11. Nasze
przedszkolaki spisały się wspaniale zachowując postawę patriotyczną w trakcie śpiewania naszego hymnu. Była to doskonała

okazja dla dzieci do przypomnienia i utrwalenia wiadomości
o narodowych symbolach Polski, jakimi są hymn, flaga i godło
Polski.
Małgorzata Piętoń
„Szkoła pamięta”
W dniu 30 października 2020 r. Przedszkolaki z Kątów brały udział wraz z nauczycielami w akcji MEN „Szkoła pamięta”.
Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci i nauczyciele upamiętnili ważne rocznice i wydarzenia historyczne. Przeprowadzono
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pogadankę na temat Święta Wszystkich Świętych, potrzeby
odwiedzania grobów bliskich osób, ale także miejsc pamięci
poświęconych Bohaterom walczącym za Ojczyznę. W ramach
akcji odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności i zapaliliśmy znicze w miejscach związanych
z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. Odwiedziliśmy
również groby zmarłych nauczycieli, Sióstr i Księży z naszej parafii. Oprócz zapalonych zniczy, wszystkie dzieci tego
dnia w przedszkolu podczas zajęć wykonały pracę plastyczną
pt. „Znicz” nawiązującą do polskiej tradycji dnia Wszystkich
Świętych.
Małgorzata Piętoń
Mikołaj
„Święty Mikołaj zbliża się, już słychać dzwonki sań,
Święty Mikołaj zbliża się, prezenty wszystkim da…”
Tak śpiewały dzieci naszego przedszkola w oczekiwaniu na
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Na to spotkanie przedszkolaki przygotowywały się już wcześniej pisząc listy i poznając
jego historię. 4 grudnia już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały. Najpierw słychać
było dzwoneczki pomocników – aniołków, a później pojawił
się on – nasz ukochany Święty Mikołaj. Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Po wysłuchaniu wierszy i piosenek św. Mikołaj rozdał
dzieciom prezenty. Zdjęcia zrobione z Mikołajem będą wspaniałą pamiątką. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim
dzieciom oraz pracownikom przedszkola zdrowych i radosnych świat Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas
za rok.
Małgorzata Piętoń

Zabawy szachowe

Uniwerek Malucha
Nowinki z Uniwerka Malucha…
Podczas epidemii i trudnej sytuacji w kraju dzieci w przedszkolu bawią się i uczą bezpiecznie. Nie sposób wyobrazić
sobie dzisiaj edukacji bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Są one odpowiedzią na specyfikę
współczesnych czasów. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy
w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów,
rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń.

Rytmika

Zabawy z Darami Froebla
W naszej pracy łączymy tradycyjne metody nauczania
z nowościami technologicznymi. Używanie tych nowoczesnych technologii nie jest wcale przejawem mody, ale ma
konkretne uzasadnienie dydaktyczne. W naszym przedszkolu
ekrany interaktywne, dywan i stolik interaktywny wykorzystywane są podczas zajęć dydaktycznych, co nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale również pozwala dzieciom lepiej zrozumieć
dany temat. Przedszkolaki mogą aktywnie na nich pracować
dzięki funkcjom dotykowych ekranu. Korzystają z gier i zabaw
edukacyjnych, pakietów edukacyjnych, tworzą rysunki i animacje. Wiemy, że pozytywny wpływ nowatorskich rozwiązań
w edukacji ma odbicie w rozwoju funkcji psycho – fizycznych,
co sprawia, że dzieci zarówno poszerzają swoją wiedzę, jak
i rozwijają procesy poznawcze, szczególnie logiczne i twórcze
myślenie, doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają inteligencję emocjonalną, a także doskonalą sprawność ruchową i zdolności muzyczne. Do bogatej oferty zajęć w naszym
przedszkolu, takich jak: szkoła językowa Early Stage, bajko-
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we zabawy szachowe, zabawy z tańcem i piosenką, rytmika,
zabawy z Darami Froebla dołączyły gry i zabawy ruchowe
z dywanem, tablicą oraz stolikiem interaktywnym. Podczas
tych wszystkich zajęć dzieci świetnie się bawią, a jednocześnie
wychodzimy naprzeciw dziecięcej potrzebie poznawania, doświadczania otaczającego świata, radosnego tworzenia, wesołej
zabawy, aktywności ruchowej, kontaktu z rówieśnikami i poczucia bycia ważną częścią grupy. Wszystko to zapewnienia
naszym dzieciom możliwość przeżywania przygody.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można
zapoznać się z naszą ofertą i oglądnąć ciekawe zdjęcia oraz filmik – krótki spacer po naszym przedszkolu www.uniwerekmalucha.pl.
Łucja Grzymek
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Uczestniczyły w wesołych zabawach, nie zabrakło oczywiście
wróżb i konkursów, w których ochoczo brały udział. Zabawa umożliwiła dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Dzieci świetnie się bawiły, tańcząc wspólnie przy muzyce, biorąc udział w różnych atrakcjach. Zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom. „Andrzejki” to świetna okazja
do rozbudzania w dzieciach ciekawości i chęci do poznania
naszej ludowej tradycji.
Edyta Nalepa
Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Niestety z powodu obowiązujących wytycznych, pluszowe maskotki musiały tym razem
pozostać w domu. Mimo tego, nie zabrakło w tym dniu wy-

Radosna Gromadka
Spotkanie z Mikołajem
Dnia 3 grudnia do naszego Żłobka i Przedszkola Radosna
Gromadka w Drużkowie Pustym przybył długo oczekiwany
gość – Święty Mikołaj.
Dzień wcześniej dzieci wraz z wychowawcami przygotowały zimową dekorację oraz specjalne miejsce, na którym zasiadł wyjątkowy gość. Tego dnia maluszki ubrane w odświętne
stroje przywitały Mikołaja wesołymi piosenkami oraz wierszem. Wszystko to stworzyło niesamowity nastrój zimy i świąt.
Przedszkolaki były niezwykle szczęśliwe i rozpromienione
widokiem Świętego jednak, kiedy znalazły się blisko Mikołaja
były troszkę zawstydzone i onieśmielone. Oprócz pełnego worka prezentów Święty Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne,
słuchały rodziców i Pań w przedszkolu. Na zakończenie Święty
Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczył atrakcyjne prezenty. Radości nie było końca. Miłym akcentem tego
spotkania było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Oczekiwana cały rok wizyta Świętego Mikołaja minęła
w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci
wszystkich przedszkolaków.
Barbara Repetowska
Zabawa Andrzejkowa
26 listopada 2020 r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa. Dla dzieci to dzień niezwykły, atrakcja bardzo
lubiana dostarczająca im wielu przeżyć i radości. Przedszkolaki poznały zwyczaje związane z obchodzeniem Andrzejek.

Andrzejki

Dzień pluszowego misia
śmienitej zabawy. Przedszkolaki na zajęciach poznały historię pluszowego misia i próbowały rozpoznać misie z różnych
bajek. Dodatkowo chętne dzieci mogły spróbować misiowego
przysmaku, którym jest miód. Nie zabrakło również zabawy
przy popularnych „misiowych” piosenkach. Przedszkolaki zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia oraz otrzymały dyplomy „Przyjaciel Pluszowego Misia”.
Karolina Bodurka
Święto Niepodległości
i pasowanie na przedszkolaka
10 listopada nasze przedszkole, jak co roku przystąpiło
do akcji „Szkoła do hymnu”. Odświętnie ubrani, punktualnie
o 11.11 odśpiewaliśmy hymn polski – Mazurka Dąbrowskiego.
Dopełnieniem tego ważnego dnia było zapoznanie przedszkolaków z symbolami narodowymi – godłem i flagą. Tego dnia
również, odbyła się wyjątkowa uroczystość. Po odśpiewaniu
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bańki mydlane, wznosiły barwne tęcze wokół szkoły. Każde
dziecko otrzymało dyplom i medal dla Super Przedszkolaka.
Wszystko to sprawiło, że ten dzień był dla przedszkolaków pełen niezapomnianych wrażeń.
Kinga Mika-Pajor
Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada
hymnu dzieci z grupy „Sówki” wystąpiły przed społecznością
przedszkolną. Mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki i wierszyki. Dla niektórych był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli
dotknięcie ramienia każdego nowego przedszkolaka ogromną
kredką przez panią Dyrektor. Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie szkoda, że po raz kolejny ograniczenia związane
z pandemią uniemożliwiły towarzyszenie rodziców w tej uroczystości.
Karolina Bodurka

„Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 listopada
Tym, co zmarli za ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
I my przedszkolacy o tym pamiętamy
I dlatego dzisiaj tu się spotykamy.”
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała
niepodległość. Dlatego we wtorek - 10 listopada nasza szkoła nabrała biało-czerwonych barw. Przedszkolaki obchodziły
Święto Niepodległości. Poznały symbole narodowe, śpiewały
pieśni patriotyczne, recytowały wiersze. Swojej Ojczyźnie oddały czas i serce. Wzięły udział w kolejnej edycji akcji MEN

Szkoła Podstawowa
w Dobrocieszu
Dzień Przedszkolaka
„Wszyscy swoje święto mają,
Tańczą, skaczą i śpiewają.
Przedszkolaki przykład dają
I też swoje święto mają. (…)”
Dnia 21 września dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Dzień Przedszkolaka. Atrakcji i dobrej zabawy nie brakowało. Przedszkolaki nie miały czasu na nudę. Brały udział
w grach i zabawach. Wspólnie śpiewały, tańczyły, puszczały

Narodowe Święto Niepodległości
„Szkoła do hymnu” i o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewały Mazurek Dąbrowskiego, przy akompaniamencie nauczyciela
muzyki Romana Świdra. Oddały tym samym hołd przodkom,
którzy walczyli za naszą ojczyznę. Uwieńczeniem tego dnia był
pochód przedszkolaków wokół szkoły z samodzielnie wykonanymi flagami.
Drodzy Rodzice możecie być dumni ze swoich małych patriotów!!!
Kinga Mika-Pajor
Magia i czary, czyli przedszkolne andrzejki
W przedszkolu zabawa,
Andrzejek to czas.
Niech magia i wróżba
Królują wśród nas.
Już zaczynamy, już nie czekamy.
Zabawa dalej, start!”

Dzień Przedszkolaka

Koniec listopada to czas nierozerwalnie związany z wróżbami i magią. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku
przedszkolaki z naszej szkoły świętowały „Andrzejki”. Dnia 27
listopada daliśmy się ponieść muzyce, zabawie i towarzyszą-
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cym jej wróżbom i obrzędom. Wszystkie przedszkolaki mogły,
jeśli tylko chciały, zajrzeć w przyszłość i sprawdzić, co je czeka.
Do tego celu posłużyła nam najbardziej znana andrzejkowa
wróżba – lanie wosku, oraz inne wesołe zabawy np. wróżenie
z kubeczków, magiczna studnia, czy ustawianie butów.

Andrzejkowe wróżby
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże J. Pewne jest
to, że przyniosły dzieciom wiele frajdy i stały się okazją do
przeżywania pozytywnych emocji.
Kinga Mika-Pajor
Dzień chleba
„Już chlebem pachnie dom,
przy stole wszyscy są…
Radość i miłość dookoła,
ciepło bochenka nas do siebie woła.”
Dnia 16 października przedszkolaki z naszej szkoły brały
udział w obchodach Światowego Dnia Chleba. Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale
spełnia również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy
Związek Piekarzy i Cukierników. Z tej okazji dzieci zgłębiały

Wspólnie robimy chleb
sekrety powstawania i wypieku pysznego, chrupiącego chleba.
Poznały, co to żarna i młyn oraz jak ciężko pracują rolnicy,
młynarze i piekarze, by w naszych domach roztaczał się cudowny aromat świeżego pieczywa. Dzieci mogły degustować
różnego rodzaju pieczywo i samodzielnie lepić swoje bułeczki
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z masy solnej. Uwieńczeniem obchodów tego święta była wycieczka do piekarni, w której dzieci bezpośrednio mogły wziąć
udział w procesie wypieku chleba. Przedszkolaki upiekły swoją
pierwszą prawdziwą bułeczkę, którą zabrały ze sobą do domu.
Przepyszne podpłomyki z cukrem i śmietaną osłodziły im pobyt. Dzieci nie zapomniały podziękować i po sobie posprzątać,
więc również miotły poszły w ruch.
Wszyscy doceniamy pracę piekarzy i bardzo dziękujemy
pani Agacie za ciepłe przyjęcie!
Kinga Mika-Pajor
Spotkanie z Mikołajem
„6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po
świecie…”
Na wizytę tego niezwykłego Gościa wszystkie dzieci czekają
z upragnieniem przez cały rok! Pomimo braku śniegu i panującej pandemii, Święty Mikołaj nie zawiódł naszych przedszkolaków i już 4 grudnia zapukał do ich drzwi. Dzieci radośnie Go
przywitały, śpiewały Mu piosenki i recytowały wiersze. W zamian Mikołaj obdarował wszystkich prezentami i pozwolił zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W sali zapanowała wielka radość
i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!!!
Kinga Mika-Pajor
Dzień Pluszowego Misia
Każde dziecko ma w domu ukochanego misia, który pomaga mu zasnąć, odgania wszelkie smutki i jest wspaniałym towarzyszem do zabawy. W związku, z czym dnia 25 listopada celebrowaliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku
obchodziliśmy to święto troszkę inaczej niż zwykle. Z powodu
pandemii nie mogliśmy przyprowadzić swoich ulubionych pluszaków do szkoły, więc sami się za nie przebraliśmy. Czekało
na nas wiele atrakcji. Poznaliśmy historię pluszowego misia,
braliśmy udział w zmisiowanych konkursach i quizach, wykonywaliśmy zadania i prace plastyczne. Radośnie bawiliśmy się

Dzień misia
przy muzyce i z uwagą słuchaliśmy misiowych opowieści. Na
koniec każdy otrzymał okolicznościową pamiątkę, a po powrocie do domu mocno przytulił swojego pluszowego misia ;).
Kinga Mika-Pajor
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Wycieczka do Warszawy
W dniu od 12 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu wybrali się na czterodniową wycieczkę do
Warszawy. W wycieczce brały udział dzieci z klas 4 – 8. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Lotnisku Chopina – największego portu lotniczego w Polsce, znajdującego
się na terenie warszawskiego osiedla Okęcie. Tam na tarasie
widokowym podziwialiśmy pole wzlotów samolotów. Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Centrum Nauki
Kopernik, gdzie wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy
mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń,
wszechświata i wielu innych aspektów otaczającego nas świata.
Drugi dzień naszego pobytu w Warszawie zaczęliśmy od
śniadania, po którym wyruszyliśmy z hotelu na dalsze zwie-

kolejnego punktu naszej wycieczki. Następnym miejscem naszego pobytu, niezwykle ciekawym, dla uczestników wycieczki
był PGE Narodowy. Było wśród nas wielu kibiców piłki nożnej
i wizyta na tym stadionie była spełnieniem ich marzeń. Gdy
weszliśmy na trybuny i wspięliśmy się na ich szczyt, z góry
podziwialiśmy ogrom tego obiektu. Naprawdę, robi wrażenie!
Zwiedziliśmy szatnie piłkarskie i mieliśmy okazję usiąść na
ławce rezerwowych.
W ostatnim dniu naszego pobytu udaliśmy się do Wilanowa, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pałacu Króla Jana III w formie lekcji muzealnej pt. „Wnętrza pałacu i ich symbolika”.
Uważam, że wycieczka była pełna wrażeń i pozytywnych
emocji. Zrobiliśmy dużo pamiątkowych zdjęć. Mamy nadzieję,
iż ponowne wycieczki dostarczą nam równie wspaniałych wrażeń i poszerzą naszą wiedzę i umiejętności.
Agnieszka Musiał

Szkoła Podstawowa
w Iwkowej
Z życia szkolnej, iwkowskiej zerówki…
Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła funkcjonowanie szkoły, jednak z zachowaniem norm sanitarnych wiele
przedsięwzięć nadal udaje się realizować. Iwkowska, szkolna
zerówka liczy 20 uczniów w wieku 5 i 6 lat. Ich kariera edukacyjna z każdym dniem nabiera tempa, a my z dumą obserwujemy jak wspaniale się rozwijają. Dzieci z ochotą uczestniczą
i przeżywają wspólne święta. Są wdrażane do właściwego zachowania i celebrowania ważnych wydarzeń z życia szkoły, ale
również też tych osobistych.
W ostatnim dniu lata zerówka miała okazję udać się na
pierwszą wspólną wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę”. Całodniowy wyjazd do Krynicy
był nie lada wyzwaniem, ale cała grupa okazała się być mocno
zdyscyplinowana. Dla wielu było to pokonanie swoich lęków
związanych z odległością od domu i rozstaniem na tak długo z rodzicami. Ogrom atrakcji i pięknych widoków wzbudził
w naszych najmłodszych zachwyt i zadowolenie. Już nie mogą
się doczekać kolejnego wyjazdu J.
W kalendarz wydarzeń szkolnych na dobre wpisał się
Dzień Głośnego Czytania. I nasza zerówka wzięła z nim udział.
Za sprawą Wicedyrektor Anny Abram-Libront akcja czytelnicza przeniosła się do domów dzieci i trwa nadal. Uczniowie
dzanie miasta, które rozpoczęliśmy od odwiedzenia Cmentarza
Powązkowskiego. Następnie udaliśmy się do Łazienek, a stamtąd od razu udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, by tam zobaczyć
Grób Nieznanego Żołnierza. Akurat odbywała się zmiana warty. Następnie udaliśmy się w kierunku Starego Miasta, przewodnik pokazywał i opowiadał nam o najważniejszych miejscach i pomnikach. Widzieliśmy Kolumnę Zygmunta, Pomnik
Syrenki, Pomnik Małego Powstańca i wiele innych. Pogoda
w tym dniu nas nie rozpieszczała, ale i tak był to dzień pełen
wrażeń. Na zakończenie dnia niewątpliwą atrakcją był wyjazd
na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd mieliśmy
możliwość podziwiać Warszawę z wysoka.
W trzecim dniu na początku zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Stamtąd metrem udaliśmy się do

