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           ...

           RAZ NA KWARTAŁ

Trudno jest rozpocząć kolejny nu-
mer „Echa znad Beli” bez wspominania 
o tym co, mam nadzieję, już definitywnie 
za nami. Wakacje możemy zapocząt-
kować ze znacznie mniejszymi ogran-
iczeniami niż dotychczas. 

Przede wszystkim możemy się przemieszczać, wyjechać 
na wakacje, spotkać się osobiście, uczestniczyć w koncercie, 
obejrzeć film w kinie. Wiele osób już się zaszczepiło, sporo 
jest po pierwszej dawce preparatów dwudawkowych, ale jest 
również duża grupa osób obawiających się komplikacji po-
szczepiennych lub przeciwników szczepień. Rozpoczęła się 
też ogólnopolska akcja szczepień. Wiele osób bowiem skarży 
się na długi czas oczekiwania na szczepienie, również w naszej 
gminie. Właśnie w ramach promocyjnej akcji szczepień będzie 
się można zaszczepić przeciwko COVID-19 w lipcu podczas 

Od ponad roku najważniejszym tematem jest COVID 19.  
Jest to oczywiście naturalne, ten czas na pewno przejdzie do 
historii. Będzie pojawiał się w statystykach, wspomnieniach, 
powieściach czy będą też o tym nagrywane filmy. Ale mam 
nadzieję, że ten czas powoli mija i nie wróci. Przed nami lato 
2021, jeszcze niepewnie ale z optymizmem planujemy wakacje. 
Można powiedzieć, że wracamy do nowej normalności. Nowej, 
bo jednak jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Przeszliśmy 
określoną drogę życia. Przekonaliśmy się jak wiele jest spraw 
i rzeczy, na które kompletnie nie mamy wpływu czy się to nam 
podoba, czy nie. Wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie, że mogą 
być tak dalece idące ograniczenia. Zabronione będą spotkania, 
nawet w gronie rodzinnym, nie będzie wesel, koncertów, po-
dróży, a nawet będą ograniczenia w chodzeniu do kościoła. Ja-
koś z tym wszystkim sobie poradziliśmy, chociaż jeszcze przez 
pewien czas będziemy z tym żyć. W pewnym stopniu dzięki 
nowym technologiom szczególnie informatycznym udało się 

Wracamy do nowej… 
normalności

wiele ograniczeń zniwelować. Zaczęliśmy zdalnie pracować, 
zdalnie się uczyć, spotykać się online, a nawet korzystać z te-
leporady u  lekarza, czy też przyjmować duchową komunię 
świętą. Wiele z tych sposobów życia zostanie z nami dalej. Po-
mimo wielu udogodnień o których wspomniałem wcześniej 
mam wrażenie, że w obszarze relacji człowiek do człowieka to 
jednak coraz bardziej oddalamy się od siebie zarówno fizycz-
nie jak i duchowo. Niestety w tym przypadku pandemia nam 
w tym pomogła, a wprost przeciwnie. Jakie jest wyjście? Nie 
rozpaczajmy nad tym, co już nie wróci. Po prostu trzeba żyć, 
nie szukajmy sobie żadnych wymówek, nie zrzucajmy winy na 
innych, żyjmy pełnią życia, wykorzystajmy każdą chwilę, by 
zrobić coś dobrego czy to dla siebie, czy dla innych. Załóżmy 
sobie, że każdy z nas teraz będzie  lepszym człowiekiem, że po 
prostu od dzisiaj będziemy żyć w bardziej przyjaznej, nowej, 
lepszej normalności.  

Bogusław Kamiński
Wójt Gminy Iwkowa

dwóch wydarzeń plenerowych – 18 lipca podczas Turnie-
ju Firm w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Iwkowa oraz 
tydzień później – 25 lipca w trakcie Gminnych Zawodów 
Sportowo-pożarniczych. Podczas tych imprez zorganizowane 
zostaną punkty szczepień, w których szczepić będą lekarze 
i personel medyczny leczący na co dzień w placówkach medy-
cznych na terenie gminy Iwkowa. 

W obecnym numerze „Echa znad Beli”, jak zwykle,  może-
my zobaczyć przegląd wydarzeń z ostatniego kwartału. Oprócz 
bieżących informacji z Urzędu Gminy, przedszkoli, szkół, sto-
warzyszeń oraz klubów sportowych zachęcam do przeczytania 
wywiadów i felietonów o różnorodnej tematyce.      

  Wszystkim czytelnikom życzę w tym wakacyjnym czasie 
wspaniałego, udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego wy-
poczynku w wymarzonym miejscu i czasie. 

Wojciech Hila

18.07.2021 - LKS „IVA” Iwkowa

25.07.2021 - PSP w Kątach

godz. 15.00-18.00
Szczegóły www.iwkowa.plw Gminie Iwkowa
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INFORMACJE URZĘDU GMINY

Gmina Iwkowa realizuje inwestycje

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach powiato-
wych nr 1448K oraz nr 1447K wraz z budową dwóch kładek 
pieszo-rowerowych, parkingu publicznego samochodowego 
i dwóch publicznych parkingów rowerowych” w systemie za-
projektuj i wybuduj. Zamówienie realizowane jest w ramach 
projektu: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemi-
syjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie 
gminy Iwkowa, współfinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 

Wartość umowy zawartej w drodze przetargu z wykonawcą 
w/w zadania wynosi 3 477 382,20 zł. Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej pla-
nowanego przedsięwzięcia.

„IWKOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI – przebudo-
wa i rozbudowa (wraz z nadbudową) budynku byłej oranża-

Program „Czyste powietrze”

Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom 
oraz dużym zainteresowaniem progra-
mem priorytetowym „Czyste powietrze”, 
informujemy mieszkańców gminy, iż 
w urzędzie gminy w Iwkowej, w ramach 
realizacji programu, uruchomiony został 
punkt obsługi programu, w którym można uzyskać informa-
cję o dotacji programu oraz pomoc w uzupełnieniu wniosku 

dziarni w Iwkowej na cele kulturalne, społeczne i usługowe”. 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy zawartej w drodze przetargu z wykonawcą 
w/w zadania wynosi 6 272 848,70 zł.

Obecnie na terenie przedmiotowej inwestycji prowadzone 
są prace budowlane. 

Gmina Iwkowa pozyskała środki finansowe z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w  wysokości ok. 50  000,00 zł. 
W ramach tego funduszu zostanie współfinansowana moder-
nizacja następujących dróg: 

- modernizacja drogi gminnej Drużków Pusty – Burdok, 
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wo-

jakowa – Podjaszczurowa.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na mo-

dernizację w/w dróg.
Natalia Kolasa

wraz ze złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem programu jest przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji 
oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jedno-
rodzinnych.

Jednocześnie informujemy o możliwości telefoniczne-
go kontaktu z  doradcą programu pod numerem telefonu 
14 684 40 10 lub osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu.

echo lato 2021 X1.indd   4 02.07.2021   19:36:22



Echo znad Beli 5

LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA

HDK

ECHO RAD SOŁECKICH
Pomału dobiega pierwsza połowa 2021 roku. Kolejna wzro-

stowa fala koronowirusa w dużym stopniu ograniczała wiele dzia-
łań w codziennym życiu mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale 
w całym kraju. Wydaje się, że wirus wyczerpał swoje możliwości 
i wracać będziemy do normalnego życia. Organizowane corocz-
nie na wiosnę zebrania wiejskie w tym roku, podobnie jak w roku 
poprzednim nie zostały przeprowadzone. Tematów do przedysku-
towania na zebraniach wiejskich jest dużo i być może dopiero we 
wrześniu, uda się przeprowadzić zebrania wiejskie w tradycyjnej 
formie. Wskazane do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego na 
2021 rok realizowane są stopniowo. Prowadzona jest termomo-

dernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobrocieszu oraz inne 
prace remontowe realizowane z tego funduszu. Największa ilość 
środków z Funduszu Sołeckiego przekazana została na remonty 
dróg gminnych i dojazdowych, modernizację szkół podstawo-
wych w Kątach i Iwkowej Nagórzu, a w przypadku Wojakowej na 
rozbudowę wodociągu. Zadania te będą realizowane stopniowo 
w drugim półroczu tego roku. Do końca września zwołane będą 
zebrania wiejskie, na których uczestniczący w zebraniach miesz-
kańcy, dokonają podziału Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Stefan Szot

Selm Twinvision 2021
Sześciu młodych wykonawców reprezentowało Gminę Iwkowa 

podczas pierwszej edycji międzynarodowego konkursu miast part-
nerskich Selm Twinvision 2021. Tegoroczna formuła „Eurowizji dla 
miast partnerskich” oparta była o przegląd nagranych wcześniej wy-
stępów on-line, które opublikowane zostały oficjalnie 7 maja 2021 
r. Podczas premiery internetowej, tak jak w przypadku festiwalu 
Eurowizji, oddawać można było głosy na najlepsze wykonania po-
przez specjalnie przygotowaną witrynę internetową. Zwyciężczynią 
konkursu została Gabriela Kurzydło reprezentująca gminę Iwkowa, 
która otrzymała największą liczbę głosów. Nagrodami w konkursie 
były sesja nagraniowa w studio nagrań oraz indywidualna nagroda 
finansowa. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom. Cieszymy 
się również, że nasza gmina będzie w przyszłym roku gospodarzem 
kolejnej edycji Vision Song Contest. 

Wojciech Hila

3 Maja
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja świętowana była 

w sposób inny niż zwykle, ale nie mniej uroczysty. Rozpoczęła 

5 czerwca 2021 r. Klubu Honorowych Dawców Krwi przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej zorganizował drugą 
w tym roku akcję oddawania krwi. Kolejny raz została prze-
prowadzona w specjalnym krwiobusie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który stacjono-

się ona w Wojakowej, gdzie rankiem, na cmentarzu parafialnym, 
Wójt Gminy Iwkowa wraz z przedstawicielkami Rady Gminy zło-
żył okolicznościową wiązankę pod pomnikiem żołnierzy AK oraz 
ofiar I i II wojny światowej przy asyście muzyków Iwkowskiej Or-
kiestry Dętej. Kontynuacją i zwieńczeniem obchodów był koncert 
„Biało-czerwone melodie” zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Iwkowej, wyemitowany o godzinie 18:00 w mediach 
społecznościowych GOKu. 

Wojciech Hila

Czerwcowe Spotkanie na Piekarskiej Górze
Po raz jedenasty, w drugą niedzielę czerwca, na szczycie Pie-

karskiej Góry, przy Krzyżu Powstańców styczniowych, spotkali się 
mieszkańcy gmin Iwkowa i Lipnica Murowana oraz turyści i sym-
patycy tej uroczystości. Tradycyjnie już Czerwcowe Spotkanie na 
Piekarskiej Górze rozpoczęło się złożeniem kwiatów oraz mszą 
świętą, w której uczestniczyła Iwkowska Orkiestra Dęta. Podsu-
mowaniem, już mniej oficjalnym, było wspólne integracyjne ogni-
sko. W przyszłym roku planujemy rozszerzyć formułę imprezy 
właśnie o tego typu, rekreacyjno-towarzyski akcent. 

Wojciech Hila

wał przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Do 
oddania krwi zgłosiło się 34 osoby, a po weryfikacji zakwalifi-
kowano 27 osób. Już dziś zapraszamy na kolejną akcję, która 
odbędzie się 11 września.

Stanisław Biernat
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Dzień Ziemi - Przedszkolaki sprzątają okolicę

Maluchy - nagrody za udział w konkursach

Dzień Ziemi - Starszaki segregują śmieci

ŻYCIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Przedszkole w Iwkowej
Po kilkutygodniowej przerwie w uczęszczaniu do przed-

szkola spowodowanej narodową kwarantanną, 19 kwietnia 
dzieci spragnione towarzystwa swoich przyjaciół powróciły do 
przedszkola i szybko wpadły w cykl przedszkolnych wydarzeń.

I tak, już 22 kwietnia przedszkolaki aktywnie obchodziły 
Światowy Dzień Ziemi sprzątając okolicę placówki oraz se-
gregując zgromadzone śmieci. Ich działania poprzedzone były 
szeregiem zajęć dydaktycznych promujących ekologię.

Kolejny kwietniowy tydzień poświęcony był zagadnieniom 
patriotycznym, dzieci poznawały symbole narodowe, legendy 
o powstaniu państwa polskiego, wykonywały prace plastyczne 
o tematyce narodowej.

W maju przedszkolaki podglądały przyrodę poznając łą-
kowy ekosystem. Codziennie ćwiczyły również swoje role do 
przedstawienia, którego premiera miała miejsce w Dniu Matki. 
Podczas uroczystości dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, a także wcieliły się w postaci zatroskanych mieszkańców 
łąki. Mali artyści zaprezentowali się niezwykle profesjonalnie, 
nie tylko dzięki aktorskim talentom, ale także za sprawą pięk-
nych strojów przygotowanych przez rodziców.

1 czerwca nasi wychowankowie hucznie świętowali Mię-
dzynarodowy Dzień Dziecka na stadionie sportowym „Iva” 
wspólnie z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Porąbce Iw-
kowskiej. Tego dnia dzięki funduszom pozyskanym z różnych 

źródeł, tj. od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Iwkowej, indywidualnych darczyńców oraz ze 
składek rodziców zorganizowano szereg atrakcji.

Imprezę rozpoczęliśmy od praktycznych zajęć profilaktycz-
nych z udziałem Funkcjonariuszy Policji w Czchowie, w ra-
mach akcji edukacyjnej pn. „Bezpieczny Przedszkolak”, którzy 
zapoznali małych słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa na róż-
nych płaszczyznach, m. in.: na drodze, w domu, wodzie, lesie, 
sieci, a także w przypadku ataku groźnego psa, podczas jazdy 
samochodem, prac polowych, itp. Dzieci natomiast pochwali-
ły się znajomością numerów alarmowych, znaków drogowych 
oraz znajomością własnego adresu. W spotkaniu towarzyszyła 
dzieciom żywa maskotka promująca Polskie Składy Budowla-
ne „Mrówka” z Łososiny Dolnej, które są propagatorami akcji 
z zakresu edukacji bezpieczeństwa wśród najmłodszych. 

Za przyzwoleniem Prezesa Klubu Sportowego „Iva”, An-
toniego Krężołka dzieci mogły swobodnie korzystać z placu 
zabaw oraz tyrolki. Przedszkolaki wprost nie mogły nacieszyć 
się dmuchanym zamkiem, basenem z kulkami, watą cukrową 
i popcornem, za których przygotowanie odpowiedzialna była 
firma „Event Folk”.

Dzięki ofiarności właścicielki restauracji „Perła” Urszu-
li Grzyb, dzieci przez cały dzień częstowały się hot dogami, 
hamburgerami, frytkami i goframi. Natomiast przedstawiciel-
ki Rady Rodziców z Publicznego Przedszkola w Iwkowej, Ewa 
Bodek oraz Monika Pajor serwowały dzieciom własnoręcznie 
przygotowane lody.

Te cudowne chwile za pomocą drona uwiecznił Mirosław 
Michalik, który dodatkowo udostępnił dzieciom, cieszącą się 
dużą popularnością fotobudkę.

Na pytanie o wrażenia z Dnia Dziecka najczęstszą odpo-
wiedzią przedszkolaków były słowa, a raczej wyrażenie pra-
gnienia: „aby taki dzień powtarzał się codziennie”.

Za tę niecodzienną niespodziankę dla dzieci z całego serca 
dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorga-
nizowania całej imprezy.

Przed wakacjami dzieci raz jeszcze będą miały okazję do 
szaleństw w Sali Zabaw UFOland w Nowym Sączu oraz obser-
wacji zwierząt w Mini Zoo.

Zakończenie roku zbliża się wielkimi krokami. Dla nas – 
nauczycieli przedszkola jest to trudny czas, ponieważ przyj-
dzie nam pożegnać się z wychowankami, którzy byli częścią 
naszej małej społeczności nawet przez kilka lat. W tym czasie 
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Powitanie wiosny

Powitanie wiosny

dokładaliśmy starań, aby wyposażyć dzieci w potrzebną wiedzę 
i umiejętności, a także zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, 
zrozumienia i  radości. Czas ten wystarczył na zbudowanie 
więzi, które powodują, że trudno nam dzisiaj żegnać się z pod-
opiecznymi, a także ich rodzicami, którzy wspierali nauczycieli 
na tym pierwszym etapie edukacji dzieci.

Wszystkim naszym wychowankom życzymy bezpiecznych 
wakacji, natomiast absolwentom składamy gratulacje oraz ży-
czenia samych sukcesów w szkole.

Ewa Turek

Przedszkole w Porąbce 
Iwkowskiej

Powitanie wiosny 
Czekaliśmy na ten czas, całą mroźną zimę. Zrobiliśmy 

Marzannę, zaśpiewaliśmy wiosenną piosenkę, poszliśmy na 
wprawę, aby wysłać tę zimową pannę w podróż z nurtem rze-
ki. Jak się okazało jeszcze długo, długo nie mogliśmy się do-

czekać słonecznej pogody i beztroskich zabaw w promieniach 
słonecznych. Dobrze, że mimo kapryśnej, wiosennej pogody, 
dzieci nie traciły optymizmu i chęci do zabawy. W naszym 
przedszkolu, nawet w największą ulewę jest wesoło!

Dzień Matki 
Cały rok szkolny obfitował w różne atrakcje. Na ile pozwa-

lały nam na to otaczające nas realia, staraliśmy się jako przed-
szkole zapewnić naszym wychowankom, najlepsze możliwości 
rozwojowe. Wiosna mimo, iż nie rozpieszczała nas pogodą, 
była dla nas czasem bardzo intensywnych przygotowań, do 
wyjątkowego święta w kalendarzu przedszkolnych wydarzeń 
– Dnia Matki. Staraliśmy się z  całych sił, aby wszystko co 
dla Mam, było najwspanialsze i wyjątkowe. Przygotowaliśmy 
pachnące sole do kąpieli, kwiatki z portretami dzieci oraz małe 
co nieco w niecodziennej formie – jadalnej doniczki. Całość 
uwieńczyło przedstawienie, na którym mamy mogły podziwiać 
talenty swoich przeuroczych pociech.

Dzień Dziecka
Największym wydarzeniem tego roku, z pewnością można 

nazwać obchody z okazji Dnia Dziecka, które odbyły się na sta-
dionie IVY Iwkowa. Tak wielu atrakcji i takiego zaangażowa-
nia lokalnej społeczności oraz wielorakiej pomocy, nie sposób 
pominąć. Nie schodzący z twarzy dziecięcy uśmiech naszych 
przedszkolaków, jest najlepszym recenzentem tego przedsię-
wzięcia. Z radością wspominamy ten wspólnie spędzony czas. 
Wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację wydarze-
nia raz jeszcze, serdecznie dziękujemy! Już nie możemy się do-
czekać, co wydarzy się za rok! 

Ewelina Krzyżak

Uniwerek Malucha

Ogólnopolski projekt czytelniczy 
W obecnym roku przedszkolnym nasza zerówka oraz gru-

pa średniaków wraz z wychowawcami realizowali Ogólnopol-
ski Projekt Czytelniczy „MAŁY MIŚ”. Warto też pochwalić 
się tym, że po jego zakończeniu, nasze przedszkole otrzyma-
ło Certyfikat Wzorowej Placówki! Głównym celem projektu 
było rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Odbywało się to 
poprzez: zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom 
– uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie 
właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do 
różnorodnej aktywności dzieci, wprowadzenie dziecka w świat 
literatury, budzenie zaciekawienia książką (przez zabawy, pio-
senki, twórczość plastyczną), przekazywanie za pośrednictwem 

 Projekt Mały Miś
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Maluszki

Średniaki

 Projekt Mały Miś

literatury wartości moralnych oraz rozwijanie kompetencji cy-
frowych dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z projektu na naszej 
stronie internetowej www.uniwerekmalucha.pl 

Ewelina Durbas

Serce za serce - Dzień Mamy i Taty 
26 maja- Dzień Matki oraz 23 czerwca – Dzień Ojca to 

jedne z najbardziej wyjątkowych dni w roku. Szczególny czas, 
w  którym dzieci mają okazję pokazać jak bardzo kochają 
swoich rodziców. Połączyliśmy te święta tak, abyśmy mogli 
uczcić je i świętować razem. Ten dzień – to Dzień Mamy i Taty, 
Wspólne Święto Rodziców!

Niestety, w tym roku nie mogliśmy spędzić go wspólnie 
w przedszkolu. Mimo to dzieci z naszego przedszkola nadały 
wyjątkowość temu wydarzeniu (choć wirtualnie).

W tym szczególnym dniu dzieci z każdej grupy nagrały 
filmiki zrobiły przepiękne prezenty swoim rodzicom – laurki 
i tulipany. Nie mogło również zabraknąć wierszy i piosenek 
o Mamie i Tacie, ale przede wszystkim życzeń dla Kochanych 
Rodziców. To wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci 
pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to 
czas, który mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala 
od codziennych zmartwień. To właśnie Mamie oraz Tacie nale-
żą się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświę-

cenie, za każdy codzienny dzień. To dla nich ten dziecięcy trud. 
Każdy jak umiał w tym dniu podziękował swoim Rodzicom. 
Z wypowiedzi rodziców wiemy, że bardzo wzruszyły, a nawet 
rozczuliły występy dzieci, dlatego też nie zabrakło łez szczęścia. 

Ta uroczystość była okazją do integracji środowiska ro-
dzinnego i przedszkolnego, wspólnego przeżywania radości, 
okazywania miłości rodzicom przez swoje pociechy.

Alicja Grzymek-Nieć

Radosny Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który 

czekają młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na uwadze, że 
szczególnie w tym dniu dzieci powinny być uśmiechnięte, ra-
dosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, 
wyjątkowy i długo wspominany. W tym roku, w naszym przed-
szkolu jego obchody rozpoczęliśmy od rana, a dzięki sprzyja-
jącej pogodzie mogliśmy zorganizować go na placu przed-
szkolnym z udziałem wychowanków z wszystkich grup wie-
kowych. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem, chętnie 
brały udział w zabawach, rozwiązywały zagadki, włączały się 
do śpiewania znanych piosenek przy zabawie z chustą klanza, 
puszczały bańki mydlane. Wielką atrakcją był DMUCHANY 
PLAC ZABAW. Na zgłodniałe brzuszki czekały pyszne kiełba-
ski z grilla zjedzone na świeżym powietrzu. Towarzyszące temu 
okrzyki radości na pewno świadczyły o dobrej zabawie. 

Na zakończenie Rada Rodziców przygotowała w tym dniu 
dla dzieci słodkości. Mamy nadzieję, że ten dzień nasze przed-
szkolaki zapamiętają, jako radosny i pełen miłych wrażeń.

Paulina Baniowska
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Radosna Gromadka
Czyściochowe przedszkole
W styczniu tego roku, nasze przedszkole dołączyło do pro-

jektu edukacyjnego „Czyściochowe przedszkole” organizowany 
przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. 

Higiena osobista to jeden z najistotniejszych elementów 
codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale rów-
nież na zdrowie. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkol-
ny, warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawy-

Dziesięciominutowe audycje emitowane były w radiu RDN od 
poniedziałku do piątku przez cały maj. Celem tej wyjątkowej 
inicjatywy było zapoznanie dzieci z życiem, miejscami i osoba-
mi związanymi z jednym z największych Polaków współczesnej 
historii. Realizacja projektu odbywa się poprzez kolorowankę 
i cykl audycji poświęconych tej tematyce. Papież Polak – Świę-
ty Jan Paweł II, jak wiemy, szczególnie ukochał Małopolskę.

Karolina Bodurka

Teatrzyk profilaktyczny
W maju w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z te-

atrem kukiełkowym, którzy przedstawili bajkę „O rybaku i zło-
tej rybce”. Dzieci bacznie oglądały występ prowadzony przez 
aktorów z udziałem kukiełek. 

Spektakl opowiadał o rybaku, który mieszkał ze swoją żoną 
w ubogiej chacie. Wiódł on szczęśliwe życie, cieszył się z tego 
co miał, choć było tego niewiele. Natomiast żona rybaka wciąż 
była niezadowolona i ciągle chciała więcej. Jej chciwość została 
ukarana – złota rybka odebrała jej wszystkie dobra. Starannie 
przygotowana scenografia zmieniająca się wraz z tokiem wy-
darzeń skutecznie przykuwała uwagę małych widzów. Przed-
szkolaki z zainteresowaniem śledziły losy dobrego, skromne-
go rybaka, jego chciwej żony oraz złotej rybki, która spełniała 
życzenia. Po zakończeniu bajki dzieci dzieliły się swoimi spo-
strzeżeniami i odczuciami dotyczącymi obejrzanego przedsta-
wienia. W przedstawienie teatralne wplecione były zagad-
nienia profilaktyczne.

Przedszkolaki nauczyły się, że trzeba dzielić się z innymi, 
nie można chcieć wszystkiego tylko dla siebie. „I z dzisiej-
szej bajki morał: Jak odbita piłka wraca… Nie przesadzaj, 
nie bądź chciwy, bowiem chciwość nie popłaca”. Przesłanie 
jest tu oczywiste: nie żądaj zbyt wiele, bo możesz stracić to, co 
już masz. Chciwość nie popłaca, a kto ciągle myśli o następ-
nych zachciankach, nie potrafi korzystać i cieszyć się z tego, 
co posiada. Cóż, ta bajka to świetny sposób, by porozmawiać 
z dzieckiem o jego różnych, licznych życzeniach i wspólnie 
zastanowić się, czy ich spełnienie naprawdę jest niezbędne. 
Ale, nic tak nie działa jak dobry przykład idący z góry, dlate-
go przyda się odnieść także do swoich zachcianek i kaprysów 
i opowiedzieć dziecku, jak sobie z nimi radzimy. 