W Krynicy
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Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn
posiadają kartę czytelnika, na którą wypożyczają w każdy poniedziałek wybrane przez siebie książki. Widać tu dużą przychylność rodziców, którzy motywują swoje pociechy i wspólnie
z nimi czytają. Bogaty księgozbiór szkolnej bibliotek, sprowadzony do biblioteczki klasowej pozwala
na udostępnienie uczniom różnorodnej literatury
dziecięcej.
W październiku odbyło się kilka zajęć dotyczących dbania o swoje zdrowie i właściwe odżywianie. Ważną coroczną inicjatywą, jest akcja „Śniadanie daje moc” mającą na celu uwrażliwienie dzieci
na rolę śniadania w diecie dziecka.Nasi najmłodsi
poznali zasady zdrowego odżywiania wieńcząc tę
wiedzę własnoręcznie przygotowanym śniadaniem. Było pysznie.
Z wielkim entuzjazmem zerówka, jako stacjonarny reprezentant szkoły wzięła udział w akcji
„Szkoła do hymnu”. Słowa hymnu narodowego
uroczyście i doniośle wybrzmiały 10 listopada
o godz. 11:11 w murach naszej szkoły. Z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości starsi koledzy z klas I-III
wzięli udział w konkursie patriotycznym organizowanym przez
GOK w Iwkowej zdobywając wszystkie miejsca na podium.
Niezwykle miło najmłodsi uczniowie wspominają obchodzony Dzień Pluszowego Misia. Ulubieniec z dzieciństwa, powiernik wielu sekretów, ukochana przytulanka i bohater bajek
skradł na dobre serca najmłodszych. Był to dzień angażujący
plastycznie i wirtualnie. Starsi uczniowie poprzez łączność internetową podzielili się zdjęciami swoich pluszaków.
Nadszedł też ten długo wyczekiwany dzień. Od rana 4
grudnia zerówka wypatrywała Świętego Mikołaja. W trosce
o zdrowie dzieci jak i Mikołaja spotkanie odbyło się w wirtualnym świecie. Wiadomość od Świętego wywołała ogromne
zaskoczenie, a szukanie podarunków wielką frajdę. Całości
dopełnił widok ze szkolnych okien – krocząca w oddali postać
Świętego Mikołaja. Okrzykom radości i euforycznym podskokom nie było końca. Był to piątek pełen emocji, które z pewnością pozostaną w pamięci dzieci na całe życie.
Zerówkowe życie jest więc kolorowe, pełne wyzwań, ale
przede wszystkim ciekawe! Kto wie, co szykuje dla nas Nowy
Rok?
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
dla wszystkich czytelników przesyłamy najlepsze życzenia!
Szkolna zerówka z Iwkowej
wraz z wychowawczynią Angeliną Kołodziej:)
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„Jesteśmy już uczniami…”
24 września 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość
„pasowania na uczniów” 29 dzieci z dwóch pierwszych klas.
Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co
roku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym, w trakcie którego z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Sposób zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych w pierwszym miesiącu nauki w szkole został przyjęty rzęsistymi brawami przez
przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Po zakończeniu
części artystycznej pierwszoklasiści przed Sztandarem Szkoły
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, zaś wzorowym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Kolejno dyrektor szkoły Zbigniew Ruszaj
dokonał symbolicznego pasowania na ucznia i tym samym
„pierwszaki” zostały włączone do społeczności uczniowskiej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Iwko-

wej. Rodzice na tę okoliczność przygotowali drobne upominki
i pamiątki, a wychowawcy wręczyli pierwsze ważne dokumenty, tj. legitymację szkolną oraz kartę biblioteczną. Ten dzień
z pewnością na długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali,
będą dla nich drogowskazem na długie szkolne lata.
Kochani pierwszoklasiści! Cieszymy się, że jesteście już
uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!
Zuzanna Kurzydło
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
W dzisiejszym świecie książka nie jest dla dzieci jedynym
źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Nauczy-
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ciele wszystkich etapów edukacyjnych starają się w atrakcyjny sposób ukazywać korzyści płynące z częstego obcowania
z książką, dlatego podejmujemy wiele działań, aby uczniowie
postrzegali czytanie, jako jedną z najlepszych możliwości poszerzania wiedzy oraz niedoceniany sposób na relaks. Czytanie
książek to podróż w świat wyobraźni, która daje wytchnienie,
kształtuje postawę cierpliwości, skupienia, refleksji i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji, czy spędzaniu czasu przy komputerze.
W tym celu ważną decyzją było złożenie wniosku związanego z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa”
uchwalonym przez Radę Ministrów w celu otrzymania dotacji na poszerzenie księgozbioru biblioteki. W bieżącym roku
otrzymaliśmy ogromny zastrzyk finansowy, który pozwolił
nam zakupić wiele tytułów, które pojawiły się na liście zamówienia stworzonej z propozycji uczniów i nauczycieli naszej
szkoły. Nasi uczniowie bardzo się ucieszyli, że mieli swój wkład
w urozmaicenie i wzbogacenie zasobów szkolnej biblioteki
o nowości wydawnicze.
Barbara Klimek
„Lekturki spod chmurki”
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do
czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować
problem i zainspirować do czytania od października 2020
r. uczniowie klasy 1A Publicznej Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Pawła II w Iwkowej przystąpili do ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ, lekturki spod
chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa
wśród uczniów klas I-III. Projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej został stworzony z myślą o zachęceniu uczniów
do czytania książek, w tym lektur szkolnych. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze

podczas nauczania zdalnego. Uzupełniliśmy lekturniki, rozwiązywaliśmy quizy dotyczące lektury. W klasie pojawiła się
wystawa związana z lekturą. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zimowe zadania i przygody z „małą chmurką”.
Zuzanna Kurzydło
Europejski Dzień Języków
W 2001 roku dzień 26 września został przez Radę Europy
ogłoszony Europejskim Dniem Języków Obcych. W tym dniu
szczególnie podkreślamy znaczenie znajomości języków we
współczesnym świecie.
W naszej szkole w dniu 26 września 2020 r. przeprowadzone zostały na lekcjach języka angielskiego i języka niemieckiego pogadanki i dyskusje związane z obchodami EDJ. Uczniowie wspólnie szukali argumentów, dlaczego warto uczyć się
języków obcych.
Z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowany został
w naszej szkole konkurs plastyczny, w którym autorzy plakatów promowali naukę języków obcych i zachęcali swoich rówieśników do poznawania kultury, historii i obyczajów innych
krajów. Konkurs wzbudził w tym roku duże zainteresowanie
wśród uczniów, co znalazło wyraz w większej niż dotychczas

liczbie zgłoszonych prac oraz wysokim poziomie artystycznym. Podziwiając prezentowane na szkolnym korytarzu plakaty wyraźnie można było odczytać intencje autorów, a mianowicie: JĘZYKÓW OBCYCH WARTO SIĘ UCZYĆ.
Urszula Nowak, Maria Zięć,
Anna Baran, Anna Urbańczyk
zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcania rodziców
do czytania dzieciom oraz integracji zespołu klasowego. Dodatkowo nauczyciel-wychowawca współpracuje z placówkami
oświatowymi z terenu całego kraju oraz z zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na
stronie projektu. Uczniowie klasy pierwszej właśnie zakończyli
realizację I Modułu. Bawiliśmy się świetnie. Naszą inspiracją
była lektura „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej.
Część zadań wykonaliśmy w szkole, ostatnie prace już w domu

Świetlica szkolna
Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia panuje wyjątkowy nastrój. Można nawet powiedzieć, że jak tylko nadejdzie
grudzień, od razu czujemy klimat zbliżających się świąt.
W świetlicy szkolnej zawsze w tym czasie dużo się dzieje. Dzieci bardzo lubią brać udział w zajęciach artystycznych
i wykonywać wszystko, co kojarzy im się ze świętami: ozdoby
choinkowe, szopki i przeróżne dekoracje świąteczne. W tym
roku – pomimo pandemii – nie chcieliśmy pozbawiać naszych
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li możliwość skorzystania z wielu atrakcji np. wieży widokowej
i spaceru ścieżką w koronach drzew w Krynicy – Zdroju, rejsu
promem po Jeziorze Czorsztyńskim, czy przechadzki w Wąwozie Homole. Te wyjazdy, oprócz integracji grupy wzbogaciły
wiedzę uczniów o naszym regionie, a także dały sposobność
poznania walorów przyrodniczych naszych okolic.
Anna Motak

uczniów tej frajdy. W związku z tym świetlica szkolna realizuje projekt pt. „Dekoracja świąteczna” dla wszystkich uczniów,
którzy pragną wykazać się swoją kreatywnością. Dzieci wykonują prace w domu, często wspólnie z całą rodziną J, by później dostarczyć je do szkoły. Dzięki zaangażowaniu wszystkich
domowników jest okazja do wspólnego spędzania czasu.
Wszystkie dziecięce rękodzieła będą wyeksponowane na
holu szkolnym.
Staną się one wspólną świąteczną dekoracją, która zdobić
będzie naszą szkołę i przypominać o nadchodzących Świętach
Bożego Narodzenia.
Kazimiera Stokłosa

Działalność Samorządu Uczniowskiego
PSP Iwkowa
9 października 2020 r. odbyły się, poprzedzone zaciętą
kampanią, wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nowo wybrany skład szybko przystąpił do pracy.
Pomimo wielu ograniczeń wynikających z trwającej pandemii, 13 października udało się uczcić Dzień Edukacji Narodowej. Niestety, nie było tradycyjnej akademii, jednak nic
nie stanęło na przeszkodzie, aby wspólnie zaśpiewać wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły „Sto lat”. Nie zabrakło także życzeń, które mimo, że składane przez radiowęzeł,
płynęły z serca i wdzięczności. Niezwykle miłym gestem były
także piękne kwiaty wręczane przez uczniów. Całemu dniu towarzyszyły stare przeboje wybrzmiewające z głośników. To był
niezwykle miły i uroczysty dzień.
Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym przez samorząd była akcja „Zostań elfem”. Cieszyła się ona dużym
zainteresowaniem uczniów, zarówno tych najmłodszych, jak

„Odkrywam Małopolskę”
W ramach programu „Odkrywam Małopolskę” w dniach
od 22 do 24 września 2020 roku w naszej szkole zorganizowane
zostały dwie wycieczki do Krynicy – Zdroju oraz jedna w Pieniny. Nasz urokliwy region w te piękne jesienne dni zwiedzały
dzieci z klas od 0 do 4. Dzięki programowi nasi uczniowie mie-

i ósmoklasistów. Bardzo cieszy fakt, że tak wielu młodych ludzi
zdecydowało się dołączyć do ekipy Świętego Mikołaja, obiecując tym samym pomoc i zaangażowanie w przygotowanie
świątecznych podarunków. Wszystko po to, aby sprawić innym
radość. Nadsyłane przez uczniów zdjęcia potwierdzają, że nie
były to puste obietnice, a realna pomocJ.W imieniu Świętego
Mikołaja dziękujemy za poświęcony czas. Z pewnością dzięki
Wam na niejednej twarzy zagościł uśmiech.
Świąteczny czas jest idealny, aby życzyć innym wiele dobrego. Kolejną inicjatywą Samorządu Uczniowskiego było, zatem
ogłoszenie konkursu na świąteczną kartkę bożonarodzeniową
pn. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”. Zadaniem konkursowym było własnoręczne przygotowanie tradycyjnej kartki
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świątecznej, nawiązującej do tradycji i zawierającej piękne życzenia. Mimo nieobecności uczniów w szkole, kartki napływają, ciesząc oko kreatywnością i starannością oraz wzruszając
pięknymi życzeniami. Wszystko wskazuje na to, że jury będzie
miało pełne ręce roboty. Dziękujemy za zaangażowanie i również składamy wszystkim serdeczne życzenia.
Kolejne zadania przed nami. Miejmy nadzieję, że w szkolnej rzeczywistościJ.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Krzyszkowska
Innowacja
Opierając się na myśli Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól działać, a zrozumiem”
w klasie trzeciej naszej szkoły rozpoczęto innowację „Eksperymentuję, więc rozumiem – klasowe laboratorium”. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń jest podstawą rozwoju
i nauki. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas realizacji
zaplanowanych działań, jak również zaangażowanie emocjonalne i własne przemyślenia pozostaną na dłużej w pamięci
uczniów i ułatwią im dalszy rozwój. Eksperymentowanie jest

doskonałą okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, przedsiębiorczości i twórczego myślenia.
Anna Motak
Innowacja pedagogiczna
„Bliskie spotkania z przyrodą”
W tym roku szkolnym, w ramach lekcji przyrody realizuję innowację pedagogiczną pt. „Bliskie spotkania z przyrodą”.
Innowacja ta powstała w myśl zasady: słyszę, widzę, czuję,
dotknę, poznam, zapamiętam. Celem głównym innowacji
jest zachęcanie i motywowanie uczniów do samodzielnego
poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Została ona przygotowana z myślą o uczniach
klasy czwartej. Innowacja łączy edukację przyrodniczą z elementami edukacji ekologicznej. Realizowane na spotkaniach
zagadnienia łączą teorię z praktyką, a to z kolei pozwala bliżej
poznać środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia poprzez zaangażowanie uczniów. Nowatorstwo polega na innowacyjnej formie organizacji zajęć, m.in. w formie warsztatów
terenowych, a tym samym na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez działanie uczniów. Lekcje prowadzone są metodami aktywizującymi, takimi jak obserwacja, dokumentowanie
z wykorzystaniem różnych narzędzi, m.in. aparatu fotograficznego, lupy, lornetki, mapy, kart pracy, klucza do oznaczania zwierząt i roślin, Internetu, itp. Każdy uczeń poznaje florę
i faunę występującą w jego otoczeniu, a więc i w Polsce poprzez

samodzielne i grupowe dochodzenie do wiedzy. Prowadzone
zajęcia w ramach innowacji dotyczą wybranych działów (treści
programowych) z zakresu otaczającej nas przyrody. Realizacja zajęć jest dwuetapowa: pora jesienna i wiosenna. Pierwsze
efekty własnej pracy uczniowie już przedstawili w postaci prezentacji. Końcowym efektem prac terenowych będzie wymiana
spostrzeżeń dokonanych przez uczniów, szczegółowe omówienie wyników obserwacji i pomiarów, wyciągnięcie wniosków
oraz opracowanie zebranych w czasie wycieczek materiałów
w postaci albumów, prezentacji multimedialnej, nagrań. Przy
współpracy grupowej uczniowie korzystają z komunikatorów
internetowych, poczty elektronicznej, czy możliwości pracy
grupowej poprzez udostępnianie opracowanych materiałów.
Barbara Pysno
Metoda na lekturę
Innowacja pedagogiczna, nawet ta o wąskim zasięgu, zawsze ubogaca lekcje, ułatwia uczniom zapamiętywanie, wspiera ich wszechstronny rozwój, a tym samym poprawia, jakość
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pracy szkoły. „Metoda na lekturę” – pod takim hasłem w bieżącym roku szkolnym wprowadzona została innowacja metodyczna na lekcjach języka polskiego. Adresatami innowacji
są wszyscy uczniowie kl. V oraz VIb, a realizowana jest przy
każdym omawianiu lektur, zarówno obowiązujących, jak i dodatkowych.
Głównym celem innowacji jest zaszczepienie nawyków
czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie uczniów.
Podjęte działania mają na celu wdrożenie u uczniów nawyku
uważnego czytania lektur, których znajomość jest niezbędna
podczas egzaminów po szkole podstawowej, jak również do
częstych kontaktów z książką i do jej polubienia. Innowacja
ma na celu ukazanie piękna ukrytego w literaturze, bogactwa
słownictwa, wartości i różnorodnych znaczeń. Jednym z istotnych elementów innowacji jest nauka metod rozwiązywania
problemów i właściwy ich dobór w zależności od sytuacji i potrzeb. Innowacja ma także rozwijać umiejętność pracy w grupie, szlifować osobowość i kreatywność.
Zaproponowane metody pracy pozwalają realizować zadania wielokierunkowo, w różnym czasie i w indywidualnym
tempie. Proponowane są metody z przewagą aktywizujących
i interdyscyplinarnych. Nie ma wątpliwości, że działając lepiej
zrozumiemy i zapamiętamy. Mimo iż wprowadzenie nauczania
zdalnego utrudniło wspólną pracę, a niektóre pomysły i metody trzeba było przekuć na inne, dla uczniów nie ma rzeczy niemożliwych. Po tak krótkim czasie da się zauważyć niezwykłe
zaangażowanie, samodzielność oraz potrzebę tworzenia. Dzięki motywacji do działania z pewnością szybciej ubywa kartek
w książceJ.
Ewaluacja będzie polegała na przeprowadzeniu ankiet skierowanych do uczniów biorących udział w innowacji. Będzie się
również opierała o rozmowy przeprowadzane z uczniami oraz
obserwacje w trakcie trwania zajęć. W ewaluacji będą brane
pod uwagę wytwory i utwory powstałe w trakcie realizacji innowacji, a wyniki zostaną przedstawione w formie sprawozdania po jej zakończeniu.
Małgorzata Krzyszkowska

Szkoła Podstawowa
w Iwkowej-Nagórzu
Trudny czas… a jednak staramy się trzymać formę i rezon.
Nie poddajemy się. Pomimo, że wirus zamknął nas w domach,
nie jesteśmy bierni i chcemy uczestniczyć w życiu szkoły i społeczności jak w „normalnym czasie”. Niech świadczą o tym nasze
działania, jakie podjęliśmy od początku roku szkolnego.
A oto ich przegląd. Spójrzcie i przekonajcie się sami, że to
nie fikcja, a „najprawdziwsza prawda”. Przeczytajcie, a stwierdzicie, że jesteśmy dzielni, waleczni i odważni (a co tam...
niech wirus drży… może się wystraszy i odejdzie J).
A teraz do rzeczy, oto lista naszych akcji:
Procedury bezpieczeństwa w szkole związane
z pandemią:
To był pierwszy i obowiązkowy punkt startowy na początek
roku szkolnego. Nauczyciele przypomnieli uczniom podstawowe zasady postępowania w czasie pobytu w szkole i poza nią.
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Odbyły się pogadanki i prezentacje na lekcjach wychowawczych. Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki i plakaty
przypominające o zachowaniu zasad higieny. A potem przeszliśmy do pracy.
Małopolska Olimpiada Frekwencji
W ramach Małopolskiej Olimpiady Frekwencji nasi
uczniowie starszych klas wyjechali na wycieczkę do Krakowa w dniu 22.09. 2020 r. W programie wycieczki odwiedzili
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie w przyjazny
i wesoły sposób zapoznali się z podstawowymi prawami fizyki. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów było zwiedzenie
Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie mieli możliwość zobaczyć
samoloty polskiej produkcji z okresu I wojny światowej oraz
wiele innych ciekawych typów samolotów pasażerskich i bojowych. W ramach tego wyjazdu uczniowie poznali również
podstawy działania Samorządu Województwa Małopolskiego

W muzeum lotnictwa
i jego zadania. W obrębie Rynku i Starego Miasta rozpoznawali
style architektoniczne znanych budowli.
Danuta Karwala
„Odkrywam Małopolskę” wycieczka dla najmłodszych
W dniu 23.09.2020 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce do Ciężkowic i Stróż zorganizowanej w ramach programu wojewódzkiego pt.: „Odkrywam

Seniorzy w Mini Skansenie

Wakacje w GOK-u

Święto Suszonej Śliwki

Stowarzyszenie Dobro-Cieszy

Seniorzy

LKS IVA Iwkowa

Juniorzy

Młodziki

Orliki i Skrzaty

...Ochronce w Kątach

...Ochronce w Kątach

Mikołaj w...

...PP w Iwkowej

...PP w Iwkowej

...Radosnej Gromadce

...PSP w Iwkowej

...PSP w Dobrocieszu

...PSP w Iwkowej-Nagórzu
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Małopolskę”. Dzień rozpoczęliśmy od aktywnego zwiedzania
Ciężkowic połączonego z grą Skamieniałego Miasta. Wyzwania
sprawnościowe, przejścia przez szczeliny, mapę Skamieniałego
Miasta, niespodzianki i zaskoczenia, mini nagrody – to wszystko czekało na naszych uczniów podczas wycieczki. Następnie
odwiedziliśmy „Sądecki Bartnik” – skansen i muzeum. Dowiedzieliśmy się „Jak to było kiedyś i jest dzisiaj z tymi pszczołami”, kolejno przejechaliśmy wozem konnym po okolicy oraz
uczestniczyliśmy w zajęciach „Magia wosku pszczelego”, podczas których uczestnicy własnoręcznie wykonali swoje świece
woskowe. Na zakończenie grillowaliśmy w Parku Zarembów.
Agnieszka Kita

poparcia online. Każdy mieszkaniec danej gminy mógł oddać
jeden głos poparcia na swoją gminy.
Karol Gołąb
Ślubowanie Pierwszej Klasy
Dnia 25 września odbyła się w naszej szkole uroczystość
ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodzi-

Szkolny Klub Sportowy
Dwa razy w tygodniu w naszej szkole realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy (SKS).
Dziękujemy Ministerstwu Sportu i innym sponsorom programu.
Karol Gołąb
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Drugiego października w naszej szkole obchodziliśmy
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Pomysłodawcą akcji jest Andrzej Grabowski, założyciel
Wydawnictwa „Karty Grabowskiego”. Wielki pasjonat niecodziennego nauczania-uczenia się matematyki. Autor kart Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”, „Dodawanie i odejmowanie”
oraz „Gry logiczne (3 kolory)” (które opracował z córką Justyną Grabowską-Dybek).

Mistrzami szybkiego mnożenia i dzielenia do stu okazali
się: Magdalena Bodek kl.4, Weronika Kubicka kl.4, Bartłomiej
Nowak kl.5, Adrian Szczepański kl.6, Natalia Macias kl.7, Wojciech Nowak kl.7 oraz Miłosz Perc kl.8.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Alicja Karwala
Pod Biało-Czerwoną
Nasza szkoła włączyła się do się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Inicjatywa zakładała sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Aby spełnić założenia projektu, wystarczyło zebrać odpowiednią liczbę głosów

ców, wychowawcy i całej szkoły. Oficjalnie WITAMY W BRACI UCZNIOWSKIEJ!
Barbara Jasnos
Konkurs Empiku
Szkoła w Nagórzu brała udział w konkursie „1000 powodów, by czytać” zorganizowanym przez księgarnię Empik.
Współpraca wielu uczniów pozwoliła nam stworzyć piękną
makietę tematyczną oraz wymyślić 937 (czyli prawie 1000)
haseł i skojarzeń związanych z czytaniem i książką. Uczniowie
stworzyli piękne prace- bajkowe postaci, które zostały wykonane z surowców wtórnych. Dzięki mobilizacji naszych uczniów,
rodziców i wszystkich, którzy zechcieli nas wesprzeć uzyskaliśmy ponad 2000 głosów w głosowaniu w aplikacji mobilnej
Empiku, co dało nam 14 miejsce na 120 szkół w naszej kategorii – czyli szkół do 120 uczniów. Mimo iż nie wygraliśmy,
cieszymy się, że włączyliśmy się w akcję. Powodów, by czytać
książki jest zdecydowanie więcej niż tysiąc.
Marta Repetowska, Agnieszka Kita
!!! Szkolne Pakiety Multimedialne!!! Tablety
Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że nasza szkoła
została wybrana, jako jedna z dziesięciu szkół w województwie
małopolskim, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK
– operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE!!!
Realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół
w rozwoju edukacji cyfrowej Szkolne Pakiety Multimedialne
Ose składają się z zestawów, których elementami są:
- tablet Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE),
- klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth),
- bardzo poręczne etui oraz rysik.
Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę
wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za
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pośrednictwem NASK PIB,
udzielonej w ramach projektu
budowy Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej. NASK PIB jako
operator OSE, został na mocy
Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej uprawniony do
nieodpłatnego wyposażenia
szkół w sprzęt komputerowy
i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia
szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu
wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.
W czasie kolejnego już etapu zdalnego nauczania te zestawy niewątpliwie będą stanowić nieocenioną pomoc dla
uczniów oraz nauczycieli. Dzięki temu możemy w jeszcze
lepszym zakresie usprawnić proces edukacyjny i w większym
stopniu rozwijać kompetencje cyfrowe.
!!!SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE W TYM
TRUDNYM DLA WSZYSTKICH CZASIE!!!
Anna Baran
Finansiaki
Uczniowie klas I-III brali udział w projekcie „Finansiaki”
zorganizowanym i przeprowadzonym przez bank „Santander
Bank Polska S.A”. Finansiaki to projekt wspierający kształtowanie kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości.