Przedstawienie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Edyta Nalepa

Święto Mamy
Dnia 26 maja obchodzimy święto Mamy. W naszym Żłob-

ku i Przedszkolu Radosna Gromadka maluszki wraz z wycho-
wawcami przygotowały z tej okazji dla swoich Mam i Tatusiów 

ków higienicznych. Program „Czyściochowe przedszkole” ma 
na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu 
przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. Niestety 
COVID19 pokrzyżował nam plany realizacji niektórych sce-
nariuszy w przedszkolu.

Otrzymaliśmy jednak atrakcyjny pakiet startowy z plansza-
mi edukacyjnymi, dzienniczkami higieny i motywatorami dla 
dzieci.

Karolina Bodurka

Poznaj Małopolskę Jana Pawła II
Z początkiem maja, dzieci z naszego przedszkola przystą-

piły do udziału w kolejnym projekcie – „Poznaj Małopolskę 
Jana Pawła II”. Jest on adresowany do przedszkolaków i zwią-
zany z faktem, że Święty Jan Paweł II, w październiku 2020 
roku, został przez Watykan ogłoszony Patronem Małopolski. 
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Ochronka Sióstr Służebniczek
Dzień Strażaka 
Strażak to jest kawał zucha, jedzie tam gdzie ogień bucha.
Leje wodą w lewo, w prawo, gasząc pożar z wielką wprawą.

4 maja obchodziliśmy bardzo ważne święto – Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka. Dzień ten został poświęcony strażakom 
w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za 
pomoc i ratunek ludzkiego mienia i życia. Dzieci dowiedziały 
się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że 
strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wy-

Dzień Książki
23 kwietnia swoje wielkie święto mają książki na całym 

świecie… W tym dniu wszystkie grupy naszego przedszkola 
obchodziły „Dzień Książki”. Książki, które czytamy przenoszą 
nas do innego świata, uczą nowych rzeczy… jednym słowem 
czytanie książek to cudowny sposób na spędzanie wolnego 

krótkie przedstawienia. W tym roku jednak Rodzice podziwia-
li występy swoich pociech online, gdyż nie mogli ze względu na 
pandemię fizycznie zjawić się w placówce. Dzieci przygotowały 
wiersze, piosenki oraz tańce, przez które wyraziły swoją miłość 
i wdzięczność za rodzicielską dobrobroć i cierpliwość. Ponadto 
dzieci wykonały drobne upominki dla swoich Rodziców, które 
wręczyły w domu. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, 
którzy potrafili odnleźć się w nowej sytuacji i zagrali przed 
obiektywem kamery jak prawdziwi aktorzy. Głęboko wierzy-
my, że za rok będziemy mogli osobiście, wspólnie się spotkać 
i świętować ten szczególny dzień.

Barbara Repetowska

padków i innych zdarzeń. Dzieci rozwiązywały zagadki zwią-
zane z tematem oraz utrwalały numery alarmowe. Przedszko-
laki rozpoznawały na ilustracjach przedmioty, których służby 
ratownicze potrzebują w swojej pracy. Przedszkolaki w skupie-
niu oglądały prezentację i film edukacyjny na temat ciekawo-
stek pracy strażaka.

Małgorzata Piętoń 

czasu. Przedszkolaki dowiedziały się skąd się biorą książki, 
kim jest pisarz i pisarka. Nasze dzieci wiedzą również, dla-
czego warto pokochać książki i dlaczego warto je szanować. 
W przedszkolu zorganizowanych było wiele atrakcji np. czy-
tanie, segregowanie książek na przyrodnicze, baśnie i wierszy, 
opowiadanie wiele ciekawych historii. Dzieci w tym dniu były 
bardzo zaczytane.

Małgorzata Piętoń

Drużyna Kangura – zajęcia sportowe
Bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, są odpo-

wiednie zajęcia sportowe, dlatego w naszym przedszkolu raz 
w tygodniu gościmy pana Piotra trenera z Drużyny Kangura. 
Dzieci uczęszczają na zajęcia w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl. Program zajęć 
Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowa-
nia aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest 
on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań rucho-
wych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić 
swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego 
i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przed-
szkolny.

Małgorzata Piętoń

Akcja Sprzątanie Świata
Już po raz kolejny nasze przedszkole przystąpiło do Akcji 

„Sprzątanie Świata”. Mimo pandemii Covid-19 nie zapomina-
my, że Ziemia to nasz wspólny dom! 
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W naszym Przedszkolu na co dzień starannie dbamy o se-
gregację odpadów, czystość pomieszczeń jak i samego otoczenia. 
Jednak w tych wyjątkowych dniach nasze Przedszkolaki w at-
mosferze emocjonalnego zaangażowania, zaopatrzone w worki 
foliowe oraz rękawice ochronne włączyły się do akcji ekologicz-
nej na rzecz poszanowania środowiska i porządkowały otoczenie 
wokół przedszkola. Dzieci dzielnie zbierały papierki, worki folio-
we, kartoniki, butelki i segregowały je do odpowiednich worków. 
Widząc, jak dużo jest śmieci wokół nas i jak trudno to wszystko 
posprzątać, przedszkolaki nauczyły się, że czystość otoczenia, 
w którym przebywamy, zależy tylko od nas. Mamy nadzieję, że 
będą świecić przykładem w swoich rodzinnych domach i wraz 
z rodzicami będą dbać o środowisko. Udział w Akcji Sprzątania 
Świata poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, które za-
inspirowały dzieci do pracy mającej na celu dbanie o najbliższe 
środowisko oraz ukazały potęgę i piękno otaczającego nas Świa-
ta. Przedszkolaki podczas zajęć rozmawiały o ekologii, uczyły się 
co robić by nie „produkować” nowych śmieci, poznały i przypo-
mniały sobie zasady segregowania odpadów.

Małgorzata Piętoń

Teatrzyki
W każdym miesiącu gościmy w naszym przedszkolu Teatr 

Eden z Wieliczki dla dzieci. Organizowanie przedstawień te-
atralnych na terenie przedszkola ma na celu rozwijanie u dziec-
ka zainteresowań teatrem, pozwala rozwijać horyzonty, kształ-
tuje u młodego człowieka wrażliwość na kulturę, sztukę i świat. 
Ponadto doskonali umiejętność uważnego słuchania dłuższych 

form literackich; pomaga dziecku w poznawaniu i rozumieniu 
różnych postaw bohaterów prezentowanych bajek. Dziecko 
podczas przedstawienia jest widzem i obserwatorem, aktywnie 
uczestniczy w różnego typu inscenizacjach przygotowanych 
przez profesjonalistów, niekiedy samo wciela się w rolę aktora, 
bawiąc się wspólnie z prowadzącymi.

Małgorzata Piętoń

Dzień Mamy i Taty
Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. 

Dzień ten jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym 
miłych życzeń i kolorowych kwiatów, będących wyrazem miło-
ści oraz szacunku dla rodziców, dlatego dzieci z naszego przed-
szkola z tej okazji przygotowały miłą niespodziankę w formie 
nagrania. Wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość, 
a także wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, 
które tak wiele rozumie i wspaniałomyślnie wybacza, a także 
za mądrość i ojcowski autorytet. Atmosfera podczas tego dnia 
była szczególna i niepowtarzalna.

Małgorzata Piętoń

Konkurs piosenki
27 maja Piotruś i Wojtuś nasi wychowankowie zaprezen-

towali swoje umiejętności wokalne biorąc udział w Festiwalu 
Piosenki Religijnej „Piosenki o Bł. Edmundzie” upamiętniający 

150 rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, który odbył 
się w wersji online. Chłopcy wyśpiewali wyróżnienie. Za udział 
w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe godnie re-
prezentując nasze przedszkole. Gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów :)

Małgorzata Piętoń

Radosny dzień w Ochronce…
Na ten szczególny dzień dzieci czekały z dużą niecierpli-

wością. Nic dziwnego – przedszkolaki doskonale wiedziały, że 
będzie to dzień pełen atrakcji, radości i wspaniałych przeżyć. 
Z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu został zorgani-
zowany festyn, podczas którego przedszkolaki miały okazję 
uczestniczyć w wielu niecodziennych zabawach, zintegrować 
się ze sobą i wspaniale spędzić czas. Pogoda dopisała, dlatego 
wspólnie bawiły się w ogrodzie przedszkola w rytmach zna-
nych i lubianych piosenek oraz uczestniczyły w licznych za-
bawach takich jak: malowanie twarzy, malowanie na streczu, 
puszczanie baniek mydlanych. W ramach przekąski dzieci de-
gustowały gofry z bitą śmietaną. Zabawa przebiegła w radosnej 
atmosferze.

Małgorzata Piętoń
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Szkoła Podstawowa 
w Dobrocieszu

Dzień Matki
Choć raz w roku jest Święto Matki – Mamie co dzień należą 

się kwiatki.

26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. To wy-
jątkowe święto, podczas którego mamy okazję podziękować 
wszystkim Mamom za trud włożony w wychowanie dzieci.

Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twoje troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat, 
blaskiem szczęśliwych i długich lat!
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocie-

szu wierszem, piosenką i tańcem uczcili święto „Dnia Matki”. 
Wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pomyślności, uśmiechu na co dzień i optymizmu. 

Joanna Tontor

Dzień Dziecka
1 czerwca w naszej szkole został zorganizowany „Dzień 

Dziecka”. Na początku pani Dyrektor złożyła wszystkim 
uczniom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie 
klasy IV – VIII wybrały się na Wieżę Widokową „Szpilów-
ka” w Iwkowej, a klasy 0 – III świętowały swój dzień w szkole. 
Wzięły udział w seansie filmowym „Detektyw kot”, uczestni-
czyły w zabawach i grach sportowych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się malowanie twarzy oraz puszczanie baniek 
mydlanych. Na płycie boiska najmłodsze dzieci z oddziału 
przedszkolnego wykonały przepiękne malowidła przy użyciu 
kolorowej kredy. Odbył się także mecz piłki nożnej. Tego dnia 
wszyscy byli wygrani, bo otrzymali słodki poczęstunek w po-
staci cukierków i lodów. Dodatkowo wszyscy smakowali po-
traw z grilla przygotowanych przez panie z kuchni. Na zakoń-
czenie udaliśmy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamię-
ci wszystkich uczniów.

Joanna Tontor

Uczniowie z Dobrociesza w Parku Rozrywki ZATOR-
LAND w Zatorze
Zatorland to rodzinny park rozrywki zlokalizowany 

w miejscowości Zator w Małopolsce. Składa się z czterech par-
ków tematycznych: największego w Europie Parku Ruchomych 
Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku. 2 
czerwca uczniowie klas „0” – III wraz z opiekunami wybrali 
się w to wyjątkowe miejsce. Podróż trwała ponad 2 godziny. 
Na miejscu zwiedzanie rozpoczęliśmy od pobytu w kinie 5D. 
Następnie w Parku Ruchomych Dinozaurów, na gęsto zale-
sionym terenie zobaczyliśmy mnóstwo dinozaurów, z których 
większość poruszała się i wydawała dźwięki. Dbałość o szcze-
góły oraz zachowanie oryginalnych rozmiarów i  kolorów 
sprawia, że figury wyglądają prawie jak żywe, robiąc niesa-
mowite wrażenie na zwiedzających. Przy każdym dinozaurze 
znaleźć można tablice, które w przystępny sposób informują 
nas o życiu tych fascynujących stworzeń. W Parku Owadów 
spacerowaliśmy pośród powiększonych figur najciekawszych 

przedstawicieli tej grupy zwierząt. Dzięki wielokrotnemu po-
większeniu mogliśmy dokładnie sprawdzić jak zbudowane są 
skrzydła motyla, stanęliśmy oko w oko z olbrzymią pszczołą, 
a także sprawdziliśmy, jak potężne szczęki ma gąsienica. Park 
Mitologii urzekł nas nie tylko eksponatami, ale również oto-
czeniem. Mijając stylizowaną bramę z antycznymi kolumnami, 
naszym oczom ukazało się malownicze i urokliwe jeziorko, na 
powierzchni którego znajdują się figury greckich i rzymskich 
bogów, herosów czy potworów. Frajdę sprawił nam rejs specjal-
nym tramwajem wodnym, z pokładu którego mogliśmy bliżej 
przyswoić fascynujący świat mitów. Zatorland to prawdziwy 
Park Rozrywki, nie mogło więc zabraknąć pełnego szalonych 
atrakcji Lunaparku. Wieża Drop’n’Twis, ekstremalna karuzela 
Twist’n’Swing, Dinocoaster i inne propozycje zapewniły praw-
dziwą rozrywkę naszym dzieciom. 

Po całym długim dniu zmęczeni, ale szczęśliwi i rozbawieni 
w godzinach wieczornych wróciliśmy do domów. Na pewno 
jeszcze nie raz wybierzemy się do Zatorlandu. Teraz zatrzyma-
my w pamięci przeżyte tam chwile. 

Joanna Tontor

Szkoła Podstawowa 
w Iwkowej

Sukces szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II
W marcu 2021 r. została przeprowadzona Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. Publiczną Szkołę Podsta-
wową im. św. Jana Pawła II w Iwkowej godnie reprezentowało 
20 uczniów. Celem olimpiady było pogłębianie wiedzy o życiu 
i posłudze Papieża Polaka wśród młodzieży szkolnej. Zakres 
materiału był bardzo szeroki. Trzeba było zapoznać się nie tyl-

Martyna Pajor
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ko z życiorysem Papieża, ale także wiedzieć coś na temat piel-
grzymek czy znać miejsca związane z Janem Pawłem II.

 Poziom wiedzy był bardzo wysoki a wyniki przeszły naj-
śmielsze oczekiwania. Martyna Pajor z  kl. VIb zdobyła 
I miejsce. GRATULUJEMY!!! Sukces jest ogromny, tym bar-
dziej, że na tym poziomie przeznaczonym dla kl. IV-VI szkoły 
podstawowej wzięło udział prawie 600 uczniów z całej Polski. 
Bardzo wysokie 5 miejsce uzyskali również Igor Maciaś (kl.Va) 
i Dominik Maciaś (kl.VIa). Dyplom Laureata zdobyli także: 
Laura Mida (kl.IVa), Karol Zięć (kl.IVa), Karolina Malina (kl. 
Va) i Eryk Łabiński (kl.VIa).

W etapie przeznaczonym dla klas VII-VIII Dyplom Laure-
ata zdobyli: Filip Kapcia (kl.VIIb), Bartłomiej Łagosz (kl.VIIa), 
Gabriela Kurzydło (kl.VIIIa), Tomasz Repetowski (kl.VIIb) 
i Weronika Szot (kl.VIIb). 

Jesteśmy dumni z  naszych uczniów, którzy w  trudnym 
okresie nauki zdalnej potrafili zmobilizować się i poznać bliżej 
patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy, życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Urszula Mida

Święto Konstytucji 3 Maja w czasie zdalnej nauki
W tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.
W związku z epidemią Covid19 nie mogliśmy spotkać się 

wszyscy na uroczystym apelu w szkole, jednak nie zapomnieli-
śmy o ważnych dla nas Polaków datach. Szkołę reprezentowali 
uczniowie z klas 0 – III. Dnia 30 kwietnia 2021 roku został na-
grany krótki program przypominający o tym wielkim święcie 
narodowym. Dzieci zaśpiewały pieśń „Mazurek 3 Maja”. 

Każda klasa odśpiewała jedną zwrotkę tej pieśni. Dzie-
ci wystąpiły w strojach galowych z symbolami narodowymi: 

co roku, uczciliśmy te święta. Dzieci słowem, piosenką, tań-
cem, strojem i życzeniami wyrazili swą miłość za matczyną 
i ojcowską dobroć, za cierpliwość, za serce, które tak wiele ro-
zumie i tak wspaniałomyślnie wybacza.

Dnia 24 maja 2021 roku uczniowie zorganizowali przepięk-
ny występ, na który wirtualnie zaprosili swoich Rodziców. Do 
występu kolejny raz przygotowywali swoich podopiecznych 
wychowawcy klas 0 – III. Wszyscy bardzo się starali, aby to 
„zadanie” wykonać najpiękniej. Liczymy, że w niejednym oku 
Mamy i Taty pojawiła się łezka wzruszenia.

Jadwiga Tabaszewska

Robotyka i programowanie
W naszej szkole uczniowie klasy VI: Eryk Łabiński, Błażej 

Pawełek i Mateusz Pachowski pod opieką dyrektora Zbigniewa 
Ruszaja uczestniczyli w zajęciach z robotyki i programowania. 
W trakcie zajęć wykorzystano klocki LEGO, z których zbudo-
wano zdalnego robota.

LEGO Boost to seria klocków stworzona z myślą o zastoso-
waniu ich w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie 
mają możliwość budowania, programowania, a przy każdora-
zowej „burzy mózgów” kreatywnego rozwiązywania proble-
mów.

Spotkania odbywały się co wtorek w szkole. Dla nas było to 
jedną z niewielu okazji do spotkania się w trudnym czasie pan-
demii i zamknięcia szkół, a praca przy budowaniu z klocków 
i wspólne rozwiązywanie zadań, choć w części zrekompenso-
wały nam pobyt w domu bez spotykania się z rówieśnikami.

Pod koniec zajęć byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, 
co udało nam się wspólnie stworzyć. Zachęcamy wszystkich 
do takiego spędzania czasu z wykorzystaniem klocków LEGO 
i kreatywnego myślenia. My już deklarujemy chęć uczestnicze-
nia w takich zajęciach w przyszłym roku szkolnym. Zachęcamy 
innych chcemy, aby też mogli poczuć tę radość, jaką odczu-
waliśmy, kiedy nasz zaprogramowany robot wykonywał różne 
polecenia:)

Eryk Łabiński

Innowacja pedagogiczna „Bliskie spotkania z przyrodą”
W tym roku szkolnym, w ramach lekcji przyrody realizo-

wałam innowację pedagogiczną pt. „Bliskie spotkania z przy-
rodą”. Innowacja ta powstała w myśl zasady: słyszę, widzę, czu-
ję, dotknę, poznam, zapamiętam. Celem głównym innowacji 
było zachęcanie i motywowanie uczniów do samodzielnego 
poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekli-
wy i wytrwały. Została ona przygotowana z myślą o uczniach 
klasy czwartej. Nowatorstwo polega na innowacyjnej formie 
organizacji zajęć, m.in. w  formie warsztatów terenowych, 
a tym samym na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez 
działanie uczniów. Prowadzone zajęcia w ramach innowacji 
dotyczyły wybranych działów (treści programowych) z zakre-
su otaczającej nas przyrody. Realizacja zajęć była dwuetapowa: 
pora jesienna i wiosenna. Mimo dużych utrudnień związanych 
z pandemią, udało się zrealizować zajęcia w terenie zarówno 
jesienią jak i na wiosnę. Tym samym zakończono wdrażanie 
innowacji. Końcowym efektem pracy uczniów było szczegóło-
we omówienie wyników obserwacji i pomiarów, wyciągnięcie 
wniosków oraz opracowanie zebranych w czasie wycieczek 
materiałów w postaci albumów, prezentacji multimedialnej, 
nagrań. Współpracując w grupie uczniowie korzystali z ko-
munikatorów internetowych, poczty elektronicznej, a  także 

kotyliony biało – czerwone, flagi naszego kraju, kwiaty biało 
– czerwone, śpiewniki z pieśniami patriotycznymi, itd. Całą 
akcją kierowała pani Angelina Kołodziej, a wychowawcy po-
szczególnych klas młodszych przygotowali swoich podopiecz-
nych do występu. Jesteśmy dumni z  tego, że Konstytucja 
uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie nowoczesną i spisaną Konstytucją.

Jadwiga Tabaszewska

Wirtualny Dzień Mamy i Taty w naszej szkole
Dzień Mamy – 26 maja i Dzień Taty – 23 czerwca, to jedne 

z najpiękniejszych świąt w roku, pełne gorących życzeń, będą-
cych wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. My także jak 
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z możliwości udostępniania opracowanych materiałów. Taka 
forma zajęć zmobilizowała wszystkich uczniów do działania 
i przyniosła oczekiwane efekty.

Barbara Pysno

Wycieczka do Krakowa
Podsumowaniem innowacji prowadzonej w klasie trzeciej 

„Eksperymentuję więc rozumiem – klasowe laboratorium” 
była wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Tutaj 
rządziła fizyka. Dzieci mogły samodzielnie korzystać z urzą-
dzeń w zakresie akustyki, mechaniki i optyki. Nauka poprzez 

zabawę okazała się strzałem w dziesiątkę. Nikt się nie nudził. 
Niektórzy zaufali prawom fizyki i pokusili się na jazdę rowe-
rem po linie! To prawdziwa odwaga!

Anna Motak

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej przystąpiła do 

projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Projekt 
realizowany był w całej Polsce a organizatorem projektu jest 
Firma Green Office Ecologic. Celem akcji było podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwró-
cenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. Aby 
zmobilizować młodzież do działania, akcja została nagłośniona 
na terenie miejscowości. Poza tym w poszczególnych klasach 
przeprowadzono lekcje ekologiczne o szkodliwym wpływie zu-
żytego sprzętu na środowisko. Zbiórka elektrośmieci odbyła się 

11 maja, a odbiór nastąpił 12 maja przez Firmę Green Office 
Ecologic. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pro-
jekcie udział wzięli nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim 
rodzice. Zebrano bardzo dużo sprzętu różnego rodzaju. Była to 
pierwsza taka akcja przeprowadzona przez szkołę, ale na pew-
no nie ostatnia.

Barbara Pysno

Obchody Dnia Dziecka
Powitaliśmy na nowo wszystkich uczniów w murach szko-

ły. Cieszymy się, że jeszcze w tym roku szkolnym możemy się 
spotkać, porozmawiać, pobyć ze sobą. Nie da się ukryć, że po 
tak długim czasie nauczania zdalnego konieczna jest powtór-
na integracja. Dzień Dziecka był ku temu doskonałym czasem. 
Uczniowie kl. V wraz z wychowawcą spędzili pierwsze czerw-

cowe przedpołudnie przy ognisku. Nie zabrakło samodzielnie 
upieczonych kiełbasek i chleba, rozmów i śmiechu. Był też czas 
na zabawy integracyjne, grę w piłkę czy badmintona. Wszyscy 
świetnie się bawili. Nie zamierzamy na tym poprzestać – w pla-
nach kolejne wspólne chwile🙂🙂.

Małgorzata Krzyszkowska

Wycieczka do Zakopanego
1 czerwca uczniowie klas drugich oraz pierwszej z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Iwkowej wyruszyli na wycieczkę do 
Zakopanego. Pierwszym punktem programu było zwiedza-
nie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. 
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Ogromne wrażenie na dzieciach zrobił pobyt w Papugarni. 
Tam bawiły się, karmiły ptaki oraz robiły pamiątkowe zdjęcia. 
Frajdę sprawił dzieciom wyjazd kolejką na Gubałówkę i podzi-
wianie krajobrazu wysokogórskiego. Po wyczerpującym space-
rze dzieci nabrały sił dzięki pysznemu obiadowi, który zjadły 
w „Chatce Puchatka”. Po krótkim odpoczynku ruszyły na Kru-
pówki. Tam zrobiły udane zakupy i spotkała ich kolejna miła 
niespodzianka. Z okazji Dnia Dziecka, każdy uczeń dostał loda 
sponsorowanego przez zakopiańską lodziarnię. To był bardzo 
udany wyjazd, wszyscy wrócili szczęśliwi, bogatsi o nową wie-
dzę i doświadczenia.

Paulina Kosakowska

Wycieczka szkolna- kierunek Krynica!
W miesiącu czerwcu uczniowie naszej szkoły szturmują 

Krynicę. W bieżącym tygodniu odbyły się już dwie wycieczki 
do tego uzdrowiska, a planowana jest jeszcze jedna. 10 czerwca 
do Krynicy – Zdroju wyruszyła klasa IV. Ruszyliśmy w kom-
plecie, nie zabrakło ani jednego ucznia. Pierwszym punktem 
naszego programu była Wieża widokowa o wysokości 49,5 m, 
wybudowana na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. 
Tu odbyliśmy spacer ścieżką w koronach drzew wśród lasów 

szył” nas deszcz. Zmęczeni, wróciliśmy do autokaru i poje-
chaliśmy na Krupówki. Tam mieliśmy godzinną przerwę na 
posiłek. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Iwkowej. 
Wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi.

Uczniowie klasy VIII PSP Iwkowa
Karolina Krakowska i Jan Pajor

Wycieczka do Zakopanego
11 czerwca klasy 1b i 3a udały się na wycieczkę do Za-

kopanego. W ten pogodny dzień już o dziewiątej rano dzieci 
wyruszyły szlakiem do Doliny Strążyska. Dzieci dzielnie ma-
szerowały podziwiając przepiękny górski krajobraz i słucha-
jąc ciekawych opowieści Pana przewodnika. U celu wyprawy 

pasma Jaworzyny Krynickiej. Na górę dotarliśmy kolejką krze-
sełkową i tak też zjechaliśmy na dół. W Krynicy-Zdroju miło 
i  ciekawie spędziliśmy czas w Muzeum Zabawek, po czym 
udaliśmy się do Pijalni Wód Mineralnych. Po krótkim relaksie 
w Pijalni i obiedzie czekało nas poważne wyzwanie – wyjście 
na Górę Parkową. Wszyscy dzielnie się spisali. Opłaciło się, 
gdyż na Górze spędziliśmy miło czas, korzystając z różnych 
atrakcji. To była udana wycieczka. Zanim wyruszymy w dale-
kie podróże, warto czasem zaglądnąć do najbliższych zakątków 
naszego kraju.