Podczas zajęć
Spotkania odbywały się zdalnie na platformie zoom oraz
skype. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z działalnością
banku, historią pieniądza, a także poznali tajniki oszczędzania,
czyli jak mądrze zarządzać swoimi finansami. W trakcie zajęć oglądali filmy, rozwiązywali zadania matematyczne, quizy
interaktywne. Otrzymali świnki skarbonki do samodzielnego
złożenia oraz słodki prezent.
Bardzo dziękujemy Lidii Frączak, Barbarze Dudzik, Aleksandrze Smużniak i Radosławowi Sosnowskiemu za przeprowadzenie świetnych, aktywizujących i bardzo interesujących
zajęć.
Agnieszka Kita
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Podsumowanie Tygodnia Kariery w Publicznej
Szkole Podstawowej w Iwkowej-Nagorzu
Między 19 a 23 października nasza szkoła wzięła udział
w XII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Doradza MY zawodowo – Wybiera MY odlotowo zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tego tygodnia w naszej szkole
odbyło się dużo interesujących wydarzeń
Tydzień Kariery rozpoczęliśmy od spotkania zawodoznawczego z Rafałem Piszczkiem, który pracuje w firmie Saint-Gobian w Katowicach. Opowiedział uczniom w jaki sposób
zdobył pracę, jak wyglądała jego ścieżka kariery, jak można
zdobywać doświadczenie zawodowe w trakcie studiów oraz
wykorzystać zdobyte doświadczenie i własne umiejętności
w pracy na różnych stanowiskach. Przekazał cenne uwagi
na temat rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV. Młodsi
uczniowie rozpoczęli pracę nad Lapbookiem „Dziś Jaś – kim
będę jako Jan”. Z wielkim zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem wzięli się do pracy, zastanawiali się nad tym co lubią,
czym się interesują, co jest ich mocną i nad czym muszą popracować. Uczniowie spotkali się z dyrektorem oddziału Banku
Santadner Bank Polska S.A. oraz panią Martą, która pracuje
w dziale HR. Dowiedzieli się jakie stanowiska pracy znajdują
się w banku, jak wygląda proces rekrutacji, jakie należy spełniać wymagania na konkretne stanowisko, jakimi kompetencjami miękkimi dobrze jest się wykazać. Pani Marta zdradziła
również kilka informacji co warto napisać w swoim CV i na
co zwracać uwagę podczas przygotowywania się do rozmowy
kwalifikacyjnej. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły – z oddziału przedszkolnego pokazali swoje talenty. Najmłodsi zaprezentowali się perfekcyjnie i dowiedli, że każdy potrafi coś innego
i wyjątkowego! Starsza grupa – uczniowie klas VI-VIII spotkali się z panią Bernadettą Figiel, która opowiedziała o swojej karierze, wyjeździe na wymianę do Stanów Zjednoczonych,
od którego jej kariera zawodowa i życie znacznie się zmieniło.

Opowiedziała o założeniu działalności, firmy IPM International Management, która zajmuje się koordynacja projektów
elektrycznych na Manhattanie. Pani Bernadetta dała cenną
wskazówkę naszym uczniom: „przed każdym z nas otwierają
się różne, drzwi, wiele wyborów… nie bójcie się w nie wchodzić i realizować swoje marzenia i realizować cele”. Uczniowie
klasy VIII stworzyli padlet, w którym umieścili zawody, które
były dla nich ciekawe, nowe, zaskakujące. Można go zobaczyć
na naszej stronie internetowej w zakładce doradztwo zawodowe. Uczniowie klas IV–VI tworzyli plakaty swoich idoli, z tym,
że najistotniejszą rzeczą było znaleźć informację, jak mój idol
odniósł sukces, co mu pomogło, jak wyglądała jego ścieżka kariery.
Agnieszka Kita
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Polecieć na Marsa w roku 2026
10 listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach online „Nauka dla Ciebie”, realizowanych i finansowanych w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki
Kopernik. Wirtualna wizyta e-Planetobusu, miała
formę dialogu i interakcji
uczestników z prowadzącymi zajęcia. Wspólne
odbycie podróży po nieboskłonie oraz kosmosie
z edukatorami Centrum
Nauki Kopernik przyczyniło się do poznania przez
uczniów najciekawszych
gwiazdozbiorów, planet
Układu Słonecznego i innych obiektów astronomicznych. Internetowym e-Planetobusem uczniowie pojechali
po wiedzę na temat całego kosmosu. Najpierw poprzez kanał
Youtube, dowiedzieli się, gdzie znajdują się oraz jak wyglądają najważniejsze gwiazdozbiory, poznali historię ich nazw,
„wylądowali” na Marsie, Jowiszu i Saturnie. Następnie przez
platformę Microsoft Teams prowadzący zapoznali ich z „kosmicznym” językiem migowym oraz pokazali, w jaki sposób
„polecieć” na Marsa w 2026 roku.
Alicja Sowa

Laboratorium Chemiczne EMPIRIUSZ. Jest to nowoczesne,
cyfrowe urządzenie do bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem odczynników,
szkła laboratoryjnego i innych
niezbędnych sprzętów. Lekcje
chemii z EMPIRIUSZEM pozwolą uczniom lepiej przyswajać wiedzę oraz przy pomocy
gogli i kontrolerów znaleźć się
w prawdziwej pracowni chemicznej i wykonywać bezpiecznie doświadczenia. Będzie to dla
nich wspaniała przygoda, bo tak wykonane doświadczenia na
pewno długo pozostaną w pamięci.
Barbara Maciaś

W oddziale przedszkolnym:

Andrzejki w zerówce
25 listopada sala oddziału przedszkolnego zapełniła się
księżniczkami, superbohaterami, stróżami prawa... jednym
zdaniem: wszyscy przybyli na zabawę andrzejkową! Obok swobodnych pląsów i tańców, dzieci uczestniczyły także w niektórych tradycyjnych zabawach andrzejkowych oraz w konkursach i zadaniach z nagrodami. Wszystko to przy odpowiednim

Odwiedziny Świętego
Corona wirus atakuje, a co na to Święty… Święty Mikołaj?
Święty, jak to Święty, ze spokojem, rozwagą, miłością i ufnością w pomyślny przebieg swojej misji, ani myślał z niej
zrezygnować. Założył maseczkę (co i tak nie uchroniło Go od
identyfikacji tożsamości), rękawiczki (wprawdzie czerwone
i z futerkiem, ale cieplutkie i bezpieczne) i przy zachowaniu
dystansu, postanowił, że to on będzie 4 grudnia number one,
a nie corona wirus. Ruszył więc do swoich ukochanych dzieciaczków, aby 4 grudnia zostawić pod drzwiami ich domów
prezenty.
Kochany Święty Mikołaju, dziękujemy Ci, że nie zapominasz o nas w tym trudnym czasie. Sprawiasz, że czujemy się
nadal kochani, ważni i wyjątkowi. Jesteśmy Ci wdzięczni, że
pomimo wieku 60+ jesteś odważny i ufasz, że Ciebie i tych, do
których idziesz, chroni Opatrzność Boża. Trzymaj tak dalej!
Dzieciaki z Nagórza.
Monika Karpiel
Konkursy językowe
Uczniowie klas 7 i 8 mogli wykazać się swoją wiedzą
i umiejętnościami z języka angielskiego w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz w ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów Wyższej
Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Uczennica klasy 7 – Natalia Maciaś może pochwalić się sukcesem i uczestnictwem
w kolejnych etapach olimpiady. Trzymamy za nią kciuki!
Monika Trojanowska
Empiriusz już z nami
Nasza szkoła w ramach pozyskanego dofinansowania z rezerwy oświatowej subwencji na rok 2019 zakupiła Wirtualne

Andrzejki
klimacie (oświetlenie i wystrój) oraz z przekąskami i pysznym
obiadem na stołówce szkolnej.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe obchodzą swoje święto. Oddział przedszkolny przy szkole
w Nagórzu również uczcił ten dzień. Dzieci poznały historię
pluszowego misia, przyozdobiły swoje głowy pięknymi tematycznymi opaskami, opowiedziały o swoich przytulankach
i wykonały portrety ulubionych misiów. Na koniec każdy
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zowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz w ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów Wyższej
Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Uczeń klasy 8 Oskar Żołna swoją wiedzę i umiejętności będzie mógł zaprezentować
podczas kolejnych etapów olimpiady.
Monika Trojanowska

Dzień pluszowego misia
przedszkolak otrzymał dyplom wyjątkowego przyjaciela pluszowego misia.
Świętujemy wspólnie Święto Niepodległości!
Mimo trudnych warunków włączyliśmy się w akcję #SzkołaDoHymnu. O symbolicznej godz.11:11 zaśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”. Uczciliśmy Narodowe Święto hymnem
oraz wierszem i piosenką. Stacjonarnie reprezentował nas oddział przedszkolny. Zdalnie dołączyły wszystkie klasy szkoły.
Dzień talentów w oddziale przedszkolnym
W ramach tygodnia karier i akcji ,,DoradzaMy zawodowo, wybieraMy odlotowo”, 21 października w oddziale przedszkolnym przeprowadzony został pokaz talentów. Najmłodsi
zaprezentowali się perfekcyjnie i dowiedli, że każdy potrafi
coś innego i wyjątkowego! Gromkie brawa brzmiały dla każdego z osobna. Każde dziecko otrzymało również pamiątkowy
dyplom. Dziękujemy rodzicom za pomoc swoim pociechom
w przygotowaniu krótkich występów zarówno wokalnych
i recytatorskich, jak i zręcznościowych oraz za przygotowanie
rekwizytów. Dzieciom z oddziału przedszkolnego gratulujemy
niezwykłych talentów i odwagi w pokonywaniu tremy.
Mały miś w świecie wielkiej literatury
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w tym roku szkolnym
biorą udział w akcji „Mały Miś w świecie wielkiej Literatury”, której celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
W związku z tym chcemy utworzyć ranking KSIĄŻKOWYCH
HITÓW RODZICÓW.
Ogólnopolski dzień przedszkolaka
Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują
swój dzień. Z tej okazji poniedziałek, 21 września, w naszym
oddziale przedszkolnym również był wyjątkowy. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie: zabawa na placu zabaw, kolorowe, małe
i duże bańki mydlane, balony, popcorn na przekąskę. Na koniec dzieci otrzymały dyplomy i medale. Pogoda także dopisała
nam na medal!
Maria Szczepańska, Marta Repetowska

Szkoła Podstawowa w Kątach
Konkursy językowe
Uczniowie klas 7 i 8 mogli wykazać się swoją wiedzą
i umiejętnościami z języka angielskiego w konkursie organi-

Z książkami w świat wartości
Podczas październikowych zajęć przedszkolaki poznawały
świat wartości przez pryzmat literatury dziecięcej, ucząc się
kreatywnego działania oraz przedsiębiorczości. Po zapoznaniu
się z treścią wiersza J. Brzechwy „Na straganie” otrzymały zadanie do wykonania. Wykorzystując przedmioty znajdujące się
w klasie, a także pokolorowane przez siebie owoce i warzywa,
należało przygotować stoisko.
Nie trzeba było długo czekać. Stragan stanął w zawrotnym
tempie i w momencie ustawiła się do niego kolejka. Dzieci
swobodnie robiły zakupy, płacąc za towary wyciętymi z papieru pieniążkami. Przepisy sanitarne z uwagi na pandemię tutaj
nie obowiązywały, co sprzyjało wesołym rozmowom oczekujących klientów. Większość chciała popróbować roli sprzedawcy.
Eksponować, zachwalać, ważyć i podawać towary – wydawać
pieniądze. Jest to budujące, gdyż praca stanowi istotną wartość
w życiu każdego człowieka. A może są to początki sukcesu
w własnym biznesie?
Dzieci wiedzą, że owoce to witaminy, a troska o zdrowie
swoje i innych jest bardzo ważna. Dzięki fragmentom „Owocowych bajek” B. Gawryluk poznały moc soku malinowego, który uzdrowił mieszkańca Północnego Lasu nie tylko z choroby
ciała, ale także z zazdrości i zawiści spowodowanej niezdrową konkurencją. Wiedza przedszkolaków została wzbogacona
o wiadomości na temat promocji w handlu, a także reklamy
i jej wpływu na człowieka. Do tego celu posłużyła „Krótka historyjka z Miasteczka Kolorowych Reklam”.
Nie zabrakło również słów na temat bezpieczeństwa i przestrzegania zasad właściwego zachowania. Fragmenty bajki G.
Kasdepke pt. „Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze
i innych wartościach” pomagała w zrozumieniu tych pojęć.
Cenne były także wskazówki dotyczące reagowania w różnych
sytuacjach, takich jak: wyśmiewanie, obrażanie, bicie, krzywdzenie. Mamy nadzieję, że magiczne słowa: proszę, dziękuję,
przepraszam będą towarzyszyć maluchom już zawsze.
Podsumowaniem październikowych spotkań ze światem
wartości było przejście dzieci pod obelisk patrona szkoły gen.
Marcina Kątskiego oraz pod pomnik św. Jana Pawła II, by
z okazji dnia Wszystkich Świętych i zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości uczcić pamięć wielkich Polaków
i prawdziwych patriotów.
Stanisława Bodek
Na drodze do wartości - wolni od uzależnień
Jednym ze sposobów propagowania wartości zawartych
w nauczaniu św. Jana Pawła II jest walka z nałogami i uzależnieniami. Problemy te nie były obce naszemu papieżowi.
Troszczył się o wychowanie do wartości. Zwracał uwagę,
by młodzi nie ulegali nałogom, gdyż prowadzi to donikąd,
a przecież młodość to czas otwierania się na życie.
W tym szczególnym okresie, kiedy czcimy pamięć papieża
Polaka uczniowie klasy VI podczas październikowych zajęć
integracyjnych oraz profilaktycznych poznawali bliżej problematykę uzależnień. Rozmawiali o zagrożeniach współczesnego
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Upamiętniamy osobę i dzieło papieża Małopolanina
Na drodze do wartości - wolni od uzależnień
świata, oglądali filmy edukacyjne, a także słuchali piosenek podejmujących tematykę wartości nadrzędnych.
Październik to również miesiąc poświęcony muzyce. Głównym
przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzyki jest przedstawienie
jej w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości. Św. Jan
Paweł II podziwiał artystów, kochał piękno ukryte w dźwiękach,
dlatego przy akordach muzyki współczesnej (m.in. „Superhero”
w wykonaniu Viki Gabor – zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019)
uczniowie zgłębiali tajniki świata wartości, ucząc się szacunku, empatii i tolerancji oraz zwykłej radości płynącej z życia.
Melodie w tle mobilizowały i zachęcały do wspólnej aktywności twórczej skupionej nad pomysłowymi plakatami o tematyce
antyuzależnieniowej. Przeważały prace dotyczące szkodliwości
palenia papierosów i e–papierosów oraz promujące zdrowy tryb
życia. Relaksujące i odprężające działanie muzyki wpływało na
wyciszanie i rozładowanie złych emocji. Nikt z nas chyba nie wątpi w to, że muzyka łagodzi obyczaje.
Prace uczniów zostały wykorzystane z okazji Światowego
Dnia Rzucania Palenia Tytoniu i można je zobaczyć w naszej mini
galerii.
Stanisława Bodek
Upamiętniamy osobę i dzieło papieża Małopolanina
Z okazji roku św. Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w konkursach plastycznych i działaniach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną oraz Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Szkolny konkurs przebiegał
pod hasłem: „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II w oczach
dzieci i młodzieży”. Głównym zamysłem współzawodnictwa
było przede wszystkim przybliżenie postaci papieża – Polaka,
prawdziwego patrioty oraz rozwijanie wyobraźni, twórczych
umiejętności, a także uwrażliwienie na nieprzemijające wartości. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii: kl. 1 – 3
I miejsce – Blanka Capar kl. II b;
w kategorii: kl. 4 – 6
I miejsce – Magdalena Kukla kl. IV;
II miejsce – Salamon Mikołaj kl. IV;

w kategorii kl. 7 – 8
I miejsce – Kacper Nieć kl. VII.
Przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali:
Julia Zapiór – kl. VI, Magdalena Nieć kl. VI i Milena Kozyra kl. V.
Powiatowy Konkurs Plastyczny na Kartkę Pocztową pod
hasłem: „Nasz Święty Jan Paweł II” był imprezą otwartą skierowaną do uczniów szkół podstawowych powiatu brzeskiego.
Popularyzując osobę i nauczanie naszego wielkiego rodaka,
uczestnicy rozwijali kreatywność i zdolności manualne. Wykorzystywali różne techniki plastyczne, jako środka komunikacji
niewerbalnej do wypowiedzi własnej.
Łącznie z naszej szkoły wysłano 14 prac konkursowych,
które upamiętniały wybitnego Polaka, podkreślając jednocześnie, jak bliska mu była Małopolska – wielokrotnie tu pielgrzymował i nie zapomniał nigdy o ulubionych Tatrach. Warto
podkreślić, że konkurs ten był realizowany w ramach obchodów IX Miesiąca Papieskiego, a nasza uczennica z klasy IV
Magdalena Kukla zdobyła wyróżnienie. Ogólnie na konkurs
wpłynęło, aż 485 prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami. W konkursie nagrodzono łącznie 24 uczestników. Prace laureatów zostały wyeksponowane w holu obok
Oddziału dla Dzieci PiMBP w Brzesku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a Magdalenie gratulujemy sukcesu. Zachęcamy do odwiedzenia profilu na facebooku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku,
gdzie oprócz zdjęć prac uczniów można znaleźć inne formy
upamiętniające osobę i dzieło wielkiego Polaka.
Zapraszamy również do naszej szkolnej galerii – wystawy
prac.
Stanisława Bodek
„Październik z książką w roli głównej”
„Z książką Ci do twarzy” – hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zainspirowało do
działania na różnych płaszczyznach życia szkolnego, dając
wiele radości i satysfakcji zaangażowanym w pracę uczniom
i nauczycielom. Trudna sytuacja związana z pandemią znacznie ograniczyła aktywność czytelniczą, często uniemożliwiając
przeprowadzenie działań w zaplanowanych wcześniej formach.
Biblioteka szkolna świętowanie rozpoczęła już 29 września
akcją związaną z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania.
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W klasach starszych
uczniowie oraz nauczyciele poloniści czytali
wybrane utwory, natomiast do młodszych
dzieci zawitały uczennice klasy 8 Weronika Salamon i Gabriela
Maciaś, by zapoznać je
m.in. z przygodami Koziołka Matołka, Jeżyka
spod jabłoni czy Franklina. Okazało się, że
rozmowy z podopiecznymi na temat treści
bajeczek oraz zabawy
słowno - obrazkowe
dostarczyły emo cji
Październik z książką
również uczennicom.
w roli głównej
Widać było duże zaangażowanie z ich strony.
Być może były to już ich pierwsze „praktyki” w przyszłym zawodzie. Nie bez powodu wybrane zostały bajki z postaciami
zwierząt. Październik jest miesiącem, w którym szczególnie
staramy się pamiętać o zwierzętach. Przypominała o tym
również gazetka oraz wystawka w bibliotece szkolnej pod hasłem: „Zwierzęta bohaterami naszych książek”.
Podejmując tematykę książki, jako nieodłącznego towarzysza człowieka, uczennice naszej szkoły: Milena Kozyra kl. V, Magdalena Banaś kl. V oraz Marcelina Kurzydło
kl. IV spróbowały swoich sił w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Książka w obiektywie”. Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie
oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Prace wszystkich fotografów – amatorów zaprezentowano
na tradycyjnej wystawie, a także opublikowano na Facebooku MBP w Czchowie, gdzie „walczyły” o specjalną nagrodę internautów. Otrzymała ją Milena Kozyra, uzyskując
największą liczbę polubień. Nagrodą była karta podarunkowa
do Empiku o wartości 150 zł oraz wydruk zdjęcia na zakładce
do książki wraz z jej nazwiskiem. Jury wytypowało także zwycięzców z gmin powiatu brzeskiego. W tej kategorii nagrodę
uczestnika z naszej gminy przyznano Marcelinie Kurzydło.
Honorowym patronatem otoczył wydarzenie Burmistrz
Czchowa, natomiast o stronę medialną zadbał biuletyn informacyjny „Czas Czchowa” oraz „Informator Brzeski”.
Uczestniczkom serdecznie gratulujemy kreatywności,
a głosującym na ich prace dziękujemy za zaangażowanie.
Stanisława Bodek
Wyniki – Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej
Dziękujemy wszystkim uczniom z naszej szkoły, którzy
przesłali swoje zgłoszenia i wzięli udział w konkursie wokalnym przeprowadzonym w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej pod hasłem „Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Młodzi dla Niepodległej”. Konkurs ze względów
pandemicznych został rozstrzygnięty na podstawie przesłuchanych nagrań przesłanych przez uczestników. Wyniki konkursy
przedstawiają się tak, że w KATEGORII II (KLASY IV-VIII)
laureatami konkursu zostały trzy uczennice Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kątach, którym serdecznie GRATULUJEMY!!!
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I MIEJSCE
Dawid Fitrzyk – PSP w Dobrocieszu
II MIEJSCE
Wiktoria Pawłowska – PSP w Kątach
III MIEJSCE
Kinga Pajor – PSP w Kątach
WYRÓŻNIENIE
Wiktoria Białka – PSP w Kątach
Przedstawiając z dumą niniejsze wyniki zachęcamy wszystkich uczniów pomimo trudnego czasu do zgłaszania się do
różnego rodzaju konkursów, które pomagają rozwijać własne
talenty zdolności i zainteresowania!
Rafał Mordarski
5 listopada – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Ten dzień jest okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem dzieciństwa. Bawią, uczą, pomagają poznać prawdę
o świecie i życiu, oswajają dziecięce lęki. Czasem stanowią