Jadwiga Szot

W Zakopanym
Dnia 9 czerwca 2021 roku odbyła się wycieczka do Zako-

panego. Jedną z głównych atrakcji było przejście nad Morskie 
Oko. W wycieczce uczestniczyło 26 uczniów oraz 3 opiekunów. 
Autobus wraz z uczestnikami wyruszył około godziny 6.00, na 
miejsce dotarliśmy tuż przed 9.00. Dziewięciokilometrowa tra-
sa nie sprawiła większego wysiłku dla uczestników. W drodze 
nad Morskie Oko towarzyszył nam przewodnik pan Piotr, któ-
ry był bardzo sympatyczny i interesująco opowiadał o terenie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po ponad dwóch godzinach 
dotarliśmy do celu, gdzie mogliśmy podziwiać piękne widoki 
gór pokryte resztkami śniegu. W drodze powrotnej „postra-

wszystkich zachwycił widok wodospadu Siklawica. Podczas tej 
wycieczki nie mogło zabraknąć takich atrakcji jak wjazd kolej-
ką na Gubałówkę i spacer Krupówkami.

Anna Motak

MegaMisja w Naszej Szkole
Dnia 10 czerwca 2021 r. Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Iwkowej została zakwalifikowana do VI edycji programu 
MegaMisja, którego organizatorem jest Fundacja Orange. Tym 
samym znalazła się w grupie 140 zwycięskich szkół z całej Pol-
ski. Warunkiem przystąpienia do programu było wykonanie 
pracy konkursowej, która miała na celu przekonać Organizato-
ra do wyboru właśnie Naszej Szkoły. Wspólną pracą uczniów 
pod nadzorem Lidera projektu, został stworzony filmik przed-
stawiający cyfrową opowieść o perypetiach w sieci kilku na-
szych uczniów.

Program MegaMisja skierowany jest do uczniów w wieku 
6-10 lat. Pomaga on odkryć dobre i bezpieczne strony tech-
nologii poprzez zabawę, m.in. w cyfrowe laboratorium, gdzie 
uczniowie pomagać będą animowanym bohaterom schwytać 
małego psotnika. Będą się przy tym uczyć bardzo ważnych za-
sad, które obejmują młodych internautów. To będzie ich Mega-
Misja, która rozpocznie się już we wrześniu!

Barbara Pajor
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WalczMY o PODWÓRKO NIVEA
Publiczna Szkoła Podstawowa w  Iwkowej bierze udział 

w tegorocznej edycji konkursu Podwórko Nivea, w którym do 
wygrania jest plac zabaw. Szkolna działka nad salą gimnastycz-
ną jest idealnym miejscem na taką inwestycję. Dobrze wyposa-
żone podwórko to świetny punkt spędzania wolnego czasu dla 
rodzin z terenu gminy, jak i dla przyjezdnych.

Nasi uczniowie i  ich rodzice mocno zaangażowali się 
w działania wspierające to przedsięwzięcie. Powstał film pro-
mujący akcję, a dzięki przychylności Pana Dyrektora, Pana 
Wójta, Księży i  lokalnych firm akcja jest rozgłaszana wśród 
mieszkańców.

Konkursowa rywalizacja polega na codziennym głosowa-
niu na lokalizację IWKOWA za pośrednictwem strony www.
podworko.nivea.pl. Głosy oddawać można do 15 lipca. Ran-
kingowe noty dynamicznie się zmieniają. Aktualnie mamy 24 
miejsce spośród ponad 380 zgłoszonych w naszej kategorii. By 
zakwalifikować się do grona laureatów niezbędne jest uplaso-
wanie się na miejscu przynajmniej piątym. Wszelakie informa-
cje dostępne są na stronie www.iwkowa.edupage.org oraz na 
profilu Facebook naszej szkoły.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie zwracamy się 
z prośbą o dalszą determinację. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Gminy, jej przyjaciół i sympatyków do aktywnego gło-
sowania. Jest o co walczyć! Dla naszych dzieci!

Angelina Kołodziej

„My nie ciućmy i fafuły” 
W ramach projektu „Inspiruj ze śliwką” organizowanego 

przez Stowarzyszenie Na śliwkowym Szlaku w naszej szkole 
odbyły się konkursy o tematyce śliwkowej. Spośród uczestni-
ków wyłoniliśmy następujących laureatów:

Gabriel Repetowski kl. IIb oraz Eryk Łabiński klasa VIa – 
nagrodzeni w konkursie poetyckim pn. „Wiersz pisany gwarą 
iwkowsko-sechlońską”;

Kinga Pytel kl. Ia oraz team Emilia Płaneta i Gabriela Koło-
dziej kl. VIIa – nagrodzone w konkursie plastyczno-technicz-
nym pn. „Makieta śliwkowych szlaków”. 

Podsumowaniem śliwkowych przedsięwzięć był Rajd Pie-
szy pn. „My nie ciućmy i fafuły” zorganizowany 15 czerwca 
leśnym szlakiem iwkowskim. Trasa liczyła niespełna 8 km. 
Wiodła od parkingu przy Szkole Podstawowej w Iwkowej przez 
Wieżę widokową, Piekarską Gorę kończąc przy Źródełku Po-
wstańców. 

Na mecie odbyło się ognisko integracyjne z kiełbaskami. 
Miło było nam gościć Wójta Bogusława Kamińskiego oraz Syl-

wię Figiel przedstawiciela Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szla-
ku. Podczas spotkania miało miejsce wręczenie nagród wymie-
nionym wyżej zwycięzcom. Wydarzenie uświetniło odczytanie 
konkursowych wierszy przez ich autorów. Nad całością czu-
wali członkowie Iwkowskiej Straży Pożarnej. W promieniach 
słońca, z uśmiechem na twarzy, w swobodnych rozmowach 
i serdecznej atmosferze udało się bezpiecznie pokonać spory 
odcinek naszej urokliwej miejscowości. 

Wszystko to nie mogłoby się wydarzyć bez wsparcia i po-
mocy dobrych ludzi. Serdecznie podziękowania kierujemy 
w stronę Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku, Bacówki Biały 
Jeleń, Masarni Motak, Rady Rodziców oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Iwkowej. Wielkie podziękowania i słowa uznania 
dla naszych uczniów (począwszy od klas 0 kończąc na klasie 
VIII), ich Rodziców oraz Kadry Pedagogicznej za tak liczny 
odzew i chęć wzięcia udziału. 

Niezmiennie udowadniamy, że potrafimy ze sobą współ-
pracować, integrować się, promując przy tym lokalne dobro-
dziejstwa i aktywny wypoczynek. Z całym przekonaniem mo-
żemy stwierdzić, że MY NIE CIUĆMY I FAFUŁY 🙂🙂. 

Angelina Kołodziej

Szkoła Podstawowa 
w Iwkowej Nagórzu

8 marca – Dzień kobiet
8 marca, ważny dzień dla wszystkich kobiet, tych małych 

i tych większych, bo to ich święto. Nasi chłopcy nie zapomnieli 
o tym również w tym roku. Wyrazami ich szacunku i uznania 
do swoich koleżanek i pań były kwiaty, słodycze oraz wyjąt-
kowe życzenia (szczególnie te, które popłynęły podczas zajęć 
zdalnych). Musimy pochwalić się, że mamy w szkole samych 
dżentelmenów!

Dzień mamy
26 maja, święto wszystkich mam, to jeden z najpiękniej-

szych i najważniejszych dni w roku. Każde dziecko i każda 
mama przeżywają go w osobisty sposób. Mama jest synoni-
mem miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiąza-
nia, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. To 
między innymi chcieliśmy wypowiedzieć i wyśpiewać, oraz za 
to podziękować  w występie artystycznym z udziałem uczniów 
naszej szkoły. Choć w obecnie panującej sytuacji mamy nie 
mogły uczestniczyć w występie na żywo, wszystko zostało na-
grane i rozesłane dnia 26 maja. Dodatkowo uczniowie przy-
gotowali dla swoich ukochanych mam piękne, własnoręcznie 
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Dzień Mamy i Taty...
w  Ochronce  Sióstr  Służebniczek

w  Przedszkolu  w  Porąbce  Iwkowskiej

w  Przedszkolu  w  Iwkowej

w  PSP  Iwkowej
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w  Uniwerku  Malucha 

w  PSP Iwkowej-Nagórzu

w  PSP  Wojakowej

w  Radosnej  Gromadce
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Dzień Dziecka... 
w  Ochronce  Sióstr  Służebniczek

w  Przedszkolu  w  Porąbce   Iwkowskiej

w  Przedszkolu  w  Iwkowej

w  PSP  Iwkowej
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w  Uniwerku  Malucha 

w  PSP  Iwkowej-Nagórzu

w  PSP  Wojakowej

w  PSP  Kątach
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Inspiruj ze śliwką - Iwkowa
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Inspiruj ze śliwką - Iwkowa-Nagórze
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Czerwcowe Spotkanie na Piekarskiej Górze
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wykonane prezenty. Z każdego małego, większego i dużego 
serca popłynęły najszczersze i najlepsze życzenia. Szczęściu 
i uściskom nie było końca. 

Światowy dzień książki i praw autorskich 
23 kwietnia to bardzo dobra okazja, aby młodzi czytelnicy 

na dłużej zatrzymali się nad książką i jej wartościami. Przypo-
mnieliśmy sobie ulubionych dziecięcych bohaterów i ich cieka-
we przygody. Każdy także miał okazję stworzyć swoją własną 
opowieść. Na koniec zastanowiliśmy nad słowami pochodzą-
cymi ze znanego wiersza: 

„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, do-
radcę ma i przyjaciela...”

Chcielibyśmy i marzy nam się, aby wartościowa książka 
towarzyszyła uczniom codziennie, a nie tylko od święta lub 
z obowiązku.

Dzień strażaka, kominiarza, hutnika
4 maja wspominamy Świętego Floriana. W związku z tym 

Międzynarodowy Dzień Strażaka uczciły również dzieci z na-
szego oddziału przedszkolnego. Część zajęć poświęcona została 
na warsztaty związane z trudnym, ale jakże ważnym zawodem.

4 maja to również Dzień Kominiarza i  Dzień Hutnika. 
Chcąc zapoznać nasze dzieci także z  tymi zawodami, część 
warsztatowych informacji dotyczyła również ich. Kilka ty-
godni wcześniej dzieci miały okazję na żywo zobaczyć panów 
kominiarzy oraz zamienić z nimi kilka słów i zadać parę pytań. 
Tym bardziej z zaangażowaniem wymyślali dla nich życzenia 
i tworzyli swoje prace.

Edukacja przyrodnicza w terenie
W połowie maja dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 

klasy pierwszej miały wielką przyjemność uczestniczyć w mini 
lekcji przyrody w terenie. Pogoda na takie zajęcia dopisała ide-
alnie, humory z resztą też. Dzieci miały okazję poznać nasze 
leśnie ścieżki, podziwiać przyrodę, która w pełni rozkwita, 
zachwycać się widokami iwkowskiego krajobrazu. Największe 
zainteresowanie i wielką radość wywołała jednak główna atrak-
cja wycieczki, czyli hodowla królików u państwa Dzięglów. 
Bardzo dziękujemy Annie Dzięgiel za zorganizowanie nam tej 
możliwości!

1,2,3 Maja
Jak co roku początkiem maja zadbaliśmy o  to, by nasi 

uczniowie pamiętali o ważnych świętach majowych, a długi 
weekend kojarzył im się nie tylko z wywieszonymi w oknach 
flagami. Święto Pracy, Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 
i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski były 
tematem cyklu lekcji i zajęć plastycznych naszych przedszkola-
ków. Dzieci z chęcią i zapałem uczestniczyły w „biało-czerwo-
nych zajęciach”. Również pozostałe klasy pochyliły się nad po-
wyższymi tematami podczas lekcji zdalnych. Dodatkowo nasi 
najmłodsi patrioci nagrali krótki montaż słowno-muzyczny, 
który został umieszczonych na Facebooku szkoły.
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Dzień Dziecka
1 czerwca upłynął w naszej szkole smacznie i aktywnie. 

Dodatkowo sprzyjała nam ku temu pogoda, która wbrew oba-
wom była piękna i słoneczna. Zabawy na świeżym powietrzu, 

„Działaj z impetem”
Nasza szkoła brała udział w projekcie ekologicznym „Dzia-

łaj z ImPETem”. Realizowaliśmy wyznaczone zadania, które 
pogłębiły wiedzę dotyczącą recyklingu, segregacji butelek PET 
oraz ogólną wiedzę ekologiczną. Nasza szkoła przygotowała 
lapbook w formie plakatu, w którym od września ukryły się 
ciekawostki, zadania, inspiracje związane z butelkami PET. 

ognisko w  terenie, leśne wędrówki, konkursy z  nagrodami 
i słodki poczęstunek sprawiły, że naszym uczniom uśmiech nie 
schodził z twarzy. Do najwspanialszych i najlepszych życzeń 
dla dzieci dołączamy piękne słowa: 

„Bądź dzieckiem jak najdłużej.
Jak dziecko baw się, śmiej.
I kochaj tak jak dziecko,
I serce dziecka zawsze miej!”

Marta Repetowska

„Kolorowe stołówki AMICA”
Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu została zgłoszona 

do akcji Kolorowe Stołówki Amica i walczyła o renowację sto-
łówki szkolnej (główna nagroda) lub voucher na wyposażenie 
jadalni w sprzęt AGD marki Amica (drugie i trzecie miejsce).

Tylko współpraca całego naszego środowiska dawała na-
dzieję na zmianę szkolnej stołówki w iskrzące kolorami miej-
sce, w którym wszystko wygląda i smakuje kolorowo... Głoso-
wanie na szkołę trwało do 15.05.2021 r. aby oddać głos należa-
ło zalogować się na stronie https://kolorowestolowki.amica.pl/, 
wyszukać naszą szkołę i kliknąć „oddaj głos”. I tak codziennie 
do połowy maja. Jedna zalogowana osoba (tylko pełnoletnia) 
mogła oddać jeden głos dziennie. Niestety nie udało nam się 
znaleźć w pierwszej trójce. Zdobyliśmy łącznie 715 głosów, za 
które serdecznie dziękujemy.

Anna Baran

Nasza szkoła bierze udział w projekcie sportowym 
Drużyna Energii – kibicujcie nam!
Drużyna Energii to akcja, która ma za cel zachęcenie mło-

dzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i ry-
walizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W dobie po-
jawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, 
które młodzi ludzie uwielbiają, nie powinniśmy zapominać 
o tym, jak ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch. Właśnie 
dlatego w Drużynie Energii wykorzystywane są media społecz-
nościowe i internet, by pokazać uczniom, że sport może też być 
dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu.

Karol Gołąb

Nasz lapbook przedstawia planetę Ziemię, na której znajdują 
się hasła wymyślone przez uczniów związane z Miecią i im-
PETem. Mamy 3 kąciki – inspiracji, ciekawostek i rozrywki. 
W kąciku inspiracji znalazły się przedmioty codziennego użyt-
ku wykonane z plastiku. Wykonanie pracy sprawiło uczniom 
wiele frajdy, a także zwiększyło świadomość potrzeby dbania 
o naszą planetę.

Agnieszka Kita

Wyjątkowa kartka dla biblioteki
Miło nam poinformować, że nasi uczniowie: Katarzyna 

Kapica kl. 3 i Bartłomiej Szot kl. 2, zostali wyróżnieni w kon-
kursie plastycznym ogłoszonym przez Powiatową i Miejska Bi-
bliotekę Publiczną w Brzesku. 

Serdecznie gratulujemy !!! 🙂🙂
Barbara Jasnos

Doświadczalna lekcja matematyki 🙂🙂
Czym tak naprawdę jest metr kwadratowy?
Co to jest ar, hektar?
Uczniowie z czwartej klasy już wiedzą, że na jednym me-

trze kwadratowym może stanąć 8 osób, ale jest dość ciasno, 
natomiast powierzchnia jednego ara pozwala na większą swo-
bodę, zabawę, odpoczynek na leżąco 🙂🙂.

Alicja Karwala

Piękno małopolski słowem opisane
Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w konkursie li-

terackim organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury 
,,Sokół” w Nowym Sączu. Na konkurs zostały przesłane pra-
ce Emilii Jasnos z kl. IV, Aleksandry Trojanowskiej z kl. VII 
i Miłosza Perca z kl. VIII.
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Uczniowie napisali opowiadania i wiersze związane z re-
gionem. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat 
Małopolski, jej mieszkańców, historii i przyrody. Rozbudzenie 
szacunku dla zabytków historii sztuki, architektury, kultury, 
tradycji, folkloru, obrzędów ludowych, obyczajów i  legend. 
Refleksja nad magią tego wyjątkowego regionu pozwoliła mło-
dzieży na podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat 
jego piękna w formie artystycznego przekazu. Z cierpliwością 
oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi 18 
czerwca.

Monika Karpiel

Lekcja Enter
Nauczyciele naszej placówki uczestniczą w projekcie edu-

kacji cyfrowej ,,Lekcja: Enter”, w ramach którego prowadzone 
są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt 
pozwoli nam systemowo i stale włączać nowe technologie do 
lekcji, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nich w czasie zajęć.

Monika Karpiel

„Eco-Friendly Kitchen”
W  tym roku szkolnym w  naszej szkole realizowany jest 

projekt języka angielskiego „Eco – friendly kitchen”. Piętnastu 
uczniów naszej szkoły uczy się języka angielskiego w sposób zu-
pełnie odmienny od tradycyjnego, tj. nie będą musieli siedzieć 
w szkolnych ławach, lecz poznają język angielski „od kuchni”, 
a dokładniej poprzez przygotowywanie posiłków, a przy tym 
poznawanie słownictwa i zwrotów używanych w kuchni. 

Projekt jest częścią programu English Teaching Activities 
i został stworzony w 2000 r. przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności, zaś od sierpnia 2002 r. jego krajowym opera-

torem jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju „Nida”. W programie 
przyznawane są dotacje na re-
alizację pomysłów związanych 
z popularyzacją języka angiel-
skiego oraz jego nauczaniem 
w  interesującej, pozalekcyjnej 
formie. W tym celu organizo-
wane są konkursy grantowe, 
w których organizacje pozarzą-
dowe, szkoły i inne niekomer-
cyjne jednostki oświatowe skła-
dają wnioski o dofinansowanie 
konkretnych projektów zajęć. 

Celem programu jest 
wspieranie działań na rzecz 
promocji nauczania języka an-
gielskiego i jego lepszej znajo-
mości wśród dzieci i młodzieży 

z małych miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miej-
skich. We wszystkich działaniach programu English Teaching 
na pierwszym miejscu stawia się nacisk na rozwój kompeten-
cji językowych dzieci i młodzieży. Uczniowie biorący udział 
w szeregu działań organizowanych przez nauczyciela, w trakcie 
realizacji projektu powiększają znajomość języka angielskiego. 
Poprzez różnorodne formy aktywności nabierają pewności sie-
bie oraz przełamują bariery i to nie tylko językowe. W naszym 
projekcie zawarty jest również aspekt poznania kulinarnych 
tradycji rodzinnej miejscowości i gminy. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym dodatkowym zajęciom uda się zwiększyć motywa-
cję uczniów do nauki języka angielskiego, spowodować więk-
szą otwartość i odwagę w posługiwaniu się językiem obcym 
oraz wzmocnić ich poczucie własnej wartości.

Po zdalnych lekcjach oprócz zajęć językowych udało nam 
się w  końcu zrealizować kilka aktywności zaplanowanych 
w projekcie. Pierwszą z nich była wycieczka związana z lokalną 
działalnością. Odwiedziliśmy piekarnię Agaty Kosakowskiej 
w Dobrocieszu, gdzie dzieci mogły na własne oczy zobaczyć 
jak wygląda upieczenie tradycyjnego, zdrowego, wiejskiego 
chleba od podstaw. Zasmakowały pysznego podpłomyka oraz 
mogli stworzyć swoje własne bułeczki. 

Serdecznie dziękujemy pani Agacie za tak ciepłe przyjęcie!

Z pierwszymi, wyczekiwanymi promykami słońca ruszyli-
śmy do pracy przy naszym szkolnym ogródku, gdzie posadzi-
liśmy warzywa i owoce, które w najbliższym czasie będziemy 
mogli wykorzystać do następnym zadań projektowych. Dodat-
kowo, ukwieciliśmy szkołę.

Serdecznie dziękujemy Beacie i Jarosławowi Nowakom za 
wszystkie sadzonki warzyw i kwiatów!

Z ramienia projektu jedna z uczennic naszej szkoły w lip-
cu wyjeżdża na obóz językowy organizowany przez Ośrodek 
Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” 
w Załęczu Wielkim, gdzie będzie mogła rozwijać swoje zdol-
ności językowe podczas całodziennych zajęć z języka angiel-
skiego w formie warsztatów, brać udział w grach terenowych 
oraz zabawach integracyjnych. Obóz jest w całości finansowa-
ny przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Ni-
dzicką Fundację Rozwoju „Nida”. 

Anna Baran
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Wyjazd do Auschwitz-Birkenau
11 czerwca 2021 roku starsza młodzież z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Iwkowej Nagórzu, uczestniczyła w całodniowej 
wycieczce. Dzień rozpoczął się wcześniej od ćwiczeń formy 
sportowej uczniów w krakowskim go-yumpie pod okiem tre-
nera. Następnie udaliśmy się do miejsca pamięci i muzeum, do 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady w Auschwitz-Birkenau. Tam młodzież uczestniczy-
ła w trzygodzinnej sesji naukowej połączonej ze zwiedzaniem 
tego trudnego do poznania miejsca historii. Ostatnim punk-
tem wycieczki było odwiedzenie Muzeum Jana Pawła II w Wa-
dowicach. Po zwiedzaniu obowiązkowo poszliśmy na kremów-
ki. Wycieczka zakończyła się około godziny 21:00. Mimo, że 
była wyczerpująca to młodzież wróciła zadowolona.

Danuta Karwala

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłod-
szych. 2 edycja” 

Nasza szkoła od marca 2021 roku realizuje 2,5 letni projekt 
„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych. 2 edy-
cja” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinanso-
wanego przez Narodowy Bank Polski. 

Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr 
hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM 
w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Eduka-
cji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu 
od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz 
pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją mate-
matyczną i społeczną. 

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłod-
szych”: 
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu eko-

nomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finanso-
wych, buduje wiedzę na temat pieniądza; 

• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funk-
cjonowaniem w rzeczywistości finansowej; 

• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związa-
nych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, 
krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi; 

• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humani-
stycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad 
wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia; 

• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na 
co dzień zjawiskami kultury finansowej.

Agnieszka Kita

„Czystym szlakiem na Wieżę Widokową w Iwkowej”
14 czerwca wraz ze Stowarzyszeniem „Nagórze” i rodzi-

cami zrealizowaliśmy przedsięwzięcie finansowane w ramach 
projektu Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” „Inspiruj ze 
śliwką”. „Czystym szlakiem na Wieżę Widokową w Iwkowej” 
było wydarzeniem obejmującym cztery punkty:
• Wyjście na Wieżę Widokową na Szpilówce i posprzątanie szlaku. 
• Klasy 6 i 7 wraz z nauczycielami, rodzicami i przedstawicie-

lami Stowarzyszenia „Nagórze” wyruszyli czerwonym szla-
kiem na Wieżę Widokową na Szpilówce. Zaopatrzeni w jed-
norazowe rękawiczki i  worki na śmieci posprzątali szlak 
i okolice wieży.

• Warsztaty plastyczne „Moje wrażenia tu i teraz”.
   Po zejściu z wieży, w pobliżu parkingu F, odbyły się zajęcia 

plastyczne „Moje wrażenia tu i teraz”. Grupy mieszane stwo-
rzyły plakaty tematyczne, łącząc różne techniki plastyczne. 

• Poczęstunek.
Po ciężkiej pracy wszyscy zasłużyli na syty poczęstunek. Był 
to także czas na podziwianie nawzajem swoich dzieł. 

• Podziękowania i gadżety tematyczne.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał podziękowania 

za udział w przedsięwzięciu. Nasi uczniowie otrzymali dodat-
kowo pendrive z logiem Stowarzyszenia „Nagórze” oraz Sto-
warzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” i magnesy z widokiem 
wieży. 

Marta Repetowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszej szkoły 
serdecznie zapraszamy na stronę internetową i szkolne 

konto na facebooku. Możecie tam państwo obejrzeć 
relacje z opisanych wyżej wydarzeń oraz 

zapoznać się z aktualnościami i galerią zdjęć.

Szkoła Podstawowa w Kątach

8 marca Dzień Kobiet
W poniedziałek 8 marca w klasach 2a i 2b radośnie święto-

waliśmy Dzień Kobiet.
Z tej okazji dziewczynki obdarowane zostały przez chłop-

ców wiosennymi tulipanami i słodkościami. Dziękujemy Ro-

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych� � edycja” 

 
 

Nasza szkoła od marca 2021 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla 
najmłodszych. 2 edycja” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy 
Bank Polski.  

Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę 
Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on 
innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy 
metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.  

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”: 

• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu 
instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza; 

• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości 
finansowej; 

• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w 
konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi; 

• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów 
finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia; 

• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej. 

 

 

 

 

 

 

Dla wszystkich pań!

dzicom za pomoc w organizacji tych niespodzianek. To był 
wyjątkowy dzień!

Dorota Grabarz i Mariola Leśniak

Wiosenne przebudzenie w bibliotece
„W marcu jak w garncu”, „Kwiecień plecień, bo przepla-

ta trochę zimy, trochę lata” to najbardziej znane przysłowia 
o wiośnie, która rozpoczęła swoje panowanie 21 marca. W bi-
bliotece szkolnej widać było jej pierwsze oznaki już dużo wcze-
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śniej. Czekając z utęsknieniem na budzącą się powoli przyrodę, 
coraz dłuższe dni i mocniejsze słońce, dzieci robiły wszystko, 
żeby przywołać piękną wiosnę.