wzór do naśladowania, a czasem pomagają dzieciom rozpoznać zło. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród
dzieci.
W tym dniu uczniowie klas I–III uczestniczyli w zabawach
wymagających wykazania się znajomością treści bajek. Dzieci
zaprezentowały stroje swoich ulubionych postaci bajkowych.
Mariola Leśniak
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2020
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że także w tym
roku szkolnym (pomimo specyficznych warunków związanych z COVID19), nasi uczniowie wykazali się nadprzeciętną wiedzą programistyczną zajmując wysokie wyniki w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym Baltie 2020.
Konkurs „Baltie” to indywidualny międzynarodowy konkurs
programowania w języku Baltie 3. Jest on przeznaczony dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich, uczelni oraz dla organizacji pracujących z dziećmi.
Konkurs prowadzony jest na platformie konkursowej Baltie. W roku 2020 w konkursie wzięło udział ponad 11 tysięcy
uczniów z trzech państw. W etapie wojewódzkim, w kategorii
B reprezentowali nas:
Maria Kulig uczennica klasy 7b
Hubert Żołna uczeń klasy 7a
Magdalena Banaś uczennica klasy 5
W kategorii C:
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DYPLOM

DYPLOM

Hubert Żołna

Magdalena Banaś

6. klasa

4. klasa

PSP, Kąty

PSP, Kąty

35. miejsce

87. miejsce

w województwie

w województwie

Małopolskie

Małopolskie

kategoria: B (klasa 4 - 6)

kategoria: B (klasa 4 - 6)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROGRAMISTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROGRAMISTYCZNY

ETAP WOJEWÓDZKI

ETAP WOJEWÓDZKI

BALTIE 2020

BALTIE 2020

2020-11-20

2020-11-20

DYPLOM

DYPLOM

Maria Kulig

Oskar Żołna

6. klasa

7. klasa

PSP, Kąty

PSP, Kąty

30. miejsce

16. miejsce

w województwie

w województwie

Małopolskie

Małopolskie

kategoria: B (klasa 4 - 6)

kategoria: C (klasa 7 - 9)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROGRAMISTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROGRAMISTYCZNY

ETAP WOJEWÓDZKI

ETAP WOJEWÓDZKI

BALTIE 2020

BALTIE 2020

2020-11-20

rozmawiania z dziećmi na temat ich talentów i zaprezentowania ich światu.
Tego dnia w naszej szkole na zajęciach matematycznych,
plastycznych i ruchowych podczas wielu ciekawych zabaw
uczniowie uświadomili sobie, że każdy z nas ma jakieś ukryte
zdolności, TALENT. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki
tam, gdzie wcześniej nikt na nie, nie zwracał uwagi. Okazało
się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu:
w kropkach są biedronki, zdobią kapelusz muchomora, ukrywają się w działaniach matematycznych… Na zajęciach powstały wyjątkowe i niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki.
Zwykła kropka nie tylko zawładnęła naszą wyobraźnią, lecz
także rozbudziła ciekawość poznawczą, wyostrzyła zmysł obserwacji, wyzwoliła aktywność ruchową, twórczą pasję, pomogła w dostrzeżeniu swoich mocnych stron oraz przyczyniła się
do integracji środowiska szkolnego.
Barbara Kurzydło
„Odkrywam Małopolskę” – projekt dla szkół z województwa małopolskiego
Uczniowie naszej szkoły (klasy V – VIII) korzystając
z ostatnich promieni letniego słońca udali się na wyprawę
krajoznawczą do Ojcowa i znajdującego się tam Ojcowskiego
Parku Narodowego. W planie wycieczki znalazły się Jaskinia
Ciemna, Dolina Prądnika, „Źródełko Miłości”, Brama Krakowska, Multimedialne Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego
PN, Zamek na Pieskowej Skale oraz Maczuga Herkulesa.

2020-11-20

Oskar Żołna uczeń klasy 8
Do finału konkurs, który odbył się 10 grudnia 2020, zostali nominowani:
Oskar Żołna zajmując pozycję 16 w województwie oraz 43
w kraju
Maria Kulig zajmując pozycję 30 w województwie oraz 90
w kraju
Hubert Żołna zajmując pozycję 35 w województwie oraz 101
w kraju
Naszym młodym programistom składamy serdeczne gratulacje
i czekamy na wyniki.
Beata Grys

Szkoła Podstawowa
w Wojakowej
Dzień kropki
„Wierzę w siebie, jestem pomysłowy” Kropka – mała
inspiracja do wielkich działań. Kropka – niby nic, a jednak
coś wielkiego. Ten zwyczajny mały punkt od wielu lat jest
symbolem twórczej zabawy zmierzającej do odkrywania talentów, drzemiących w każdym z nas niezależnie od wieku.
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008
roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy
Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli
„Kropka”). Obchody Dnia Kropki to wspaniały czas do po-

Lepimy obwarzanka
Natomiast uczniowie klas młodszych odwiedzili Kraków,
gdzie uczestniczyli w super warsztatach w ŻYWYM MUZEUM OBWARZANKA, a później oglądali spektakl filmowy.
Uzyskane dofinansowanie pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego pozwoliło na pokrycie 70% kosztów
wycieczki.
Opiekunowie wycieczki
Dyktando Niepodległościowe – Pisaliśmy!
Dnia 1 października 2020 r. przystąpiliśmy do VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Jego
uczestnikami byli uczniowie dwóch grup wiekowych: klas IV-VI oraz VII–VIII, łącznie 24 osoby. Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny
adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja
w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski
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oraz znajomości języka ojczystego. Dyktando jest też szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Etap szkolny udało się zrealizować w warunkach zapewniających wszystkim komfort i bezpieczeństwo w niełatwym
czasie pandemii. Do finału wojewódzkiego zakwalifikował się
Jakub Włudyka z klasy V.
Nauczyciele poloniści

wej rywalizacji. Akcja została również bardzo dobrze przyjęta
przez społeczność lokalną, o czym świadczyły pozytywne wypowiedzi rodziców uczniów.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przyłączenie
się do naszej akcji i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku.
Koordynator akcji
Barbara Kurzydło – nauczyciel matematyki

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
(ŚDTM) (ang. World Multiplication
Table Day), to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku
w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą akcji jest Andrzej Grabowski, założyciel Wydawnictwa
Karty Grabowskiego. Wielki pasjonat
niecodziennego nauczania-uczenia się
matematyki.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania
– uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia
sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych”
zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład
dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.
2 października br. już po raz kolejny została przeprowadzona w naszej szkole akcja związana z X Światowym Dniem

„Balonem” na Galę finałową
konkursu Patria Nostra
Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są do
młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski oraz do
młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ich celem
jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej i budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego
wydarzenia z historii Polski
We wtorek 06.10.2020 r. w Filharmonii Krakowskiej odbyła
się uroczysta Gala Finałowa konkursu Patria Nostra Małopolska. W tegorocznej V edycji konkursu Patria Nostra Małopolska wzięło udział ponad 70 szkół z Małopolski, Węgier, Litwy,
USA, Białorusi oraz Ukrainy. W uroczystości brało udział 40
najlepszych drużyn oraz przedstawiciele patronów honorowych, fundatorów nagród, sponsorów, media TVP3 Kraków.
Zwyciężyła drużyna młodzieży polonijnej z Wilna (Litwa).
Miło nam poinformować, że drużyna z naszej szkoły zakwalifikowała się do finału.

Finał Patrii Nostry
Światowy dzień tabliczki mnożenia
Tabliczki Mnożenia. Rozpoczęliśmy ją od wywieszenia plakatów informacyjnych i tabliczek z różnymi przykładami działań z tabliczki mnożenia. Uczniowie przez cały tydzień mogli
przypomnieć sobie dzięki temu jej znajomość. Ostatniego dnia
akcji „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny
sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia.
Egzaminatorami byli właśnie młodsi uczniowie. Zaopatrzeni
w losy przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych. Jak pokazuje doświadczenie z poprzedniej edycji, taka zamiana ról
jest często bardziej stresująca dla… dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji
egzaminatora. Eksperci tabliczki mnożenia wzięli także udział
w szkolnym konkursie matematyczno-logicznym. Wszystko
odbywało się pod opieką nauczycieli matematyki.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły
w uczniach wiele pozytywnych emocji, wyzwoliły chęć zdro-

Pod opieką nauczycieli Iwony Czyżyckiej-Duda i Bartłomieja Durbasa uczniowie: Sebastian Figiel, Damian Pasionek
i Adrian Tokarski z klasy VIII (obecnie absolwenci) wykonali
krótki film historyczny pt. „Polska Nauka Balon 17 stycznia
1784 Kraków”.
Finaliści konkursu otrzymali z rąk Marszałka Województwa wiele cennych nagród.
Prace konkursowe laureatów będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. Poniżej
zamieszczamy link do zwycięskiej pracy konkursowej naszych
uczniów: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-v-malopolska
2019#competition_works.
Iwona Czyżycka-Duda, Bartłomiej Durbas
Pokaz wojskowy - Patrol Saperski z Krakowa w wojakowskiej szkole
W dniu 9 października 2020 r. gościliśmy w naszej szkole
32 Patrol Saperski z 16-ego Batalionu Powietrzno-Desantowego z Krakowa.
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Pokaz wojskowy
Obsadę patrolu stanowi 8 żołnierzy specjalistów z dziedziny
materiałów wybuchowych. Każdy patrol rozminowania wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do wykrywania, przewożenia
(pojazdy – dwa samochody specjalistyczne i jeden samochód
osobowo – terenowy) i niszczenia podjętych niewybuchów i niewypałów oraz sprzęt ochronny (m. in. kombinezony przeciwwybuchowe). Jak powiedział dowódca Patrolu, w ciągu roku brali
oni udział w około 200 wyjazdach bojowych, gdzie podejmowali niebezpieczne przedmioty z okresu I i II wojny światowej.
Podjęli: kilka bomb lotniczych, kilkaset pocisków artyleryjskich,
kilkadziesiąt granatów moździerzowych, kilka tysięcy amunicji
karabinowej i pistoletowej oraz kilkadziesiąt granatów ręcznych.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wyposażenia sapera i pojazd patrolu saperskiego. Każdy mógł dotknąć niewypału. Wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć i przymierzyć
kombinezon anty-wybuchowy sapera, kamizelkę, hełm. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się przyrząd do wykrywania metalu. Podczas spotkania z uczniami żołnierze
omówili oraz zaprezentowali, czym w ogóle są przedmioty
niebezpieczne i jak duże zagrożenie stanowią dla potencjalnych znalazców, którzy nie zastosują się do obowiązujących
procedur. Goście przekazali uczniom naszej Szkoły podstawowe zasady na temat postępowania podczas znalezienia
niewybuchu. Przede wszystkim o znalezieniu podejrzanego
przedmiotu należy powiadomić rodziców, zgłosić ten fakt Policji, Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej. Jednostki te po zabezpieczeniu przedmiotu, przekażą informację do Patrolu Saperskiego. Podejrzanych przedmiotów nie należy w żadnym wypadku ruszać, przenosić i rozbrajać! Pięknie dziękujemy Panu
Zbigniewowi Bukowcowi naszemu rodzicowi za umożliwienie nam obejrzenia „żywej” lekcji służby żołnierskiej.
Barbara Kurzydło
Śladami Św. Jana Pawła II
W związku z ogłoszeniem roku 2020 Rokiem Jana Pawła
II, Szkoła Podstawowa w Wojakowej z wielką radością włączyła się w obchody Roku Papieskiego przygotowując szereg
uroczystości i konkursów. W okresie nauki zdalnej uczniowie
uczestniczyli w konkurach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych, a w aplikacji Jamboard wykonali prace „Papież w oczach
dziecka”.
Kulminacyjnym wydarzeniem był wyjazd edukacyjny pod
hasłem „Śladami Jana Pawła II” finansowany z funduszy
Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Małopolska
Olimpiada Frekwencji”. W piątek 9 października uczniowie

U Św. Siostry Faustyny
wraz z opiekunami wyruszyli do Łagiewnik. Na początek odwiedzili najstarsze zabudowania, czyli XIX-wieczny klasztor
i usytuowaną pomiędzy jego dwoma skrzydłami Kaplicę św.
Józefa. Siostra Faustyna mieszkała w tym domu zakonnym (od
kaplicy św. Józefa klasztor zwano Józefowem) od 1926 roku. Tu
odbyła swój dwuletni nowicjat i złożyła swoje pierwsze śluby,
a w 1933 roku wieczystą profesję. W Krakowie Faustyna Kowalska spędziła ostatnie lata swojego życia. Tu znajduje się cela,
w której zmarła. W Muzeum Siostry Faustyny oglądano pamiątki po niej (m. in. pelerynę zakonną, kubeczek, lampkę nocną)
oraz rekonstrukcję celi, w której mieszkała. Udano się na wieżę,
z tarasu widokowego rozciąga się niesamowity widok na Kraków i okolicę, można też zobaczyć Tatry. Następnym punktem
wyjazdu było Centrum Jana Pawła II. Nazwa Centrum „Nie lękajcie się…” jest odwołaniem do pamiętnych słów papieża wypowiedzianych w październiku 1978 roku podczas inauguracji
pontyfikatu. Całość Centrum, zbudowanego z cegły i jasnego
kamienia, została pomyślana, jako „Święte Miasto położone na
górze”. Sercem Centrum jest sanktuarium św. Jana Pawła II –
ośmiokątna świątynia, w której podziwiano marmurowy ołtarz
ze szklaną szkatułą zawierającą krew papieża. W kościele górnym uwagę zwróciły mozaiki o. Marko Ivana Rupnika SJ, jest też
tam splamiona krwią sutanna, w którą Jan Paweł II ubrany był
13 maja 1981 r. podczas zamachu na placu św. Piotra.
Podekscytowani i spragnieni dalszej podróży uczestnicy
udali się do ukochanych przez naszego rodaka Wadowic, gdzie
zwiedzili rodzinny dom Jana Pawła II. Ekspozycja w przebudowanym Domu Rodzinnym Jana Pawła II to nowoczesna,
multimedialna wystawa narracyjna, która nie tylko pozwalała poznać lub odkryć na nowo życie, działalność i nauczanie
Człowieka, który zmienił oblicze współczesnego świata, ale też
zabierała zwiedzających w podróż w czasie, dotykając najnowszej historii Polski. W okresie pandemii muzeum nie oferuje
usługi przewodnika, w tę rolę wcieli się nasi opiekunowie, którzy poprowadzili swoich podopiecznych śladami życia Karola
Wojtyły – Jana Pawła II.
Podsumowaniem wyjazdu był słodki poczęstunek w kawiarence, bo Wadowice to oczywiście też „papieskie kremówki”.
Jeżeli ich kosztować, to tylko na Placu JPII, i właśnie tam spędzono miło czas, delektując się ich niezapomnianym smakiem
i aromatem. Każdy z uczestników miał uśmiech na twarzy i radość w sercu. Nie wiemy tylko, czy to dlatego, że dorastamy
i wkraczamy w bardziej dojrzałe życie czy to po prostu magia
Wadowic i Łagiewnik.
Pielgrzymi z wojakowskiej szkoły
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Ślubowanie pierwszaków
Nareszcie!!! Po wielu zmianach terminu i modyfikacjach
w programie artystycznym naszego Ślubowania, wreszcie jesteśmy U c z n i a m i!
Dnia 6 listopada 2020 r. cztery dziewczynki i dziesięciu
chłopców z klasy 1 zostało przyjętych do Grona Uczniów Szkoły Podstawowej w Wojakowej. Po odśpiewaniu hymnu w obecności pani Dyrektor i wychowawczyni uroczyście wyrecytowa-

Ślubowanie pierwszaków
liśmy tekst ślubowania, była to nasza pierwsza oficjalna obietnica, więc towarzyszyły nam ogromne emocje. Mamy nadzieję,
że uda nam się spełnić to, co ślubowaliśmy. Następnie pani Dyrektor każdemu z nas położyła na ramieniu duży ołówek i powiedziała „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Wojakowej. Gratuluję!”. Później już było bez stresuJ. Otrzymaliśmy
duuużo pamiątek, za które serdecznie wszystkim dziękujemy!
Uczniowie klasy 1
i wychowawczyni Anna Wańtrych
„Młodzi dla Niepodległej”
Serdecznie gratulujemy wojakowskim uczniom: Filipowi
Pławeckiemu z klasy 2 oraz Kornelii Maciaś z klasy 1, którzy
wzięli udział w pierwszej edycji Gminnego Konkursu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej „Młodzi dla Niepodległej”. Cieszy fakt,
że Filip zdobył pierwsze miejsce, natomiast Kornelka wyróżnienie. Jak podkreślali jurorzy, poziom był wysoki i wyrównany. Dziękujemy serdecznie Rodzicom Filipa i Kornelki za
ogromne zaangażowanie.
Koncert wszystkich laureatów odbył się 11 listopada 2020 r.
o godzinie 17:00 i był transmitowany na żywo w Internecie na
stronie www.koncertpatriotyczny.iwkowa.pl.
Anna Wańtrych
Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Pluszowy Miś (w czasach pandemii koronawirusa papierowy) – cierpliwy powiernik dziecięcych radości i smutków.
Z pewnością zasługuje na swoje święto. Dzieci z oddziału
przedszkolnego wraz z nauczycielami postanowili je uczcić
przygotowanymi specjalnie na tę okazję zadaniami, których
bohaterem jest właśnie Miś. W tym roku jednak były to zadania głównie plastyczne i muzyczne, ponieważ pluszowy przyjaciel musiał zostać w domu.
Dorota Strzelec
Bożena Rabijasz

Archeologia w szkole!
Nasza szkoła wzięła udział w projekcie Ukryte dziedzictwo
– co kryje polska ziemia?, którego partnerem jest BohaterON.
W ramach projektu przeprowadzone były zdalnie zajęcia tematyczne w klasach: IV, V, VI i VII a oraz ćwiczenia
warsztatowe. Efektem działań są prace uczniów w aplikacji
Jamboard. Przygotowane zajęcia kształtują wśród młodych
odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa
archeologicznego. Efekty prac uczniów zostały umieszczone na
stronie szkoły w zakładce aktualności. Zapraszamy do wspólnej wędrówki ścieżkami archeologii, tej „tuż za progiem”.
„Ukryte dziedzictwo” to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego
ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych
działań w społeczeństwie.
Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo – co kryje polska
ziemia?” realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Działania realizuje Fundacja Archeologiczna Archeo. Projekt „Ukryte dziedzictwo…” dofinansowany jest z środków
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.
Iwona Czyżycka-Duda
Koordynator projektu
Nasz udział w XV Konkursie Poetycko – Fotograficznym „Moje myśli, moje uczucia, moje życie…”
W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w poetycko – fotograficznych zmaganiach, których organizatorem
była Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej. Udział w konkursie wiąże się z samodzielnym napisaniem jednego wiersza
o dowolnej tematyce i wykonaniem fotografii nawiązującej do
jego treści. Konkurs daje dużą swobodę twórczą młodym artystom i pewnie, dlatego cieszy się z roku na rok tak dużym
zainteresowaniem. Czas pandemii nie służy rozwijaniu aktywności naszych uczniów, ale i w tym roku udało się naszej
ósmoklasistce reprezentować szkołę. Magdalena Czyżycka
jest autorką wiersza pt. „Noc”, który bardzo trafnie, naszym
zdaniem, oddaje obecną sytuację młodych ludzi. Czarno –
biała fotografia dziewczyny przytulającej misia tworzy trafną
ilustrację lirycznych rozważań. Oby już wkrótce nasza młodzież mogła cieszyć się spotkaniami z rówieśnikami, wyprawami w nieznane i mogła „myśleć, czuć i żyć” innymi sprawami
niż samotność, strach, zagrożenie… Dziękujemy Szanownemu
Jury konkursu za zaliczenie naszej uczennicy do grona wyróżnionych.
Bożena Rabijasz
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ECHO KLUBU SENIORA
Seniorzy w „Mini Skansenie”
Pandemia koronawirusa odbiła piętno na naszym życiu.
Do nowej rzeczywistości musieli przystosować się wszyscy,
a przede wszystkim my – seniorzy należący do osób najbardziej narażonych na działanie koronawirusa. W związku z tym
zawieszono działalność naszego klubu Seniora „Aktywni”
z Porąbki Iwkowskiej. Ostatnie nasze spotkanie w klubie odbyło się w miesiącu marcu, tuż po dniu kobiet. Dla seniorów
nastał wyjątkowy czas ciężki. Dla niektórych z nich klub był jedyną możliwością porozmawiania z ludźmi zwłaszcza dla tych,
którzy mieszkają samotnie. Po kilku miesiącach izolacji, korzystając z zaproszenia naszych Honorowych Członków Klubu
Seniora – Anieli i Stanisława Grzymków, mogliśmy się w lecie
dwukrotnie spotkać w plenerze zwiedzając należący do nich
„Mini Skansen”. Spotkania odbyły się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wymaganych w tym czasie epidemii.
W skansenie tym można było zobaczyć dużą liczbę zgromadzonych starych eksponatów, przekazujących informacje na temat kultury życia codziennego i historii naszej wsi. Można tam

zobaczyć między innymi: sprzęt rolniczy, urządzenia domowe,
skrzynie, stare czasopisma i księgi oraz figury o tematyce religijnej. Zgromadzone przedmioty, związane z dawnym życiem
naszej wsi, utrwalają wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów,
tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki. Zwiedzając
„Mini Skansen” można było odnieść wrażenia, że czas stanął
w miejscu, a pobyt w nim stał się wyjątkową okazją do namacalnego spotkania z przeszłością. Spotkania nasze kończyły się
świętowaniem – raz przy grillu a za drugim razem przy kociołku pieczonego ziemniaka. Był wspólny śpiew przy dźwiękach
naszej klubowej orkiestry.
Dziękujemy bardzo Anieli i Stanisławowi Grzymkom za
miłe i serdeczne przyjęcie, za dostarczenie nam wielu pozytywnych wrażeń. Życzymy Wam dużo zdrowia i wiele radości,
realizowania tej pięknej pasji przez długie lata.
Z okazji zbliżający się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Wszystkim dużo radości, wiary, nadziei i miłości i Szczęśliwego Nowego Roku 2021.
Wszystkim seniorom życzę dużo zdrówka i szybkiego powrotu do spotkań.
Zofia Durbas

ECHO GBP
Mała książka wielki człowiek
po raz drugi w bibliotece
Trudny okres pandemii, z którym przyszło nam się zmierzyć, możemy umilić sobie wspólnym czytaniem ciekawych
książek. Nie od dzisiaj, bowiem wiadomo, że czytanie łączy
pokolenia i buduje niezwykłą więź między dzieckiem, a rodzicem. Dlatego też biblioteka w Iwkowej i filia w Wojakowej,
już po raz drugi przystąpiły do projektu „Mała Książka Wielki

Agata Jarzmik

Julia Szczepańska

Amelia Michalik

Wiktoria Krakowska

Wiktoria Plesińska

Jakub Wężowicz

Człowiek”. Przypominamy, że w ramach tej akcji każde dziecko
w wieku od 3 do 6 lat, które jest już naszym czytelnikiem, lub
które dopiero się do nas zapisze, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą. Znajdzie w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, która stanie
się dla niego bardzo ważnym dokumentem. To właśnie na niej
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będzie umieszczało naklejki, otrzymane podczas każdej wizyty
w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem minimum jednej
książki do domu. Po uzbieraniu 10 naklejek – czyli zapełnieniu całej karty, Mały Czytelnik uhonorowany zostanie imiennym Dyplomem, potwierdzającym jego zainteresowania czytelnicze.
A więc do dzieła drogie przedszkolaki! I oczywiście drodzy rodzice! Zachęcamy Was do udziału w akcji, bo w myśl
jej idei – Mała Książka to przecież Wielki Człowiek. A tym
dzieciom, które już są uczestnikami drugiej edycji programu
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do biblioteki, ponieważ,
pomimo trudnej sytuacji, jesteśmy dla Was otwarci i dołożymy
wszelkich starań, aby wyszukać interesujące i pełne ciekawych
przygód książeczki.
Anna Dudek
Zapowiedzi wydawnicze
Drodzy Czytelnicy, pomimo tego, że na naszej stronie internetowej, w zakładce „aktualności”, możemy głównie przeczytać o tym, że biblioteka jest zamknięta lub otwarta w ograniczonym zakresie, z powodu Covid -19, to trwają tu nieustannie prace wydawnicze.
W bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia samorządu
terytorialnego. Jest to świetna okazja, aby utrwalić historię
naszej samorządności na kartach książki. Dlatego też Stefan
Szot na prośbę wójta gminy podjął się opracowania tego tematu i rozpoczął już jesienią 2019 r. zbieranie materiałów do
jubileuszowej publikacji. Natomiast od marca br. pracownicy
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biblioteki przygotowują jej część graficzną. Ze względu na duży
zakres czasowy opracowywanego tematu – bo obejmujący historię od średniowiecza do współczesności – i ogromną ilość
materiałów – najprawdopodobniej książka ukaże się dopiero
w przyszłym roku.
Z kalendarza pandemii – w telegraficznym skrócie
Nawiązując do kalendarza pandemii, który zamieściliśmy
w poprzednim wydaniu „Echa znad Beli” przypominamy dane
z 7 czerwca 2020 r. opublikowane na portalu stronazdrowia.pl:
Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce
wzrosła do 26 561. 1 157 osób zmarło z powodu COVID-19 (…),
potwierdzono aż 576 zachorowań - to najwięcej od początku epidemii koronawirusa w Polsce.
W dniu 10 grudnia 2020 r. to samo źródło podaje:
1 102 096 zakażonych, zmarło 21 630 osób, odnotowano
13 749 przypadków nowych zachorowań.
W sobotę 21 listopada, podczas konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków: Przed nami
okres świąt Bożego Narodzenia, to moment, w którym rodziny
się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj,
aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi
mieszkamy – i dodał: od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak
ostre będą musiały być restrykcje potem.
Obecny na konferencji wicepremier Jarosław Gowin również zwrócił się do rodaków: Te święta to jest czas nadziei, ale
te święta to jest także test; i od tego, jak zdamy ten test zależeć
będzie to ilu z nas przeżyje ten trudny czas, ilu z nas uniknie
uszczerbków na zdrowiu, ile polskich firm przetrwa ten trudny okres, ile rodzin uniknie dramatu, jakim zawsze jest utrata
miejsc pracy.*
*https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-21/boze-narodzenie-w-dobie-pandemii-apel-premiera/ [dostęp: 10.12.2020]

Bernadeta Klimek, Iwona Gryz

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia,
radości, spokoju i wzajemnego zrozumienia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 2021 Roku.
Bernadeta Klimek, kierownik GBP w Iwkowej
wraz z pracownikami

STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie
„Na Śliwkowym Szlaku”
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współpracując
z pięcioma Lokalnymi Grupami Działania (Stowarzyszenie
„Między Wisłą a Kampinosem”, Stowarzyszenie Dolina Karpia,
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Lokalna Grupa Działania
„PRYM”) zakończyło projekt pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” finansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dla Śliwkowego Szlaku projekt
współpracy zakładał przede wszystkim kompleksowe działania
mające na celu rozwój regionu poprzez wdrażanie marki lokalnej „Śliwkowy Szlak®” na terenie LGD.
Marka lokalna jest nie tylko narzędziem do kreowania konkurencyjnego wizerunku otoczenia, pozwala również dostrzec

turystom, a nawet samym mieszkańcom bogactwo zasobów
oraz wartości naszego regionu. Dzięki wizytom studyjnym organizowanym w ramach projektu m.in. do Kazimierza Dolnego, Niemiec, Osieka i Doliny Baryczy podmioty wyróżnione
w 2020 roku certyfikatem marki lokalnej „Śliwkowy Szlak”
mogły wymienić się z Partnerami projektu cennymi uwagami
strategicznymi oraz doświadczeniem w promocji znaku marki. Wszystko po to, aby prężnie budować nasze „małe, lokalne
miejsce na ziemi”, które ma zachwycać swoją wyjątkowością
i niepowtarzalnością.
W ramach projektu wydano szereg materiałów promocyjnych, które przyczyniają się do rozwoju regionu LGD, a do-
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datkowo pozytywnie wpływają na szerokie rozpowszechnianie informacji dotyczących zasad przyznawania znaku marki
lokalnej oraz promocję produktów i usług oznaczonych tym
znakiem. Z pozyskanych środków w oparciu o producentów
i usługodawców udało się opracować pakiety turystyczne, folder „LOKALNE – bliskie sercu i ziemi”, podstronę internetową
dotyczącą marki lokalnej, tabliczki informacyjno-promocyjne,
a także niezwykle ciekawą kampanię promocyjną w Internecie przy współpracy z właścicielami bloga podróżniczego mynaszlaku.pl.
Wszystko to układa się w szczególną podróż po smakach,
zapachach i atrakcjach naszego regionu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich, gdyż warto odkryć to, co bliskie,
a może jeszcze niepoznane.
Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Stowarzyszenie
DOBRO-CIESZY
Stowarzyszenie Dobro – Cieszy w okresie od 10 sierpnia
2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku realizowało zadanie z zajęć
nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku 7 – 14
roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa. Celem
tego zadania było przeprowadzenie bezpłatnych zajęć z nauki
pływania dla 30 dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Wyżej
wymienione działanie obejmowało 12 wyjazdów na krytą pływalnię, w których uczestniczyło 30 dzieci. Zajęcia odbywały się
na Krytej Pływalni w Bochni. W trakcie pobytu na krytej pływalni uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy szkoleniowe,
każda pod nadzorem instruktora. Z każdą grupą instruktorzy
przeprowadzili 24 godziny, łącznie 48 godzin. Celem naszych
działań było doprowadzenie do sytuacji, gdzie dzieci miały możliwość uzyskać karty pływackie, co będzie skutkowało
zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci podczas letniego wypoczynku oraz możliwością aktywnego spędzania wolnego czasu,
jak również dbania o zdrowie.
Zajęcia nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku 7 – 14
roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa w ramach projektu: „My też
możemy razem...po raz drugi - integracja mieszkańców Gminy Iwkowa”
4. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego współfinansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Dobro – Cieszy w okresie od 24 sierpnia
2020 roku do 30 listopada 2020 roku realizowało zadanie z zajęć nauki rytmiki dla dzieci w wieku 3 – 9 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Iwkowa. Celem tego zadania było przeprowadzenie bezpłatnych zajęć z rytmiki dla 80 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa. Zajęcia
odbywały się w 5 grupach po 16 dzieci, co było zgodne z wytycznymi wynikającymi z obostrzeń związanych ze sytuacją
epidemiologiczną w kraju. Zajęcia odbywały się w Publicznym
Przedszkolu w Iwkowej, Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, Publicznej Szkole Podstawowej w Wojakowej,
Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach i Publicznej Szkole
Podstawowej w Dobrocieszu, w których uczestniczyło 80 dzieci. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli rytmiki, absolwentów wyższych uczelni muzycznych. Celem naszych działań
było umożliwienie dzieciom rozwijania muzycznych zainteresowań, ale także zajęcia miały na celu wykształcenie u dzieci
koordynacji ruchowej, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciele rytmiki uczyli

dzieci poznawania cech dźwięków, ich wysokości oraz czasu
trwania. Przekazywali umiejętności odtwarzania rytmu, tempa
i metrum. Zajęcia pozwoliły dzieciom na rozwinięcie kompetencji z zakresu muzyki. Miały wpływ na zdolności muzyczne
dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiały
pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz
przygotowały przedszkolaki do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczyły się piosenek, prostych układów tanecznych
i wzbogacały swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Rytmika
w przedszkolu sprawiała, że dzieci zyskały jeszcze większe umiejętności pracy w grupie, potrafią grać na prostych instrumentach
muzycznych i miały możliwość kontaktu z muzyką na żywo.
Zajęcia rytmiki dla 80 dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałych na terenie
Gminy Iwkowa w ramach projektu: „My też możemy razem...po raz drugi integracja mieszkańców Gminy Iwkowa”
4. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego współfinansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Dobro – Cieszy w okresie od 22 października 2020 roku do 14 grudnia realizowało zadanie z zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 3 – 9 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Iwkowa. Zajęcia odbywały się w 5 grupach
po 16 dzieci, co było zgodne z wytycznymi wynikającymi
z obostrzeń związanych ze sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Zajęcia odbywały się w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej,
Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, Publicznej
Szkole Podstawowej w Wojakowej, Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach i Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu, w których uczestniczyło 120 dzieci. Celem naszych zadania było podjęcie działań zapobiegającym wadom postawy
u przedszkolaków, jak również dostarczenie dzieciom zorganizowanej formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom
psychoruchowym.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 3 – 9 lat zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa w ramach projektu: „My też możemy razem...po
raz drugi - integracja mieszkańców Gminy Iwkowa”
4. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego współfinansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Dobro – Cieszy w okresie od 12 października 2020 roku do 15 grudnia realizowało zadanie z zajęć języka
angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa. Zajęcia odbywały się w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej, Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, Publicznej Szkole Podstawowej w Wojakowej i Publicznej
Szkole Podstawowej w Dobrocieszu, w których uczestniczyły
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. W obecnym czasie niezwykle ważne jest kształtowanie umiejętności
porozumiewania się z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie
języka ojczystego, dlatego celem naszego projektu było wykorzystanie zdolności intuicyjnej nauki języków obcych już od
najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania dały radość najmłodszym, jak również przyczyniły się do
nabycia kompetencji w zakresie języków obcych.
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Iwkowa w ramach projektu:
„My też możemy razem...po raz drugi - integracja mieszkańców Gminy
Iwkowa” 4. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego
współfinansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego
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Zajęcia z pilatesu dla dzieci i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy
Iwkowa w ramach projektu: „My też możemy razem...po raz drugi - integracja
mieszkańców Gminy Iwkowa”
4. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego współfinansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Dobro – Cieszy w okresie od 26 października 2020 roku do 10 grudnia realizowało zadanie z zajęć pilatesu dla dzieci i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy
Iwkowa. Zajęcia odbywały się Publicznej Szkole Podstawowej
w Dobrocieszu w dwóch grupach: dla dzieci i dla dorosłych.
Celem naszych działań było zorganizowanie zajęć mających
na celu poprawę kondycji fizycznej, pozwalających poprawić
samopoczucie. Największą zaletą zajęć jest możliwość zmniejszenia dolegliwości bólowych w różnych odcinkach kręgosłupa
związanych z siedzącym bądź stojącym trybem pracy, a także wadami postawy. Zajęcia te dawały możliwość spędzenia
wspólnie czasu oraz integracji społeczności lokalnej.
Agnieszka Musiał

KOŁO IWKOWSKICH POETÓW I NIE TYLKO
Konkurs PoetyckoFotograficzny rozstrzygnięty

26 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła
II w Iwkowej została podsumowana XV edycja Konkursu Poetycko – Fotograficznego „Moje myśli, moje uczucia, moje
życie…”. Poza tym, że uczestnicy konkursu nie przyjechali do
Iwkowej na galę konkursową, wszystko odbyło się jak zwykle.
W konkursie wzięło udział 15 szkół z 5 powiatów. Prace zostały nadesłane drogą elektroniczną. Wiersze i fotografie oceniali:
Adam Bujak oraz Ryszard Ostrowski.

Ryszard Ostrowski o konkursie i nie tylko…
Rok 2020. Nikt się tego nie spodziewał.
Nie było czegoś takiego nigdy w historii.
Owszem, były w dawnych wiekach epidemie, zarazy, które pustoszyły wsie i miasta,
a w miarę upływu czasu obrastały w legendy, mity i powieści grozy. Nigdy jednak nie
działo się to na tak wielką skalę, nigdy nie
rozprzestrzeniało się w takim tempie i nigdy wieści o tym nie rozchodziły się tak
szybko. Jednak nigdy wcześniej człowiek
nie potrafił tak szybko przenosić się z miejsca na miejsce, przy
okazji roznosząc wirusa i z lokalnej epidemii tworząc ogólnoświatową pandemię. Kiedyś – będąc zakażonym – pewnie by
zmarł w podróży, długo przed osiągnięciem jej celu. Podobnie
wieść o tym, przekazywana z ust do ust, rozchodziłaby się o wiele wolniej, była komentowana, weryfikowana, modyfikowana.
Dziś w dobie Internetu i mediów społecznościowych – wystarczy kichnąć przed kamerką w Polsce, żeby nasz rozmówca z Australii zapytał o koronawirusa. W ten sposób rozpowszechnia się
informacje – te prawdziwe, ale i te nieprawdziwe. Z fake – newsów buduje się alternatywną rzeczywistość, która wielu ludziom
odbiera sens życia. Wobec współczesnych zagrożeń – swoje życie
widzą oni, jako pasmo niekończących się udręk. Nagle stali się
– bez swojego udziału – uczestnikami jakiegoś horrendalnego
przedstawienia, które ewidentnie zmierza do tragicznego zakończenia.

To wszystko obserwują młodzi ludzie. Niektórzy z nich
próbują się mierzyć z problemem za pomocą swoich działań
artystycznych. Stawiają pytania, odpowiadając na nie słowem,
obrazem, niedopowiedzeniem, piękną metaforą, w której najważniejsze jest czasem nie to, co w wierszu, nie to co widać na
fotografii, a to „pomiędzy”. Zdają sobie sprawę z tego, że na zaistniałą sytuację nie mają wpływu, że stało się to bez ich udziału,
a ich jednostkowy sprzeciw, czy próba walki nic nie da. Tym,
którzy czytali lektury – od razu skojarzy się to z mitem o Syzyfie,
czy z „Dżumą” Alberta Camusa. Egzystencjalna, niewesoła refleksja pojawia się również w pracach uczestników naszego konkursu, bo to przecież „ich myśli, uczucia, życie…”. Pojawiają się
posępne, czarno – białe obrazy, zwiędłe kwiaty, smutne twarze.
Pojawiają się skargi na ograniczenia, wygasłe uczucia, niepewność i beznadzieję. Jednak – podobnie jak u Camusa – przebija
piękna idea podejmowania tej nierównej walki w imię miłości,
wiary i nadziei. Młodzi ludzie, choć zdają sobie sprawę, że „bakcyl dżumy nie umiera nigdy” oraz, że ich wysiłki mogą pójść na
marne, właśnie w tych chwilach budują najcenniejsze wartości
– przyjaźń, męstwo, solidarność, bezinteresowną chęć pomocy.
Dostrzegają wartość rodziny, kontaktu z drugim człowiekiem,
znaczenie bycia razem oraz konieczności prezentowania takich
postaw, które sprawiają, że ich życie nabiera godności i sensu. To
heroizm dnia codziennego, który znalazł odzwierciedlenie także
w tej nietypowej edycji naszego konkursu. Gratulujemy!
Wyniki XV Konkursu Poetycko – Fotograficznego
„Moje myśli, moje uczucia, moje życie…”
Kategoria „Interpretacja wiersza fotografią”
Dominika Turek „Tęsknota za…” – Iwkowa
Kategoria „Wyjątkowy wiersz”
I miejsce – Justyna Waligóra „Nadzieja” – Laskowa
II miejsce – Julia Czuj „Podróże mojej babci” – Zaborów
III miejsce – Dominika Turek „Tęsknota za…” – Iwkowa
Wyróżnienia uczniów z gminy Iwkowa
Magdalena Czyżycka „Noc” – Wojakowa
Patrycja Liszka „Uschnięta róża” – Iwkowa
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Karolina Krakowska „Świat” – Iwkowa
Dominika Szot „Szara rzeczywistość” – Iwkowa
Emilia Płaneta „Pada deszcz” – Iwkowa
Dominika Liszka „Kim ty jesteś?” – Iwkowa
Anna Michalik „Kwiecisty sen” – Iwkowa
Kategoria „Interesujące zdjęcie”

I miejsce – Julia Czuj „Podróże mojej babci” – Zaborów
II miejsce – Anna Dzieńska „Jan Paweł II” – Jadowniki
III miejsce – Patrycja Liszka „Uschnięta róża” – Iwkowa
Kategoria: „Najciekawsza recytacja”
Gabriela Guzik „Imperium…” – Laskowa
Justyna Waligóra „Nadzieja” – Laskowa
Leonard Popiela „Wyobraźnia” – Brzesko

Wyróżnienie – Anna Michalik „Kwiecisty sen” – Iwkowa
Kwiecisty sen
A co jeśli śpimy,
a we śnie śnimy
w tym śnie idziemy do góry,
wysoko, daleko w chmury
Co jeśli w tych chmurach,
puszystych, niezgłębionych
znajdujemy kwiat,
piękny, nieznajomy
I co jeśli budząc się,
widzimy ten kwiat w swojej dłoni…?