Dzień Kobiet, Światowy Dzień Poezji, Dzień Książki dla 
Dzieci oraz Święta Wielkanocne dawały powody do kolejnych 
spotkań literacko – plastycznych. Wspólne wybieranie nowo-
ści czytelniczych zakupionych w ramach NPRCz i przygoto-
wywanie wystaw tematycznych dawało wszystkim dużo rado-
ści. Pojawiły się „Wierszyki domowe” i „Wierszyki rodzinne” 
M. Rusinka oraz książki o dziewczętach  i chłopcach. Choćby 
seria „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, „Dzienniczek za-
kręconej nastolatki” lub książki z cyklu „ Filipek”. Nie zabra-
kło propozycji podejmujących tematykę rodziny, prawdziwej 
przyjaźni, empatii, pasji, marzeń, odkrywania świata warto-
ści i dokonywania wyborów oraz wielkiego serca i niepełno-
sprawności.

Ożywająca z  zimowego letargu natura i  zbliżające się 
Święta Wielkanocne zachęcały do aktywnego działania. Ab-
sorbującym zajęciem okazało się projektowanie fantazyjnych 
strojów na cieplejsze dni, prace plastyczne z wykorzystaniem 
zestawów kreatywnych oraz przygotowywanie wiosennych 
i świątecznych dekoracji. W bibliotece pojawiły się więc świe-
że gałązki krzewów, bazie, bociany, żabki, zajączki i wiosen-
ne kwiaty. Biblioteczny koszyczek - wcześniej pełen nowych 
książek - wypełnił się po brzegi wiosennymi i wielkanocnymi 
symbolami wykonanymi przez dzieci. Dominowały wielkie, 
małe i maleńkie jajka - znaki życia i odradzającej się natury. 
Pracom towarzyszyły radosne rozmowy o wiośnie, przygoto-
waniach świątecznych i tradycjach wielkanocnych.

Nie mogło zabraknąć czytania i  dzielenia się z  innymi 
wrażeniami z przeczytanych książek. Prezentowano poezję D. 
Wawiłow, a przedszkolaki podczas swych stałych spotkań w bi-
bliotece wysłuchały bajeczki o Marcie i fascynującym pojeź-
dzie oraz tajemniczym jaju ukrytym przez nią w laboratorium: 
„bo kto wie, co z takiego jaja wyrasta…”. Maluchy pomagały 
również Samochodzikowi Frankowi w akcji policyjnej, wyko-
nując zadania i łamigłówki znajdujące się na końcu książki. 
Natomiast dzięki „Złotej Pannie” przeniosły się w tajemniczy 
i pełen skarbów świat bajki, w którym bohaterka Ludka odkry-
ła legendę o Złotej Kaczce i ukrytych kosztownościach. Mimo 
zakazu, wrzucając monety do skarbonki na pomoc choremu 
Jurkowi, pokazała dzieciom, iż szczęście daje nam zdrowie 
i praca, a nie pieniądze. Najważniejsze, aby dzielić się z innymi 

i czerpać z tego  radość, bo przecież nie można być zwykłym, 
bezdusznym samolubem.

Na zakończenie spotkania, każde dziecko otrzymało czeko-
ladowe jajeczko z życzeniami świątecznymi.

Stanisława Bodek

Święto Książki w bibliotece
Kolejne spotkanie przedszkolaków w bibliotece odbyło się 

z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Jest to 
święto wszystkich czytelników oraz ludzi związanych z książką 
i pisaniem, stanowi więc doskonałą okazją do nauki i zabawy.

Maluchy wspólnymi siłami wykonywały ogromny napis 
umieszczony w centralnym miejscu biblioteki szkolnej. Tym 
razem tematem przewodnim spotkania była ekologia z uwagi 
na Światowy Dzień Ziemi, który przebiegał pod hasłem „Przy-
wróć naszą Ziemię”. Jak zwykle z pomocą przyszła książeczka 
pełna łatwych w odbiorze wierszy, które wyjaśniają najważniej-
sze pojęcia oraz tłumaczą, co może zrobić nawet małe dziecko, 
by polepszyć stan naszej planety. Dzięki treściom zawartym 
w zbiorze „Jak być eko” dzieci dowiedziały się, jak segregować 
śmieci, co to jest recykling oraz w jaki sposób można śmieciom 
dać „drugie życie”. Ze zdziwieniem słuchały, że z dwudziestu 
siedmiu butelek plastikowych może powstać sweter, a z sze-
ściuset siedemdziesięciu puszek po napojach nowy rower.

Wiosenne zajęcia

W święto czytelników – mniejszych i większych przedszko-
laki otrzymały drobne upominki. Były to dyplomy sukcesu 
w formie zakładek do książek wraz z naklejkami o tematyce 
ekologicznej i nie tylko. Większość małych czytelników ma już 
swoje ulubione bajeczki, a nawet książkowe serie. Spotkaniom 
w bibliotece towarzyszą zawsze spontaniczne rozmowy, liczne 
pytania oraz swoboda i otwartość w relacjach rówieśniczych, 
co najlepiej widać na załączonych zdjęciach.

Zachęcamy wszystkich Czytelników naszej szkolnej bi-
blioteki do celebrowania niemal każdego dnia z dobrą książką 
w dłoni. Mamy interesujące propozycje książkowe dla dużych 
i małych. Tym razem z dreszczykiem, m. in.: „Pościg za czarną 
hondą”, ‘Śmierć na Nilu”, „ Magiczny ekspres” lub serie: „Biu-
ro detektywistyczne Lassego i Mai”, „Kroniki Alcheo”, „Nelly 
Rapp”. Zapraszamy także do obejrzenia spotkań z autorami 
książek. Linki dostępne na naszej szkolnej stronie pspkaty.edu-
page.org.

Stanisława Bodek
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Powiew historii w bibliotece
Z okazji majowych świąt biblioteka szkolna przybrała na-

rodowe barwy. Szczególnie ważna dla wszystkich stała się 230. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to najstarsza 
ustawa w Europie i druga na świecie. Miała poprawić ustrój 
i wzmocnić Rzeczpospolitą. Dzień ten jest obchodzony w do-
wód pamięci o patriotach, którzy pragnęli ocalić kraj przed 
jego ostatecznym upadkiem.

Mali czytelnicy na miarę swoich możliwości chętnie poma-
gali w przygotowaniu dekoracji bibliotecznych z okazji zbli-
żających się świąt. Pojawiły się więc: mapa Polski z granicami 
po pierwszym rozbiorze, czołowi twórcy Konstytucji 3 Maja, 
postać Maryi Królowej Polski (śluby Jana Kazimierza), biało 
– czerwone flagi, gołębie pokoju, tulipany w wazonie, motyle, 
wiszący pompon, malowane kwiaty, a nawet królewska korona.

Przedszkolaki podczas kolejnego spotkania w bibliotece 
bacznie obserwowały rozmieszczone w  różnych miejscach 
orły o dużych rozmiarach oraz związane z historią Polski znaki 
minionych epok. Maluchy udekorowane w biało – czerwone 
przypinki z godłem Polski wspólnie odśpiewały hymn pań-
stwowy, by w dalszej kolejności posłuchać fragmentów książ-
ki A. Plec i M. Skoczylas „Czy znasz ten kraj?”. Historia miast 
polskich, rozbiory, stroje ludowe, pieśni, tańce narodowe, sław-
ni Polacy – to niektóre treści dotyczące historii naszego kraju 
zawarte w tej publikacji. Dzieci, słuchając uważnie, próbowały 
odgadnąć symbolikę pawiego pióra – ozdoby czapki krakow-
skiej, a wśród nowości czytelniczych zgromadzonych na wy-
stawce oraz w bibliotecznym koszyczku, szukały książeczek 
związanych z historią naszego kraju – głównie polskich legend.

Na zakończenie spotkania udało się nawet wybrać króla. 
Choć nie odbyło się to na zasadach dziedziczenia tronu, jak 
również w wyniku wolnej elekcji, to jednak „poddani” uznali 
„królewski majestat” i chętnie pozowali z władcą do zdjęcia.

Trudno zaprzeczyć, że nauka historii zwykle nie przychodzi 
dzieciom łatwo. Czytanie i poznawanie suchych faktów może 
okazać się nużące i kojarzy się z przysłowiową nudą szkolną. 
Zachęcamy zatem wszystkich Czytelników naszej biblioteki, 
szczególnie tych, którzy cenią i lubią historię do zapoznania 
się z nowościami podejmującymi tematykę dziejów ojczystego 
kraju. Atrakcyjną propozycją również dla znawców i konese-
rów historii jest m. in. cykl „A to historia!” oraz seria eduka-
cyjnych książek „Ale historia…”. Można w nich znaleźć wiele 
ciekawych, często wcześniej nie opisywanych wątków, moty-
wów i wydarzeń.

Zapraszamy również na lekcje muzealne oraz muzyczne 
spacery po rezydencjach warszawskich z czasów ostatniego 
króla Polski. Linki dostępne na naszej szkolnej stronie pspkaty.
edupage.org.

Stanisława Bodek

„Znajdziesz mnie w bibliotece”
Taka myśl przyświecała tegorocznym obchodom Ogólno-

polskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło to można interpretować 
na wiele sposobów. Tak z uwagi na różne płaszczyzny życia 
codziennego, jak również w odniesieniu do obecnej sytuacji – 
powolne wychodzenie do sfer społecznych i kulturalnych po 
okresie izolacji.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowana wystawkę te-
matyczną „Znanych przygoda z biblioteką”, a mali czytelnicy 
pomagali w pracach bibliotecznych oraz podejmowali próby 
samodzielnego czytania innym. Miały miejsce również kolej-
ne spotkania przedszkolaków w bibliotece i jak zwykle stano-
wiły okazję do wspólnego czytania i rozmów. Tym razem te-
matem było bezpieczeństwo, a także właściwe zachowywanie 
się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Międzynarodowy 
Dzień Strażaka był jednym z powodów wybrania właśnie tej 
tematyki.

Mali czytelnicy poznali Dominika i  jego przygodę 
z ogniem. Po zapoznaniu się z  fragm. książki G. Kasdepke 
„Ostrożnie”, przedszkolaki wiedzą, że pożar nigdy nie jest fajny, 
a zapalniczką czy zapałkami bawić się nie można. Niedopał-
ków nie wrzucamy do kosza, wyłączamy żelazko, nie bawimy 
się petardami i zimnymi ogniami, i nie zostawiamy bez nad-
zoru płonących świeczek. Dzieci często ulegają różnym wy-
padkom w domu, a książeczka ta pomaga znaleźć wszystko, co 
w mieszkaniu kłuje, parzy i kaleczy.

Maluchy poznały również myszkę z  Kwietnej Doliny. 
W otoczeniu świeżych kwiatów – tulipanów i niezapominajek 
uczyły się, jak postępować w różnych sytuacjach. Słowa pro-
szę, przepraszam oraz dziękuję mają magiczną moc. Wszyscy 
je znamy, ale czasem nam ich brakuje. Dzieci, ubierając maski, 
wcielały się w postaci występujących w bajce zwierzątek. Uczy-
ły się, jak być uprzejmym i nie rozpychać się łokciami, umieć 
prosić bez krzykliwych rozkazów, być punktualnym i słow-
nym, nie śmiać się z nikogo, i pomagać w potrzebie, właściwie 
zachowywać się w teatrze oraz podczas czytania książek. Te 
i inne wskazówki znajdują się w bajce M. Strzałkowskiej „Prze-
praszam Żabo!”
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Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z no-
wościami, tym razem o tematyce fantastycznej. Są to m. in. 
serie: „Zwiadowcy”, „Strażnicy”, Sfora”, „Magiczne drzewo”, 
„Szklane dzieci”. Proponujemy również spotkania autorskie, 
warsztaty dla młodzieży, teatrzyk kukiełkowy „Ptasia Banda” 
i teatrzyk cieni. Linki dostępne na naszej szkolnej stronie psp-
katy.edupage.org.

Stanisława Bodek

Powrót do szkoły
Nadszedł moment powrotu do szkoły. Można usiąść w ław-

kach, spotkać się z kolegami i nauczycielami twarzą w twarz. 
Nie zapominamy jednak o  zasadach sanitarnych, dbamy 
o zdrowie; dlatego część zajęć odbywa się na świeżym powie-

trzu. Chodzi między innymi o wychowanie fizyczne i matema-
tykę. Uczniowie klasy szóstej rozwiązywali zadania z treścią za-
pisując równania na dziedzińcu szkoły. Piątoklasiści próbowali 
natomiast narysować figury geometryczne, obliczyć obwód 
oraz obliczyć pola powierzchni. Można było stanąć na 900 cen-
tymetrach kwadratowych.