Wyróżnienie – Dominika Szot „Szara rzeczywistość” –
Iwkowa
Szara rzeczywistość
Jej oczy zaszły mgłą
Umysł pokryła ogromna, czarna płachta smutku
Jej codzienne czynności stały się rutyną,
A usta mówią tylko to, co inni chcą usłyszeć
Chce się wyrwać z głębi, w którą znowu wpadła,
Lecz serce każe być niewolnikiem.
Przepaść ta jest tak ogromna jak łzy,
Które uwalnia jej dusza.
Mózg więzi natłok myśli, przywołując kolejne.
Przyjaciele byli jak bańka mydlana,
Szczęście jak fala uderzająca w skały
A miłość jak ciemność,
Bo nigdy jej nie doświadczyła.

Wyróżnienie – Dominika Liszka „Kim ty jesteś?” – Iwkowa
Kim ty jesteś?
Kim ty właściwie jesteś ?
ją? nim? tym?
Bo ja jestem sobą i lubię ciebie
a nie ją czy jego
Ona jest sobą
On jest sobą
A ty?

III miejsce – Dominika Turek „Tęsknota za…” – Iwkowa
Tęsknota za….
Chcę być z Tobą
Chcę byś był ze mną
Teraz, dzisiaj, w tym momencie.
Chcę byś mnie przytulił.
Powiedział, że wszystko będzie dobrze,
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Wyróżnienie – Karolina Krakowska „Świat” – Iwkowa

Że ta ogromna fala już nigdy nie nadejdzie.
Powiedz proszę, że słońce znów wzejdzie
I swymi promieniami mnie ogrzeje.
Powiedz, że na mojej twarzy pojawi się uśmiech,
Że nigdy nie nastanie ciemność.
Tęsknota za Tobą jest jak ogromna skała,
Która mnie przygniata.
Jest jak wyrok za niewinność.
Czy to uczucie się kiedyś skończy?

Świat
Kiedyś świat wydawał się inny
Piękny, kolorowy, szczęśliwy, niewinny
Teraz gdy zmieniło się wszystko
Człowiek postrzega się nisko
Pieniądze, sława tu nie pomogą
Jedynie wiara pójdzie swoją drogą
Gdy burzy się wszystko
Doceniamy co straciliśmy szybko
I nadchodzi ból i tęsknota
Lecz pamiętać trzeba zawsze
Że po burzy wychodzi słońce jasne
I choćby niepowodzeń było wiele
Miejmy nadzieję przyjaciele.

Wyróżnienie – Emilia Płaneta „Pada deszcz” – Iwkowa
Pada deszcz
Słońca blask
za oknem budzi mnie
a w sercu
pada deszcz…
Nie ma Ciebie
pustka wszędzie
rozpaczy szmer
pada deszcz…
Samotności cień
idzie wciąż za mną
krople spadają
pada deszcz…
Kiedyś rana zagoi się
boleć będzie mniej
teraz łza spływa
pada deszcz…

Wyróżnienie – Patrycja Liszka „Uschnięta róża” – Iwkowa
Uschnięta róża
Chwyć mnie za rękę zanim odejdę,
zanim znikną wspomnienia,
za późno…Zostałam sama,
nic tego nie zmieni…
Zostałam sama w świecie,
pełnym smutku i jesieni.
Jak ta uschnięta róża,
błąkam się po świecie.
Zamknięta w pułapce własnych myśli,
nie mogę się uwolnić.
To uczucie skłania mnie do refleksji,
które wcale nie chcą zwolnić.
Mam złamane serce,
od życia nie chcę już nic więcej.
Bo w końcu mając wszystko,
Zapadłam się pod ziemię.
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ECHO WSPOMNIENIA
Najstarsze kapliczki i figury na terenie gminy Iwkowa
Przeprowadzona w 2015 roku inwentaryzacja obiektów małej
architektury sakralnej, wykazała, że na terenie gminy znajdują się
aż 144 obiekty tego rodzaju. Składają się na to kapliczki domkowe, słupkowe, szafkowe, figury i krzyże przydrożne. Starsze i cenne
obiekty wpisane zostały do Gminnego Rejestru Zabytków.
Najstarszymi obiektami zachowanymi do naszych czasów są
kapliczki domkowe poświęcone kultowi Matki Boskiej. W kapliczkach tych, jako główny motyw umieszczone są obrazy Matki Boskiej, świadczące o szczególnej czci dawnej ludności do Matki Pana Jezusa. Oprócz kapliczek
domkowych z XIX wieku, a zwłaszcza z drugiej
jego połowy, pochodzi kilkanaście innych obiektów jak figury, krzyże i kapliczki szafkowe. Najstarszym krzyżem drewnianym, który przetrwał
w dobrym stanie jest krzyż Powstańców Styczniowych z 1864 roku, znajdujący się na Wymiarkach, postawiony obok źródełka, w rejonie gdzie
ukrywali się uczestnicy powstania styczniowego.
Dzięki działaniom prowadzonym przez ks. Jana
Piechotę, duża ilość starych obiektów sakralnych
została opisana, a także utrwalona została historia ich powstania oraz intencje fundatorów. Przeniesienie wielu rzeźb z kapliczek do Muzeum
Parafialnego zapobiegło ich zniszczeniu lub kradzieży przez koneserów dawnej rzeźby ludowej.
Najstarsza kapliczka domkowa zbudowana w 1820 roku znajduje się na roli Tuczniowskiej. Fundatorem kapliczki był zamożny
iwkowski gospodarz Bartłomiej Tucznio wraz ze swoją żoną. Wybudowana ona została przy dawnej starej drodze prowadzącej z Iwkowej do Czchowa przez Kozieniec. Kapliczka domkowa wybudowana została ze skałek rzecznych na zaprawie glinianej z dachem
pokrytym gontem. Podłoga i powała drewniana. W centralnej
części kapliczki znajduje się ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, uzupełniony po bokach obrazami Serca Pana Jezusa
i Serca Matki Boskiej. Na ścianach bocznych znajduje się kilkanaście obrazów przedstawiających świętych Pańskich. W dawnych
czasach w kapliczce znajdowały się cenne rzeźby drewniane przeniesione przez ks. Jana Piechotę do Muzeum Parafialnego. Była to
rzeźba Piety wykonana przez iwkowskiego snycerza Urbana Pajora
zmarłego w 1866 roku. Niezwykle cenny był posążek św. Doroty
wykonany według przeprowadzonych badań konserwatorów sztuki w 1470 roku. Oprócz tego znajdowały się tam posążki św. św.
Piotra Apostoła i Jana Apostoła z XVII wieku. Kapliczka ze względu na bardzo zły stan techniczny, grożący jej zawaleniem została
gruntownie wyremontowana zarówno wewnątrz jak na zewnątrz
w 1966 roku zmieniając znacznie swój oryginalny wygląd. Kolejny
remont wykonany został w 1998 roku po zniszczeniu dachu przez
powalone na kapliczkę drzewa przez niezwykle silną wichurę szalejącą wówczas w naszej okolicy. Wymieniona została wtedy cała
więźba dachowa a dach pokryty został blachą. Wywiady przeprowadzone przez ks. Piechotę ze starymi mieszkańcami z Hojdowa
i Pagórka pozwoliły odtworzyć historię tego obiektu. Według opowiadań ludzi w miejscu tym była już wcześniej kapliczka domkowa,
bardzo stara, grożąca zawaleniem się. Ówczesny właściciel gruntu
Bartłomiej Tucznio wraz ze swoją żoną rozebrali zrujnowany obiekt
i na tym samym miejscu wybudowali nową kapliczkę domkową.

Bartłomiej Tucznio zaliczany był do jednych z najbogatszych gospodarzy w Iwkowej, nie posiadał jednak potomstwa. Po wojnach
napoleońskich czasy były bardzo niepewne i nasilały się kradzieże,
zarówno w miastach jak i na wsiach. Złodzieje, czy nawet zorganizowane szajki złodziejskie prowadziły dokładne rozpoznanie terenu
i włamywano się tylko i wyłącznie do domów, gdzie przypuszczalnie znajdowały się duże zasoby pieniężne lub inne cenne przedmioty. Tak było 200 lat temu i tak jest do tej pory, co potwierdzają różne
wydarzenia z ostatnich lat. W obawie przed złodziejami Bartłomiej Tucznio posiadane pieniądze ukrył w rejonie swoich zabudowań, jednak
znaczną część swojego majątku postanowił ukryć
z dala od swoich budynków. Jako doskonały
schowek na pieniądze, Bartłomiej Tucznio wybrał dziuplę w starej lipie rosnącej obok kapliczki
przy drodze do Czchowa. Nie wiadomo jak to
się stało, czy ktoś wypatrzył moment ukrywania
pieniędzy, czy było to zupełnie przypadkowe. Po
pewnym czasie, gdy Bartłomiej poszedł sprawdzić zawartość dziupli, okazało się, że dziupla jest
pusta i po schowanym tam skarbie pieniężnym
nie ma żadnego śladu. Po wykryciu kradzieży
Bartłomiej Tucznio początkowo wpadł w wielką
depresję. Po pewnym czasie Tuczniowie doszli
do przekonania, że trudno bogactwa tego świata
ukryć bezpiecznie i nie można ich też zabrać ze sobą po śmierci.
Po długim namyśle Bartłomiej wraz z żoną postanowili zbudować
kapliczkę na chwałę Bogu i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, jak napisał to ks. Jan Piechota. Kapliczka znajdująca się tuż
przy drodze stanowiącej przez wieki połączenie pomiędzy Iwkową
a Czchowem cieszyła się dużym szacunkiem ludności. Przy kapliczce na modlitwę zatrzymywali się ludzie przechodzący tą drogą
i furmani przejeżdżający swoimi zaprzęgami konnymi. W maju
każdego roku przy kapliczce śpiewane były majówki z udziałem kilkudziesięciu ludzi. Wybudowana w latach 70-tych ubiegłego wieku
nowa droga do Czchowa spowodowała, że stara droga użytkowana była tylko przez kilku rolników dojeżdżających do swoich pól
i lasów. Widoczna z daleka kapliczka domkowa w chwili obecnej
jest całkowicie niewidoczna. Zakryły ją drzewa porastające dawne
grunty rolne znajdujące się w otoczeniu kapliczki.
Jak wynika z przeprowadzonych badań konserwatorów
sztuki, zapisów historycznych i przekazów tradycji z I połowy XIX
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wieku pochodzi kapliczka domkowa na roli Dudzińskiej, w Iwkowej, przy drodze powiatowej prowadzącej od Tymowej w stronę Łososiny Dolnej. Dokładna data budowy tej kapliczki nie jest
znana, ale wszystko wskazuje na to, że istniała
już przed 1850 rokiem. Wybudowana z kamienia piaskowego w stylu barokowym, dach miała pokryty blachą. W jubileuszowym 2000 roku
kapliczka została gruntownie wyremontowana w wewnątrz i na zewnątrz przez właścicieli
gruntu, na którym ona się znajduje. Posadzka
kapliczki z płytek ceramicznych, sufit kamienny.
W centralnej części kapliczki ołtarzyk barokowy
z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i dodatkowo obraz Matki Boskiej, zwanym przez
ludność obrazem Matki Boskiej Pocieszenia. Na
ścianach bocznych obrazy Matki Boskiej i świętych. Z przekazów tradycji wiadomo, że w tym
rejonie od niepamiętnych czasów była kapliczka,
wybudowana przez gospodarza o nazwisku Witan. Znajdowała się ona po przeciwnej stronie
drogi niż obecna kapliczka domkowa. Kapliczka
ta ze względu na swój wiek groziła zawaleniem
i nie było sensu remontowania ruiny. Dlatego też wybudowana została nowa kapliczka domkowa, znacznie powiększona od poprzedniej o nowocześniejszym wyglądzie architektonicznym. Kapliczka
miała swoją fundację gruntową. Grunt od drogi do rzeki, składający się z dwóch parcel miał przeznaczenie fundacyjne, ustanowione
przez Antoniego i Marię Repetowskich. Każdorazowy właściciel
lub dzierżawca gruntu fundacyjnego zobowiązany był do bieżącej konserwacji kapliczki, dbałość o otoczenie obiektu, należyty
wystrój wewnątrz i na zewnątrz kapliczki. Nadzór nad fundacją
gruntową sprawował proboszcz parafii Iwkowa. W archiwalnych
dokumentach parafialnych znajduje się protokół, w którym zawarta jest umowa dzierżawy gruntu fundacyjnego. W protokole
tym zapisane jest: Dnia 1 VII 1888 w kancelarii parafialnej zawarto umowę w sprawie opieki nad kapliczką. Opiekę tę przejął
Jan Kamiński, który przejął w dzierżawę na okres 24 lat obydwie
parcele za sumę 80 florenów. Nadzorować umowę mieli Szymon
Szot i Paweł Pawlik. Umowa miała obowiązywać aż do 1912 roku,
jednak rozwiązana została znacznie wcześniej. W chwili spisywania umowy dzierżawy od 5 lat nie żyli już założyciele fundacji.
Antoni przez długie lata był grabarzem kościelnym. Ze względu
na podeszły wiek zrezygnował z tej funkcji. Z niewiadomych
powodów w 1883 roku Antoni zabił siekierą swoją żonę Marię.
Aresztowany po zabójstwie przez Policję popełnił samobójstwo
w tarnowskim więzieniu. Po I wojnie światowej grunt fundacyjny wykupiony został przez jednego z gospodarzy na Dudowie
i od tej pory kolejni właściciele gruntu sprawują opiekę nad kapliczką. Kapliczka stojąca tuż przy głównej drodze od dawien
dawna cieszyła się dużym szacunkiem. Bardzo często widać było
ludzi modlących się przy kapliczce. Grupy dzieci wracające ze
szkoły przynosiły zerwane po drodze kwiaty polne i wstawiały je do flakonów i na klęcząco modliły się prawie codziennie.
Około 1925 roku w kapliczce umieszczony został następny obraz
Matki Boskiej nazwany Matką Boską Pocieszenia. Bardzo szybko
okazało się, że modlitwa do Matki Boskiej Pocieszenia przynosi
ulgę i wsparcie duchowe. Wierzono, że w trudnych sytuacjach życiowych, depresji czy zwątpieniu w sens życia modlitwa przed tym
obrazem daje uspokojenie i zupełną zmianę wewnętrzną człowieka.
Tradycją stało się to, że przed modlitwą na zewnątrz kapliczki zapalane były świece a po modlitwie przez ażurowe otwory w drzwiach
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wrzucano drobne datki pieniężne. Chyba gdzieś w latach 90-tych
ubiegłego wieku ta forma modlitwy do Matki Boskiej Pocieszenia
zanikła ostatecznie. W maju każdego roku przy kapliczce śpiewane
są majówki. Po obu stronach kapliczki rosły dwie
bardzo stare lipy będące pomnikami przyrody.
Pomimo prowadzonych zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich jedna z tych lip powalona
została przez huraganowy wiatr.
Przesuwając się kolejno latami dochodzimy
do 1852 roku. Wtedy to na roli Karwalowskiej
położonej na Pagórku wybudowana została
kapliczka domkowa. Rok budowy widnieje na
drewnianej tabliczce fundacyjnej i taka sama
data budowy zapisana jest w Schematyzmie Diecezji Tarnowskiej. Wybudowana została w pobliżu budynku mieszkalnego fundatorów, w oddali od drogi biegnącej przez Pagórek. Zmiana
przebiegu nowej drogi od Pagórka na Połom
Mały spowodowała, że znajduje się ona tuż przy
drodze w otoczeniu starodrzewu. Wybudowana
z kamienia wapiennego na zaprawie glinianej.
Przez wiele wieków odpowiednio gatunkowo
glina wyrobiona na masę plastyczną była doskonałym spoiwem
budowlanym a także materiałem izolacyjnym, nieporównanie lepszym niż dzisiejsze styropiany i inne sztuczne materiały izolacyjno
podobne. Warstwa gliny izolowała, wchłaniała wilgoć i utrzymywała korzystną temperaturę. Z tego względu w dawnych domach
drewnianych nie było podłóg tylko polepa gliniana. Kapliczka ze
względu na swój wiek wymagała remontu. W ostatnim czasie kapliczka została wyremontowana pod nadzorem konserwatora zabytków. Wygląd zewnętrzny jak i wnętrze kapliczki nieznacznie się
zmienił.
W środku kapliczki znajduje się ołtarzyk z menzą drewnianą,
a nad nią obraz Chrystusa Cierniem Ukoronowanego. Oprócz
tego nieliczne i skromne obrazy i inne symbole religijne. Wcześniej
w kapliczce były dwie figury świętych, wykonane prawdopodobnie przez iwkowskich rzeźbiarzy ludowych zwanych popularnie
„dłubokami”. Figurki te przeniesione zostały przez ks. Piechotę do
Muzeum Parafialnego. Z przodu nad gzymsem umieszczona jest
tabliczka fundacyjna z napisem o treści: Fundatorowie Michał Szot
i żona Anna proszą o pozdrowienie AD. RP. 1852.
Według przekazów ustnych przechodzących z pokolenia na
pokolenie inicjatorką budowy kapliczki była Anna Szot, żona Michała. Od dłuższego czasu chorowała na nogi, a postępująca choroba coraz bardziej utrudniała jej poruszanie się. Prosiła swojego
męża, aby koło domu wybudował niewielką kapliczkę domkową,
by mogła dojść do tej kapliczki na modlitwę. Michał gromadził
materiały budowlane i pieniądze potrzebne na tą inwestycję.
Kapliczka wybudowana została przez jednego z iwkowskich rzemieślników. Zakupiony został obraz Chrystusa Cierniem Ukoronowanego, jako symbol cierpienia Anny Szot. Po wykończeniu
kapliczki chora na nogi Anna codziennie chodziła do kapliczki
i modliła się długo przed Chrystusem Cierniem Ukoronowanym.
Jaki był efekt tych modlitw nie udało się do końca wyjaśnić. Według jednych przekazów po kilku latach modlitw choroba ustąpiła i chora mogła swobodnie chodzić. Według innej wersji nie
nastąpiła żadna poprawa i Anna do końca życia miała trudności
z chodzeniem. Przez dziesiątki lat przy kapliczce odprawiane były
majówki. Obecnie przyjmują charakter rodzinny z udziałem najbliższych sąsiadów.
Stefan Szot
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KORESPONDENCJA Z...
...Nowego Sącza
Rynek c.d.
W nr 4/93 zima 2019 pisałem o pracach związanych z rewitalizacją Rynku w Nowym Sączu – jako pewnej przestrzeni.
Wczesną wiosną tego roku rozpoczął się kolejny etap tj.
prace archeologiczne na powierzchni ok. 300 m2 – w miejscu
usytuowania Pierwszego Ratusza zbudowanego w XV w., który uległ spaleniu podczas groźnego i dużego pożaru w 1894 r.
Obiekt był konstrukcji murowano-drewnianej.
Ratusz odbudowano w latach 30-tych XIX w. zmodernizowany (częściowo-drewniany) funkcjonował do feralnego 17
kwietnia 1894 - kolejny raz ogromny pożar go „strawił” oraz
część budynków przyległych do Rynku. Po tym pożarze rozpoczęto budowę kolejnego Ratusza murowanego, który istnieje do
dziś. Ten obecny obiekt posadowiony obok „dawnych zgliszcz”.
Tak, więc można prowadzić prace archeologiczne.
Na badanym terenie zdjęto obecnie płyty kamienne. Badane
stanowiska mają od 0,5 m do 1,5 m głębokości. Widać pewne
elementy dawnych murów.
Legendy i opowieści głoszą o „podziemnym mieście i korytarzach łączących z zamkiem”. Pożyjemy – zobaczymy.
Stanisław Pajor
Sierpień 2020

...Wrocławia
Nowoczesne szczepionki genowe (RNA) – na czym
polega postęp?
Po upływie niecałego roku od oficjalnego stwierdzenia rozprzestrzeniającej się pandemicznie choroby o nazwie COVID-19
wywołanej zmutowanym wirusem odzwierzęcym SARS-CoV-2
temat jest nadal „gorący”. Społeczne metody zapobiegania szerzeniu się zachorowań poprzez ograniczenia dróg przenoszenia się cząstek wirusowych (wirionów) są niezwykle trudne
do skutecznej realizacji w dużej populacji ludzkiej i ogromnie
kosztowne ekonomicznie. Naturalne zmiany właściwości wirusa
(mutacje) też nie spełniają, jak dotychczas, nadziei na szybkie
wygaszenie obecnej pandemii. Koncepcje proponujące bierne
oczekiwanie na wytworzenie się tzw. odporności populacyjnej
ponoszą klęskę ze względu dużą śmiertelność wywołaną chorobą. Pewien optymizm i wielkie nadzieje przynoszą rezultaty
badań wielu ośrodków na świecie opracowujących i produkujących szczepionki. Postęp w tej dziedzinie znacznie przyspieszył.
Już obecnie, po rekordowo krótkim czasie od wybuchu epidemii
słyszymy doniesienia o przygotowaniu i rozpoczęciu szczepień
przeciw Covid-19 bezpiecznymi szczepionkami nowych generacji. Na czym polega postęp w nauce o szczepieniach (wakcynologii) i innowacyjność tych nowych generacji szczepionek?
Zdrowy system odpornościowy człowieka dysponuje dwoma
dość złożonymi sposobami (mechanizmami) wytwarzania odporności organizmu na infekcje:
1) nieswoisty zwany humoralnym, szybko reagujący, zwalczający skutki wniknięcia komórek intruza poprzez rozpoznawanie różnorodnych substancji w komórkach mikroorganizmów, jako obce oraz
2) swoisty, znacznie powolniejszy, to proces stymulowania układu odpornościowego do produkcji obronnych komó-

rek (limfocyty T i B). Swoistość oznacza tu dużą selektywność
wobec konkretnych zarazków. Wspaniałą właściwością układu
odpornościowego jest utrzymywanie w organizmie wywołanej zdolności obronnej wobec tego zarazka przez dłuższy czas,
a w niektórych przypadkach nawet przez całe życie organizmu
(pamięć immunologiczna). Nauka wyjaśniła mechanizm tych
procesów, u podstaw których leży kompatybilne dopasowanie
i specyficzna interakcja pomiędzy białkowymi molekułami substancji indukujących, dostarczanych przez zarazka (antygeny),
a cząsteczkami białek wyprodukowanymi przez komórki odpornościowe (przeciwciała). Organizmy, które zetkną się z określonym zestawem antygenów po raz pierwszy nie mają jeszcze
gotowych przeciwko nim przeciwciał, wykazując niską obronność. Natomiast przy kolejnych zetknięciach z tym samym lub
podobnym wirusem układ odpornościowy rozpoznaje te antygeny neutralizuje jego chorobotwórcze działanie.
Wspólną ideą stosowania wszelkich szczepionek antywirusowych jest symulacja zarazków tj. zapobiegawcze dostarczenie do organizmu takich samych lub podobnych antygenów
dla wywołania produkcji specyficznych przeciwciał z uniknięciem prawdziwego zakażenia i choroby. Początkowo stosowano w szczepionkach niewielkie dawki naturalnych wirusów,
namnażanych w sposób hodowlany na żywych komórkach (np.
zarodkach kurzych) i oczyszczanych. Takie wirusowe szczepionki niosły ryzyko niezamierzonego wywołania infekcji. Dlatego,
musiały być niezwykle starannie przygotowywane i testowane
przed zastosowaniem. Dla uniknięcia tego ryzyka poprawiano
technologię produkcji preparatów w kierunku stosowaniu zmodyfikowanych, osłabionych w swojej zakaźności wirusów (wirusy atenuowane), a potem coraz powszechniej – rozbitych na
fragmenty cząstek wirusowych (szczepionki podjednostkowe).
Sprawdzenie wystarczającej skuteczności i zminimalizowania
ryzyka efektów ubocznych wykonuje się w drodze wieloetapowych testów przeprowadzanych na zwierzętach doświadczalnych, a w końcowej fazie na ludziach (ochotnicy). Znaczny
postęp w tej dziedzinie dokonał się dzięki rozwojowi inżynierii
genetycznej. Przyniosła ona możliwość produkcji wirusowych
białek antygenowych w procesie tzw. rekombinacji genetycznej,
która polega na wprowadzaniu fragmentów materiału genetycznego wirusa do komórek np. bakteryjnych i wywołania wysokiej ekspresji (produkcji) tych białek. Białka te po wyizolowaniu
z komórek bakterii i oczyszczeniu stosowane są, jako wyspecjalizowane antygeny szczepionkowe. Niepożądane efekty uboczne
tj. alergia, nadmierna reakcja immunologicznej itp. związane są
z możliwością przedostania się domieszek białkowych w procesach izolacji i oczyszczania. Uzyskanie wysokiej, jakości, skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek wymaga stosowania
coraz to lepszych technologii wyodrębniania i oczyszczania tych
białek antygenowych i doskonałej kontroli ich ilości.
Ostatnie lata przynoszą obiecujące wyniki badań nad jeszcze
inną, nową koncepcją konstruowania szczepionek. Polega ona
podawaniu do organizmu preparatów zawierających fragmenty cząsteczek RNA o konkretnej strukturze (sekwencji), zamiast
oczyszczonych antygenów. Wirusy, jakkolwiek nie są komórkami biologicznymi, zawierają cząsteczki RNA niosące informację
(kodujące) o strukturze własnych białek, wśród których są te
odpowiedzialne za infekcje i stymulujące układ odpornościowy (antygeny). Wprowadzone do komórek ludzkich molekuły
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RNA syntezowane wg sekwencji jak w wirusie „zmuszają” żywą
komórkę do produkcji (ekspresji) konkretnego białka antygenowego wirusa, które komórka wydziela stymulując układ odpornościowy. Takie szczepionki mają wiele nowych zalet w porównaniu z tradycyjnymi. Projektuje się komputerowo na podstawie
baz danych o genomach. Uzyskuje się kontrolowane ilościowo
i czystsze preparaty substancji podawanych do organizmu. Idea
nie jest zupełnie nowa. Szczepionki takie były już wcześniej
produkowane przez niektóre czołowe firmy farmakologiczne
i stosowane w szczepieniach ochronnych zwierząt. Badania
wykazały, że takie podejście zwiększa możliwość projektowania korzystnych właściwości szczepionki. Przede wszystkim, są
całkowicie bezpieczne. Stymulacja komórek do produkcji prze-
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ciwciał jest wystarczająca, aby neutralizować chorobotwórcze
działanie wirusa, lecz nie mają zdolności wywołania choroby.
Nie są też mutagenne tzn. nie mogą wpływać na informację
genetyczną ludzkich komórek, gdyż RNA nie ma możliwości
przenikania do jądra komórkowego i oddziaływania z cząsteczkami DNA tworzącymi nasze geny. Dobór cząsteczek
RNA o właściwej strukturze (sekwencji) jest możliwy dzięki
dużemu postępowi w genetyce pozwalającemu na dokładne
poznawanie zestawu wszystkich genów (genom) w komórkach
organizmów lub wirusach.
Jan Gutowicz
Wrocław, grudzień 2020

FELIETON
O czasy, o obyczaje!
Uwaga! W tym artykule znajduje się sporo kontrowersyjnych poglądów i skrótów myślowych. Czytasz na własną
odpowiedzialność!
1 stycznia 2021 roku rozpocznie się dwieście trzecia z kolei dekada naszej ery, trzecia zaś z kolei dekada dwudziestego
pierwszego wieku. Wielu z nas pamięta zapewne to oczekiwanie w sylwestra 1999 roku na początek nowego tysiąclecia, millennium (moja Babcia miała zawieszoną na złotym stojaczku
taką wspaniałą wielką granatową bombkę z napisem „Millennium”, pamiętam jak dziś), lata dwutysięczne – było to dla nas
jakby jakąś wielką tajemnicą, czymś przewspaniałym, mieliśmy wrażenie, że oto stajemy się ludźmi nowoczesnymi, ludźmi dwudziestego pierwszego wieku, tymi, do których należy
cały świat, którzy odmienią jego oblicze. No i wszystko by się
właściwie mogło zgadzać, gdyby nie to, że z niektórych z nas
wylazły straszne dzbany.
Spójrzcie, jak wygląda obecnie rzeczywistość: jakie telefony
macie w kieszeniach, jakie telewizory w salonach i co mówią
w wiadomościach o rakiecie wystrzelonej w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tylko po to, żeby astronautom
tam przebywającym dostarczyć posiłki na bożonarodzeniowy obiad. Na ile różnych sposobów możecie wykonać peeling
w salonach kosmetycznych i ile powstaje nowych patentów na
bioniczne kończyny mające zastąpić te amputowane. Wiedzieliście, że według przeprowadzonych badań sztuczna inteligencja jest skuteczniejsza w diagnozowaniu raka piersi niż lekarze? Albo, że w 2019 roku udało się zrobić pierwsze w historii
zdjęcie czarnej dziury? (To ostatnie pewnie wiedzieliście, ale to
naprawdę świetna sprawa!) No dobra, a teraz weźmy sobie na
tapet tych, którym ten cały rozwój nauki niespecjalnie odpowiada, najchętniej leczyliby się dożylnymi wlewami z witaminy
C i bojkotowali budowę każdego nadajnika, bo przecież szybszy przesył danych stopi im mózgi. Drodzy państwo, porozmawiajmy sobie o… foliarzach.
Nazwa ta, wyobraźcie sobie, pochodzi od czapeczek z folii aluminiowej, które ludzie gdzieś tam sobie konstruowali,
a później nawet sprzedawali w internetach (i ktoś to naprawdę
kupował!). Zapytacie: a komu to potrzebne? Ano tym, którzy
uważają powstanie sieci 5G za atak na ich głowy – bo folia aluminiowa ma stanowić barierę chroniącą przed przenoszącym

się oczywiście przez Wi-Fi rodzajem zniewolenia umysłu. Stereotypowy foliarz wierzy w parę rzeczy, które racjonalnie myślącym ludziom wydają się raczej bezbrzeżnie głupie. I wiecie,
nie byłoby tematu, gdyby nie to, że człowiek mający zdrowy
rozsądek jest w stanie poprowadzić sensowną dyskusję, wysłucha naszych argumentów, przemyśli je i być może nawet uda
nam się go przekonać do zmiany zdania na jakiś temat, ale foliarz nawet się nie zastanowi i od kopa nazwie nas masonami,
lewakami albo innymi trollami. A, że stare chińskie przysłowie
mówi coś o tym, że wroga trzeba poznać, posłuchajmy więc, co
ci foliarze mają nam do zaoferowania.
Słyszeli państwo o reptilianach vel jaszczuroludziach? Ponoć obecnością w ich zacnych szeregach może poszczycić się
nie tylko sam Barack Obama, ale i Mark Zuckerberg (właściciel
Facebooka), Elon Musk (związany m.in. z Teslą czy Space X)
oraz królowa Elżbieta II. Reptilianie to inteligentne jaszczury,

które przybyły z kosmosu, aby wprowadzić na Ziemi tak zwany
Nowy Porządek, czyli po prostu przejąć nad nami władzę na
amen. Na co dzień przybierają ludzką twarz, ale wystarczy najmniejszy impuls, żeby ludzka skóra nagle zaczęła pokrywać się
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(oczywiście) zielonymi łuskami, nos zaczął zanikać, a język…
Fuj! Weźcie jeszcze przecież pod uwagę, że reptilianie wprowadzają swój Nowy Porządek już od zarania dziejów – pamiętacie
węża z Edenu, nie?
Schodząc z nomen omen śliskich tematów, chciałabym państwu zaproponować ideę płaskiej Ziemi. Wyobraźmy sobie, że
nasza kula ziemska (a raczej „to, co my uważamy za kulę”) to
tak naprawdę dysk, na którego obrzeżach znajduje się Antarktyda mająca przeciwdziałać wylewaniu się wody z oceanów
w kosmos. Oczywiście
biegun północny leży
w centrum dysku, a całą
płaską Ziemię przykrywa
ogromna kopuła będąca
projektorem, na którym
wyświetlają nam projekcje Słońca, Księżyca,
gwiazd i chmur. Zapytacie: kto nam wyświetla?
Pewnie reptilianie. No, bo
wiecie, gdyby Ziemia była
kulą, to ci z Australii czy
Brazylii dawno spadliby
w przepaść. A przecież
gdyby tak wziąć do samolotu poziomicę, to bąbelek powietrza
ciągle będzie w pozycji wskazującej poziom. Proste!
Dobra, porzućmy coś, co odnosi się gdzieś tam do świata,
i wróćmy jednak na nasze podwórko. Będzie trochę bardziej
na poważnie, bo kolejną odmianą foliarza jest antyszczepionkowiec, typ, o którym z pewnością słyszeliście. Wszystko, bowiem opiera się o jakiś potworny spisek koncernów farmaceutycznych, które chcą nas powybijać, zaczipować i najlepiej jeszcze zarobić na tym porządne pieniądze. Antyszczepionkowcy
wierzą między innymi, że szczepionki powodują u ludzi autyzm, no bo przecież zaburzenie to ujawnia się u dzieci między
18 a 24 miesiącem życia, czyli w okresie, kiedy dziecko otrzymuje szczepionkę m.in. przeciwko odrze. Niesamowity zbieg
okoliczności. Szkoda tylko, że niepoparte badaniami wnioski
prowadzą do tego, że
nieszczepione dzieciaki
w wyniku powikłań po
różnego typu chorobach
mogą po prostu umrzeć.
Aaaaale czekają nas
jeszcze miłe rzeczy takie jak turbosłowianie
– słyszeliście o nich?
A o Imperium Lechickim? Według wyznawców turbosłowianizmu
(w dużym uproszczeniu) przed przyjęciem
przez Polaków chrześcijaństwa (a właściwie
to tylko przez Mieszka
I i jego dwór, nie przez
cały naród) Polska tworzyła supermocarstwo,
przed którym z podkulonym ogonem uciekali Juliusz Cezar
i Aleksander Macedoński, oczywiście Polacy wynaleźli koło,

no i przewyższali intelektem i wyobraźnią cywilizację choćby
Sumerów. Niektórzy sądzą nawet, że Adam i Ewa także byli Polakami (a co za tym idzie, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze rozważania, to również reptilianami). Mocno polecam
dalszą lekturę na temat turbolechitów, tylko uważajcie, bo
bycie turbo- mocno się wkręca, a trudno dziś dostać zbroję
husarską.
Ostatnim typem foliarza, nad którym chciałabym się
pochylić, jest tak zwany COVID-iota, a delikatniej: antymaseczkowiec, czyli persona, która w swej doskonałości uważa, że maseczka to zbędny ekwipunek, zaś sama pandemia
koronawirusa, o ile w ogóle istnieje, na pewno nie jest tak
bezlitosna, jak przedstawiają to media. Ogólnie rzecz biorąc, podstawowym argumentem tegoż odłamu foliarzy jest
przekonanie, że pandemia jest jedynie pretekstem do wprowadzenia obowiązkowych szczepionek (here we go again…),
które mają umożliwić rządom kontrolę nad społeczeństwami (popularnie mówiąc: mają na celu zaczipowanie nas
wszystkich). I to wszystko spowodował oczywiście Bill Gates, bo apka Microsoft Teams przynosiła marne zyski, więc
trzeba było jakoś uziemić ludzi i zmusić ich do korzystania
z tegoż programu. O tempora, o mores!
Od pewnego czasu zwracamy się coraz częściej w stronę
alternatywnej – naturalnej – medycyny, czyli leczenia ziółkami (albo sikaniem na ranę! Fuj!) czy innymi preparatami
od znachorów, a nasze zaufanie do lekarzy z roku na rok
coraz bardziej spada. Wolimy teorie spiskowe – bo babka
Anki tej łod Wieśka, co to się hajtnęła ze Zbyskiem, mówiła, a przecież babka Anki nigdy się nie myli – od faktów
wynikających z przeprowadzanych intensywnie od lat badań
(i nie mówię tu wyłącznie o kwestiach około medycznych, ale
choćby o teorii płaskiej Ziemi). Za chwilę nie przejdziemy się

nocą przez las albo obok jeziora, bo będziemy przekonani, że
spotkamy leszego albo utopca.
Ale czy na pewno potrzebny jest nam taki świat, w którym
będziemy szukać haczyków w każdym słowie i geście skierowanych w naszą stronę? Nie lepiej jest wziąć głęboki oddech
i oddać cesarzowi, co cesarskie, i naukowcowi, co należy do
jego sfery zainteresowań i obowiązków? Przecież inaczej wszyscy się w końcu pozabijamy. ;)
Magdalena Wołoszyn
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ECHO REGION
TERYTORIALSI
Profesor z UJ-otu
wstąpił do WOT-u
W sobotę 28 listopada 2020 r. kolejni ochotnicy wstąpili do
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT).
Jednym z nowo powołanych żołnierzy jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem kierownik działu historycznego
Muzeum AK w Krakowie - Olgierd GROTT.
Grott z Grotem
Choć mogłoby się wydawać, że przygoda profesora z 11
MBOT rozpoczyna się właśnie teraz to byłoby to spore niedopowiedzenie. Profesor Olgierd Grott jest dla Brygady po-

stacią szczególną. Wiedza Profesora przełożyła się na przejęcie
przez 11 MBOT tradycji Zgrupowania AK „Żelbet” oraz na
wygląd odznaki pamiątkowej Brygady dla potrzeb, której wykorzystano motyw sposobu walk „Żelbetu” z jego podziałem
na taktykę miejską (kolor ceglasty) i terenową (kolor zielony).
Nowy terytorials jest m.in. autorem przewodnika historyczno-krajowego „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”, w którym
we współpracy z Brygadą opisano miejsca walk Zgrupowania
AK „Żelbet”.
- Pomysł wstąpienia do 11 MBOT towarzyszył mi od momentu rozpoczęcia formowania Brygady – mówi profesor Grott.
Historia, którą pasjonuję się zawodowo, patriotyzm i możliwość
połączenia życia zawodowego ze służbą w wojsku znalazły ujście
w decyzji o wstąpieniu do małopolskich terytorialsów – dodaje.
Był jeszcze jeden motyw – Grott musiał umieć strzelać z Grota
(MSBS „Grot” to karabinek na wyposażeniu 11 MBOT – przyp.
aut.) – kończy z uśmiechem szer. Olgierd Grott.
Powołanie
W ostatni weekend listopada do małopolskich terytorialsów wstąpiło blisko 60 żołnierzy. Uroczystą przysięgę
zaplanowano na 13 grudnia br. To ostatnie powołanie w tym
roku.
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Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?
Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną
społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę
w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej
Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat,
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej
służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do
11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu
i Tarnowie.
Małopolscy Terytorialsi złożą Przysięgę
Wojskową
W niedzielę 13 grudnia w podkrakowskiej
Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie
kolejnych 30 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen.
Leopolda OKULICKIEGO. Będzie to trzecia
w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy OT.
Uroczysta przysięga
W niedzielę 13 grudnia o godzinie 11.00 na
terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce 30 żołnierzy 11 MBOT złoży uroczystą przysięgę wojskową. Nałożone obostrzenia epidemiczne sprawiają, że przysięga będzie zamknięta dla gości.
Aby to częściowo zrekompensować, wydarzenie
będzie transmitowane „na żywo” w Internecie.
- To trzeci taki przypadek, kiedy rodziny
żołnierzy składających przysięgę nie będą mogły towarzyszyć swoim najbliższym. Dlatego też
oprócz relacji internetowej zapewnimy profesjonalną obsługę fotograficzną. Dzięki temu będziemy mogli wręczyć żołnierzom pamiątkę najwyższej jakości – mówi Dowódca
Brygady płk Krzysztof GONCERZ.
Szkolenie
Od 28 listopada trwa intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze kolejnych ochotników z województwa małopolskiego. Popularna „szesnastka”
to pierwsze zetknięcie ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego
posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS
Grot (5,56 mm).
mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”
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SPORT
Szkółka Piłkarska „Zubello”

Ostatni kwartał kończącego
się roku to bardzo duże ograniczenia i obostrzenia, jakie spowodował koronawirus, tutaj pragnę podziękować rodzicom, bo
wspólnie przy zachowaniu wytycznych i wszelkich norm obowiązujących i nakreślonych przez
różne organy udało się ten czas,
trzech miesięcy w Szkółce Piłkarskiej Zubello wykorzystać bardzo
aktywnie. „Nowością” było to,
że do końca roku kalendarzowego drużyny Młodzików, Orlików, Żaków trenują i rozgrywają mecze na zewnątrz. Tylko
najmłodsza grupa Naborowa korzystała z hali. W październiku zawodnicy z rocznika 2008 na halach sportowych w Bochni przygotowali się do eliminacji Mistrzostw Polski w futsalu
U13, a w listopadzie rozegraliśmy eliminacje, w których zajęliśmy trzecie miejsce.
Koniec roku to idealny moment na podziękowanie, bo
sukcesy, które odnieśli zawodnicy i zawodniczki Szkółki w nie
łatwym „cowidowskim” roku, jest zasługą wielu osób. Najwięk-

sze słowa uznania należą się zawodnikom oraz ich rodzicom,
którzy nam zaufali i aktywnie włączyli się w życie Szkółki. Jesteśmy wdzięczni za pomoc i wsparcie wielu osobom i firmom,
które systematycznie nam pomagają. Mam nadzieję, że przyszły rok dostarczy jeszcze więcej pozytywnych emocji i wrażeń. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za współpracę, a na
nadchodzący czas życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego
Narodzenia, oraz sukcesów sportowych i osobistych w Nowym
Roku.
Sławomir Zubel
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LKS IVA Iwkowa
Zakończyliśmy rok piłkarski 2020. Za sprawą pandemii koronawirusa był to bardzo niecodzienny czas. Jednak
mimo ograniczonej liczby godzin spędzonych na boisku, nie
zabrakło treningów i zapału do gry. Tegoroczne zmagania
zainaugurowaliśmy zarówno treningami na sali gimnastycznej w Iwkowej, jak i rozgrywkami halowymi w Czchowie.
Przed planowanym rozpoczęciem meczów rundy wiosennej rozegraliśmy kilka spotkań towarzyskich, w większości
zakończonych zwycięstwem, lecz ze względu na pandemię
zmagania wiosenne zostały zawieszone. Pozostało nam cierpliwie przeczekać ten okres. Tuż po zniesieniu obostrzeń
wszystkie drużyny z utęsknieniem wzięły się mocno do pracy, aby jak najlepiej zaprezentować się w rundzie jesiennej.
W tym roku postanowiliśmy zarejestrować do gry największą ilość drużyn w historii Klubu, gdyż aż siedem zespołów, tj. seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików oraz
dwie drużyny orlików, a także skrzatów, które rozgrywały
turnieje towarzyskie.
Seniorzy, pod okiem trenera Krzysztofa Dzięgla, po
wzmocnieniach kadrowych, rozpoczęli sezon jesienny od
mocnego uderzenia, pokonując na wyjeździe Tymona Tymowa 4:1. W następnych meczach IVA także spisywała się
bardzo dobrze, wygrywając kilka spotkań. Remis z Pogórzem Gwoździec zapoczątkował lekki spadek formy i kilka
słabszych meczów. Jednak koniec sezonu przyniósł jeszcze
większą mobilizację, która zaowocowała remisem i trzema
wygranymi spotkaniami pod rząd. Zaangażowanie i praca
przyniosły 23 punktami, co zapewniło nam wysokie piąte
miejsce w tabeli i dobrą pozycję do walki o podium na rundę wiosenną 2020/21.
Juniorzy, trenowani także przez Krzysztofa Dzięgla, po
przejściu do mocniejszej ligi mieli utrudniony start. Remis
z Porębą Spytkowską 0:0 i Pagenem Gnojnik 2:2, zwycięstwo
3:1 nad Kłosem Łysa Góra oraz 3:2 nad Temidą Złotą dały
sumę 8 punktów, co jednoznaczne było z drugim miejscem
w swojej klasie rozrywkowej.
Kolejną grupą zgłoszoną do rozgrywek byli trampkarze,
którzy w swoich meczach występowali w mocno okrojonym
składzie. Walka i zaangażowanie doprowadzały do różnych
rozstrzygnięć, zarówno przegranych jak i wygranych, jak
choćby w derbach gminnych zwyciężając Olimpię Kąty 9:2.
Ostatecznie trampkarze zajęli trzecie miejsce w grupie z 3
punktami na koncie.
Młodziki, pod okiem Ryszarda Zięcia, rozegrali siedem
meczów, większość z nich wygrywając i zapewniając sobie
drugie miejsce w tabeli, z 15 punktami „w kieszeni”.
Orliki, których opiekunem jest Ryszard Zięć, w Brzeskiej Lidze Orlików rozgrywali spotkania w formie turniejów. Pierwsza i druga runda zmagań odbyła się w Mokrzysce i Iwkowej, z bardzo mocno obstawionym zespołem UKS
Champion Brzesko, niestety zakończona dla nas porażkami.
W następnym turnieju, w trzeciej i czwartej rundzie Orliki
IVA Iwkowa rozegrali mecze z drużyną z Dębna. Na terenie
przeciwników nasze obie drużyny zanotowały zwycięstwa
12:11 i 12:5. Zwieńczeniem rozgrywek naszych młodych zawodników było zakończenie turnieju w Iwkowej, gdzie IVA,
także z drużyną z Dębna, wygrywa pierwszym i drugim ze-

społem 7:2 i 8:1. Po zakończeniu turnieju wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.
Dziękujemy piłkarzom i trenerom wszystkich drużyn za
walkę, zaangażowanie i wszelaką pomoc. Należy na przyszłość zrobić wszystko, aby w jeszcze większym stopniu
zmobilizować szczególnie młodzież do uprawiania sportu
i włączenia się w rozwój naszego Klubu.
W mijającym roku nie próżnowaliśmy też w kwestii
gospodarczej, by również z zewnątrz Klub prezentował się
jak najlepiej. Po przyznaniu 12 000 zł z funduszu sołeckiego wykonaliśmy monitoring obiektów sportowych oraz
oświetlenie stadionu. Z zaoszczędzonych pieniędzy za sezon
wiosenny, zrobiony został chodnik prowadzący do kładki
oraz zakupiony sprzęt sportowo-treningowy, na który przez
ostatnie lata nie starczało środków finansowych.
W styczniu 2021 roku kończy się czteroletnia kadencja Prezesa i Zarządu Klubu w związku, z czym po krótce
przedstawiamy wykonanie zadań:
• Ogrodzenie stadionu
• Wykonanie kabin dla zawodników
• Wykonanie napisów i logo na budynku Klubu
• Zmiana statutu Klubu (przystosowanie do teraźniejszych
potrzeb)
• Założenie Szkółki Piłkarskiej (Orlik, Skrzat)
• Remont szatni i pomieszczeń klubowych
• Zakup bramek dla drużyn młodzieżowych
• Wykonanie oświetlenia stadionu
• Remont trybun
• Wykonanie automatycznego nawodnienia stadionu
• Wykonanie kortu tenisowego, placu zabaw i siłowni
zewnętrznej
• Wykonanie chodnika
• Wykonanie monitoringu obiektów sportowych
• Zakup nowego sprzętu sportowo-treningowego.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którym na
sercu leży dobro naszego Klubu, sponsorom, kibicom i zawodnikom, a także władzom i pracownikom Gminy Iwkowa
na czele z Wójtem Bogusławem Kamińskim, za zrozumienie
i dobrą współpracę.
Ze swojej strony, jako Prezes Klubu, na zakończenie kadencji chciałbym podziękować całemu Zarządowi Klubu za
pomoc w realizacji wszelkich przedsięwzięć oraz owocną
współpracę. Wdzięczność kieruję również do gospodarzy
obiektów –Romana Wnęka oraz Wojciecha Gnyli – za dbałość
o porządek i czystość na terenie Klubu. Na koniec dziękuję
także mojej rodzinie za wsparcie oraz wytrwałość. Myślę, że
przez ten okres udało się wykonać dobrą robotę dla dobra całej społeczności Gminy, zarówno w sferze sportowej, jak i gospodarczej. Mam nadzieję, że rozwój Klubu nie zakończy się
na dotychczasowych zmianach, a IVA wciąż zyskiwała będzie
kolejnych zwolenników wśród kolejnych pokoleń.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Prezes Klubu Antoni Krężołek
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Sekcja tenisa
stołowego przy GOK-u
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Już od czterech lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej, prowadzone są systematyczne zajęcia z tenisa stołowego.
Z pod naszych skrzydeł wyszło kilku czołowych zawodników w naszym województwie, medalistów zawodów szczebla:
gminnego, powiatowego, rejonowego (Patrycja Brzęk, Rafał
Gajda, Mateusz Sikoń, Mateusz Serafin, Adam Łagosz, Piotr
Nowak). Większość z nich z powodzeniem występuje w rozgrywkach ligowych oraz bierze udział w turniejach rangi mistrzowskiej. Ten rok był szczególnie trudny ze względów na
ograniczoną liczbę zawodów szkolnych oraz klubowych.
Z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość i zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia w każdy poniedziałek od
godz. 18:30 do 20:45 – sala GOK w Iwkowej.
Mateusz Serafin V zawodnikiem w GRAND PRIX MAŁOPOLSKIEGO TKKF!
W niedzielę 15 października 2020 r. w Krakowie w hali
KS Bronowianka rozegrano Grand Prix Małopolskiego TKKF
,,Lato 2020”. Do rywalizacji przystąpiło blisko 100 sympatyków
tej dyscypliny, którzy toczyli grę w trzech kategoriach. Naszą
szkółkę reprezentowali: Mateusz Serafin, Mateusz Sikoń. Bardzo wysokie V miejsce w kategorii do 16 lat zajął Mateusz
Serafin, miejsce XIII w samej kategorii zajął Mateusz Sikoń.
GRATULACJE!
Mateusz Malik

Zakład Betoniarski
Jan Urbańczyk

Iwkowa 427 - Nagórze
► Pustaki
► Kręgi
► Płyty
► Korytka
► Beton

półsuchy

► Stal

tel. 14 68 444 75
665 507 945
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cHwILA moment, jeszcze ja…

O trudnym roku dla kultury
Ten rok, jak już wielokrotnie powiedziano był rokiem trudnym, a dla „branży kulturalnej” wręcz bardzo trudnym. Dotknął
on także nas, naszą działalność i zmienił sposób prowadzenia
działalności kulturalnej. Ludzie pracujący w kulturze, jak często
mówi się wśród pracowników instytucji kultury, to ludzie bardzo
kreatywni. Zmuszeni do kreatywności poprzez różnorodne czynniki społeczne, polityczne, czy finansowe. Szczególnie te ostatnie
stają się podstawą kreatywności, bo kultura, co pokazały szczególnie ostatnie czasy, jest niedoceniana i schodzi na dalszy plan.
W ciągu pół roku, będąc niewielką instytucją kultury w małej gminie, musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością, zapewniając odpowiednie warunki i zmieniając ofertę kulturalną
w podobny sposób jak inne ośrodki w całym kraju. Nie chodzi
tutaj o rzeczy oczywiste, takie jak zapewnienie środków do dezynfekcji czy wprowadzenie odpowiednich procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Chodzi tutaj
przede wszystkim o transformację cyfrową, przeniesienie kultury
do sieci. Dotyczy to zarówno organizacji wydarzeń kulturalnych,
jak i prowadzenia niektórych prób sekcji w Internecie, znalezienia alternatywnej formy przekazu po to, by utrzymać działające
grupy i zajęcia. Wspomniana transformacja wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego, nabycia umiejętności i rozwoju
kadr, bowiem organizacja „zwykłego”, codziennego do niedawna
dla pracowników kultury wydarzenia wiąże się obecnie z zabezpieczeniem sprzętu i osób dla niewielkiej produkcji telewizyjnej,
co wymaga większej liczby osób, a jeśli jest to niemożliwe, wiadomości, umiejętności i czasu. Wiem z własnego doświadczenia,
że produkcja kilkunastu minutowego filmu wiąże się z kilkoma
godzinami nagrywania materiału, montażu, udźwiękowienia
i generowania gotowej produkcji. Tego zupełnie nie widać.
Kto z Was, czytających ten artykuł będąc na godzinnym spektaklu teatralnym lub kabaretowym zastanawia się nad tym ilu ludzi i czasu jest potrzebne do tego, by takowy się odbył? Podejrzewam, że większość zupełnie o tym nie myśli, bo w końcu przez
godzinę spektaklu chcą być czynnymi widzami tego, co dzieje się
na scenie, po prostą chcą dobrze się bawić. Zgadzam się, to my,
ludzie kultury, w większości „NIEWIDZIALNI” pracujemy po
to, by inni dobrze się bawili. I w tym momencie, gdy inni cieszą
się przygotowanym przez nas wydarzeniem czujemy się spełnieni
i potrzebni.
Celowo użyłem sformułowania „Niewidzialni”, bo pod takim
hasłem pojawili się w Warszawie przedstawiciele branży kulturalnej i firm organizujących wydarzenia kulturalne w połowie
tego roku, zwracając uwagę na swoją sytuację. Okazało się, że
społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z ich pracy i z potrzeby ich
profesji. Tymczasem Ci ludzie, z dnia na dzień, od marca, stracili możliwość wykonywania swojej pracy, bo uniemożliwia im ją
pandemia. Ludzie, którzy są widoczni przed i po wydarzeniach
kulturalnych, nie w ich trakcie, ale ludzie, bez których „show”
nawet najlepszego artysty nie może się odbyć lub będzie wyglądać po prostu kiepsko. Tymczasem w przeciwieństwie do występujących artystów (chociaż niestety dla części z nich określenie
„gwiazda” jest trafniejszym) nie mają oni miesięcznie kilkunastu, czy kilkudziesięciotysięcznych wynagrodzeń za swoją pracę,
wręcz przeciwnie. Dlaczego postanowiłem o tym napisać? Często

w rozmowach ze znajomymi, gdy zaczynam mówić o tym, jak
wyglądają przygotowania do wydarzenia kulturalnego, otwierają
oni oczy ze zdumienia, komentując, że nie mieli pojęcia, że takie
są realia tej pracy, że wymaga to tylu działań, czasu i zaangażowanych osób.
Weźmy na przykład tegoroczne Święto Suszonej Śliwki, czyli
trwające niespełna trzy godziny widowisko transmitowane w Internecie. Wymagało kilkuset godzin przygotowania i zaangażowania kilkudziesięciu osób. Jak to? Już wyjaśniam, bo przecież
nie było tam żadnej „gwiazdy”. A gwiazdy w umowie mają tzw.
Rider Techniczny, czyli dokument, w którym zawarte wymagania, które są konieczne do wypełnienia, by artysta w ogóle wystąpił (oczywiście oprócz ustalonej kwoty honorarium). Dotyczą
one aspektów związanych z samym występem m.in. rodzaju,
wielkości i klasy systemu nagłośnieniowego, oświetleniowego,
rozmiaru sceny, wielkości i wyposażenia garderoby, standardów
ochrony i bezpieczeństwa, ale nie tylko, bo także standardów
miejsc noclegowych, zapewnienia parkingu w pobliżu sceny dla
samochodów wykonawców, czy menu poczęstunku. Warto tu
wspomnieć w jednym zdaniu, chociażby o absurdalnych wymaganiach dotyczących np. akceptowanych wielkości butelek z napojami. Nikt z widzów o tym nie myśli i nie zdaje sobie z tego
sprawy. Tymczasem w skrajnych wypadkach wielkość butelki
soku jabłkowego może być powodem do odmówienia występu,
bądź negocjowania kar umownych. Zapisów Riderów w tym
roku udało się uniknąć, jednak pojawiły się wymagania, które są
oczywiste dla produkcji telewizyjnych, a z którymi przyszło nam
się zmierzyć po raz pierwszy.
Przygotowanie miejsca transmisji wymagało odpowiedniego zaplanowania lokum, zamontowania światłowodowego łącza
internetowego i ustawienia planów w taki sposób, aby sobie nie
przeszkadzały, nie wchodziły w kadry, nie było w nich żadnych
przesłuchów. Miejsca te musiały być ustawione pod odpowiednim kątem, właściwie oświetlone. Wszystko wymagało przemyślenia od początku do końca, od dekoracji i koloru wykładziny
na scenie w „studio” rozpoczynając, na wystarczająco wydajnym
w warunkach polowych palniku do ugotowania pierogów przez
aktora Pawła Kowalczyka w trakcie audycji, kończąc. Wszystko
musiało być zaplanowane perfekcyjnie, co do minuty, a każdy
plan musiał być niezależnie wyposażony w monitory lub telewizory do podglądu całej sytuacji na żywo oraz mieć odpowiednio
ustawione, zamontowane mikrofony (tych było ponad 20). Większość z nich musiała działać bezprzewodowo w promieniu 50 m.
Oprócz prowadzących i występujących zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia tylko podczas transmisji było(oprócz występujących przed kamerami było ok. 40 osób) sporo osób „niewidzialnych”: m.in. 5 pracowników GOK, 3 osoby odpowiedzialne za łącze internetowe, 4 dźwiękowców, 10 pracowników telewizji i operatorów kamer, reżyser, informatyk, realizator dźwięku,
realizator wideo, 5 strażaków dbających, by nikt niepowołany nie
wszedł na plan i inni. Przypominam, że mówimy o dwugodzinnej transmisji internetowej. Pomijam kwestie logistyczne takie
jak transport, rozwinięcie kliku kilometrów różnego rodzaju okablowania oraz rozstawienia i konfiguracji sprzętu, czy sprzątania
przed i po wydarzeniu. To naprawdę wiele pracy. Pracy, która
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wymaga koncepcji, planowania, ale przede wszystkim działania.
Oczywiście niektórzy zapytają – tylko, po co to wszystko? Po
to…, żeby tworzyć kulturę.
A czym jest kultura? Nasz papież, Święty Jan Paweł II, pisał, że „Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem
człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią
tworzy siebie. Polacy, którzy mają tak głębokie poczucie swojej historii, mogli w oparciu o swoją kulturę, o kulturę polską,
o udział w kulturze powszechnej kształtować również swoją
przyszłość, bo dzieje to jest nie tylko „wstecz”, nie tylko przeszłość, ale także i perspektywa, także i przyszłość”. Dbajmy,
więc o każdy przejaw naszej kultury i wspierajmy w miarę możliwości inicjatywy kulturalne i ich rozwój, szczególnie w tych ciężkich dla kultury czasach. Zastanówmy się też, dosłownie przez
moment, uczestnicząc w wydarzeniu kulturalnym bądź widowisku telewizyjnym, jak wiele pracy „niewidzialni” muszą włożyć
w to wszystko, co widać, a co daje nam radość i wywołuje pozytywne emocje.
Na zakończenie tego artykułu i swego rodzaju dziwnego roku
dla kultury oraz jej pracowników, życzę wszystkim, w nadchodzącym, mam nadzieję roku wracania do normalności, zdrowia,
wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.
Wojciech Hila
W wydaniu specjalnym dołączonym do „Echa znad Beli” z okazji Jubileuszu 30lat Samorządu w Iwkowej w artykule Stefana Szota wkradły się błędy drukarskie
w postaci dwóch nazwisk radnych Piotra Filipka z Wojakowej i Michała Hopkowicza z Porąbki Iwkowskiej jako radni nieżyjący. Błąd ten prawdopodobnie został
popełniony podczas kopiowania artykułu, za co serdecznie PRZEPRASZAMY!!!!
Kolejny błąd dotyczy daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - to przecież
1 maja 2004 (myślę, że kwiecień został omyłkowo zostawiony ze względu na podpisanie Traktatu akcesyjnego, który miał miejsce 16 kwietnia 2003 r. w Atenach).
Strażakom i mieszkańcom (nie tylko Porąbki Iwkowskiej) należą się przeprosiny
za umieszczenie „podrasowanego” zdjęcia za co w szczególności przeprasza grafik
:) W przygotowywanej przez GBP, UG i GOK książki Stefana Szota „Samorząd i
Administracja na terenie Gminy Iwkowa od średniowiecza do czasów współczesnych” błędy te zostaną już poprawione.
Redakcja

Odkrywam Małopolskę

P.P.U.H „KDK”
Krzysztof Kęder
Posiadamy w ciągłej sprzedaży brykiet
z trocin jodłowych.
Ekologiczne, wydajne paliwo do spalania
w piecach konwencjonalnych,
a szczególnie w kominkach.
Brykiet w kształcie walca o średnicy 7 cm,
długości od 4 – 8 cm, pakowany w worki foliowe o wadze 25 kg.
Nie zawiera kleju ani innych środków chemicznych.
Pozostawia niewielkie ilości popiołu, który można
wykorzystać do nawożenia ogródka.

BRYKIET

worek 25 kg - 12 zł
480 zł / tona
Cena brutto

tel. +48 607 086 225
Wojakowa 6, 32-862 Porąbka Iwkowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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cmag@wp.pl

32-861 Iwkowa 687

Korekta: Anna Wańtrych

Drukarnia Printgraph, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 19, tel. 14 663 07 50

Oddział w Iwkowej, tel. 14 68 44 304