Nie ma to jak w szkole! 
Beata Grys

Integracyjny Dzień Dziecka – 
wycieczka klas II w plenerze
Wtorkowy poranek 1 czerwca przywitał uczniów klas II 

piękną słoneczną pogodą. Wybraliśmy się wspólnie na wy-
cieczkę po okolicy świętując Dzień Dziecka. Była to również 
doskonała okazja do ponownej integracji uczniów po zdalnym 
nauczaniu. Trasa wycieczki wiodła od szkoły w Kątach w kie-
runku młyna, a następnie drogą prowadzącą do punktu wi-
dokowego w Połomiu Małym, gdzie znajduje się Krzyż Jubile-
uszowy. Spod Krzyża roztacza się widok niemal na całą gminę 
Iwkowa, oraz na Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki. Uczniowie 
z zachwytem podziwiali krajobraz dostrzegając z oddali zna-
jome zabudowania, Kościół Parafialny, budynek szkoły. Dalej 
stromą drogą zeszliśmy w kierunku szkoły.

Uczniowie klas II miło wspominali wycieczkę, dodatkową 
niespodzianką czekającą w klasach  były słodkości przygoto-
wane przez Rodziców.

Dorota Grabarz i Mariola Leśniak

Szkoła Podstawowa 
w Wojakowej

Akcje charytatywne i ekologiczne:
- zbiórka zakrętek dla chorego chłopca z Jadownik,
- zbiórka tuszów atramentowych dla schronisk dla zwierząt 

(zakup karmy) pod hasłem „Pusty tusz wrzuć do paki i dokar-
miaj zwierzaki!”,

Zbiórka nakrętek

- zbiórka elektrośmieci przy udziale rodziców uczniów na-
szej szkoły („Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”).

Samorząd Uczniowski

Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w na-
szej wsi - konkurs plastyczny
W miesiącu lutym nasi uczniowie brali udział w XXI Edy-

cji Konkursu Plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady 
sołeckiej w naszej wsi”. Jego organizatorem jest Szkoła Podsta-
wowa im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej, 
współorganizatorem - Rada Sołecka wsi Bańska Niżna. Patro-
nat honorowy sprawuje: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych 
leżących na terenie wsi i innych małych miejscowości, gdzie 
władzę lokalną sprawuje sołtys wraz z radą sołecką. 

Cele konkursu: zainteresowanie dzieci pracą samorządu 
w ich miejscu zamieszkania, budzenie szacunku dla pracy soł-
tysa, propagowanie dokonań sołtysów – społeczników, rozwi-
janie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycz-
nych.

Nasi uczniowie odpowiedzieli licznie i wykonali wiele pięk-
nych i pomysłowych prac. Wykorzystali oryginalne techniki 
plastyczne i interesujące pomysły. Wybrane prace z poszcze-
gólnych kategorii zostały wysłane do organizatorów konkursu. 

II kategoria (kl. IV-V): Anna Piechnik, Wiktoria Uryga, 
Kamil Barczyk III kategoria (kl. VI-VIII): Karolina Hajduk, 
Sabina Jaworska, Konrad Barczyk

Czekamy na ogłoszenie wyników na dalszym etapie kon-
kursu.

Barbara Kurzydło
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Nasi uczniowie w XIII Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Kazimierza Brodzińskiego - 
PSP w Królówce
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza 

Brodzińskiego odbył się w Szkole w Królówce już po raz trzy-
nasty. Nasi uczniowie wzięli w nim udział po raz drugi. Z uwa-
gi na obowiązujące obostrzenia mury szkoły w Królówce nie 
mogły przyjąć uczniów z zaproszonych placówek, dlatego re-

cytatorskie zmagania miały formę zdalną. Uczniowie zgłoszeni 
do konkursu przygotowali nagrania recytacji wybranych utwo-
rów Kazimierza Brodzińskiego, które 8 marca 2021 r. zostały 
odsłuchane przez jury konkursu. Nasze trzy uczennice z klasy 
VIII stanęły do rywalizacji z 35 uczestnikami szkół: z Królów-
ki, Muchówki, Starego Wiśnicza, Nowego Wiśnicza, Chrono-
wa, Lipnicy Murowanej, Kamionki Małej oraz Bochni. Komisja 
dokonała oceny recytowanych wierszy, biorąc pod uwagę:  zna-
jomość tekstu, dobór repertuaru, interpretację uczuciową, dyk-
cję i ogólny wyraz artystyczny. Laureatów wyłoniono, zgodnie 
z regulaminem, w dwóch kategoriach wiekowych. I tak nasza 
uczennica, Anna Zapiór, uplasowała się na miejscu III w ka-
tegorii klas VII-VIII.

Udział w konkursie wpisał się także w kalendarz corocz-
nych obchodów Dnia Patrona naszej szkoły i zaprzyjaźnionych 
szkół noszących imię Kazimierza Brodzińskiego.

Naszej uczennicy gratulujemy i mamy nadzieję, że kolejne 
edycje konkursu odbędą się już w tradycyjnej formie.

Bożena Rabijasz

„Po polsku o historii” – 
finał Dyktanda Niepodległościowego
Dyktando Niepodległo-

ściowe „Po polsku o historii” 
to wyjątkowy projekt eduka-
cyjny adresowany do uczniów 
wszystkich typów szkół. Ry-
walizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia 
najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii 
Polski oraz znajomości języka ojczystego. Jest wreszcie Dyk-
tando szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta 
Niepodległości. 

Już po raz ósmy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w projekcie na etapie szkolnym w kategoriach wiekowych IV-
-VI i VII-VIII. Ku naszej wielkiej radości uczeń klasy V Jakub 
Włudyka, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. W tych 

trudnych warunkach termin oraz formuła etapu wojewódz-
kiego zostały zmienione. I  tak 10 marca 2021 r. o godzinie 
13.00 uczestnicy etapu wojewódzkiego podjęli się „historycz-
nej walki z bykami”. Projekt udało się zrealizować w warun-
kach zapewniających komfort i bezpieczeństwo, a uczeń Jakub 
Włudyka uzyskał tytuł Laureata Konkursu Wojewódzkiego 
z wynikiem 97%.

Gratulujemy Jakubowi sukcesu, mamy nadzieję, że spotka-
nie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodle-
głościowego było dla niego pięknym i rozwijającym doświad-
czeniem.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSP w Wojakowej

Nasza uczennica w projekcie CEMS Change
Magdalena Czyżycka z kla-

sy ósmej w  terminie od 17 
kwietnia do 23 maja 2021 r. 
uczestniczyła w CEMS Change. 
To innowacyjny projekt skiero-
wany do wszystkich uczniów ósmych klas szkół podstawowych 
oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa 
ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji eduka-
cyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Uczestnicy, mający 
z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie, często nie 
są świadomi szans, jakie daje im los. Zadaniem projektu jest 

nauczyć ich te szanse dostrzegać i w pełni wykorzystywać, aby 
w przyszłości mogli odnieść sukces.

W poprzednich edycjach projektu uczestnicy byli zapra-
szani na kilka dni do Warszawy, które wypełnione były warsz-
tatami, szkoleniami oraz spotkaniami inspiracyjnymi. Taką 
przygodę przeżyła już kilka lat temu absolwentka naszego gim-
nazjum, Magdalena Pacut.

XIX edycja projektu, ze względu na sytuację pandemii, 
musiała przybrać nieco inną formę i zapisze się w historii jako 
swoisty przełom. Po raz pierwszy zaproszono uczestników po-
przednich edycji do programu i odbył się on całkowicie w zdal-
nej formie. Na uczestników czekał miesięczny Program Mento-
ringowy, który przeszli u boku swojego mentora – aktywnego 
studenta lub studentki Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, o podobnych zainteresowaniach. Program przygotowano 
przy współpracy z wieloma psychologami oraz coachami. Był 

echo lato 2021 X1.indd   24 02.07.2021   19:36:41



Echo znad Beli 25

wypełniony różnymi zadaniami, testami, rozmowami i przede 
wszystkim inspiracją oraz motywacją do działania. Odbywały 
się też konferencje i spotkania z ciekawymi osobami. Jednak 
nie były to nudne wykłady, lecz porywające warsztaty z firma-
mi partnerskimi oraz prelegentami, podczas których uczestni-
cy poznawali ogromne firmy od środka i inspirowali się! Nasi 
uczniowie mieli też do wykonania kilka zadań kreatywnych. 
Byli detektywami, podróżowali po świecie w wirtualnej rzeczy-
wistości, odprężali się podczas ćwiczeń jogi, przygotowywali 
lizaki z ciasta, poszerzali wiedzę na temat nowych technologii 
itp. Podczas całego Programu nie zabrakło wydarzeń towarzy-
szących oraz integracji w luźnej atmosferze. Wszystko po to, 
żeby uczestnik mógł/mogła wynieść jak najwięcej inspiracji, 
motywacji oraz odwagi do działania! Spotkania integracyj-
ne były szansą poznania całego zespołu oraz 19 pozostałych 
uczestników XIX edycji CEMS Chance, a więc idealną okazją 
do nawiązania przyjaźni na całe życie oraz bezpośredniego 
kontaktu ze studentami SGH! 23 maja br. miała miejsce uro-
czysta Gala podsumowująca XIX edycję CEMS Chance. W jej 
trakcie podsumowano intensywne cztery tygodnie sesji mento-
ringowych oraz niezwykłych wydarzeń towarzyszących. To był 
czas podziękowań, docenienia siebie nawzajem i wspólnego 
zakończenia tej niesamowitej przygody.

Bożena Rabijasz

Laureatka konkursu o Kazimierzu Wielkim!
Uczniowie naszej szkoły już od dziewięciu lat uczestniczą 

w Powiatowym Konkursie Historycznym „Kazimierz Wielki 
i  jego czasy” organizowanym przez: Zespół Szkoły i Przed-
szkola w Złotej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej 
i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji w Czchowie 
pod patronatem Starosty Brzeskiego i Burmistrza Czchowa, 
a od obecnego roku szkolnego konkurs znajduje się na wyka-
zie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowa-

nych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty.

Zespół uczniów klasy VI i VIIa (Karolina Korwin, Karol 
Czyżycki, Szymon Prusak, Emilia Motak, Maria Prusak i Ka-
rolina Szewczyk) z zapałem przystąpił do zapoznania się z po-
stacią Kazimierza Wielkiego, jego zasługami dla Królestwa 
Polskiego, jak też studiował życie prywatne i walkę o sukcesje 
tronu w Polsce. Uczniowie korzystali z różnych źródeł histo-
rycznych, pracowali z mapą, wykresami, obrazami. Historia 

panowania wielkiego władcy nie skrywała dla nich żadnych 
tajemnic.

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się czterech 
uczniów. Rywalizacja była emocjonująca i  wymagała od 
uczestników dużej wiedzy. Uczennica klasy VIIa – Karolina 
Szewczyk – została laureatem konkursu historycznego zdo-
bywając I lokatę. Serdecznie gratulujemy Karolinie i pozosta-
łym uczestnikom sukcesu i życzymy powodzenia w rozwijaniu 
swoich pasji.

Opiekun naukowy
Iwona Czyżycka-Duda

Konkursy plastyczne i ich efekty
Wspierając uczniów i przygotowując ich do udziału w róż-

norodnych konkursach pomagamy kształtować ich osobowość 
i rozwijać zainteresowania.

W miesiącu maju nasi uczniowie brali udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym z elementami astronomii 
i kosmologii pod tytułem „Międzygwiezdny pył”. Celem 
konkursu było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, w tym 
elementów astronomii i kosmologii; rozwijanie zainteresowań 
otaczającym światem; doskonalenie umiejętności twórczego 
myślenia uczniów; poszukiwanie, gromadzenie informacji do-
tyczących Kosmosu i astronomii oraz propagowanie i rozwi-
janie aktywności artystycznej. W konkursie wzięło udział 440 
uczniów z ponad 50 szkół podstawowych całej Polski. Oficjalne 
ogłoszenie wyników miało miejsce na Ogólnopolskiej Konfe-
rencji EduSky – Edukacja Kosmiczna w nauczaniu. Wykonane 
przez naszych uczniów prace zachwycały formą, kreatywnością 
i walorami artystycznymi.

W kategorii wiekowej klas VII-VIII uczennica naszej szko-
ły Gabriela Pajor z klasy VIIb zdobyła II miejsce. Serdecznie 
gratulujemy!

Wzorem lat ubiegłych nasi uczniowie wzięli również udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod nazwą „Bez-
piecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapo-
biegamy”. Hasło jedenastej edycji tego konkursu nawiązywało 
do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane było 
z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Celem dzia-
łania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych 
było promowanie pozytywnych zachowań związanych z prze-
bywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej 
pracy plastycznej obrazującej sposoby zapobiegania wypad-
kom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym cho-
robom zawodowym. Pomimo trudności związanych z  trze-
cią falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wyczerpującej 
nauki zdalnej, około 40 uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w tym konkursie. Każda praca wykonana przez dzieci była nie-
powtarzalna i wyjątkowa, zaskakiwała pomysłowością i staran-
nością wykonania.

Miło nam poinformować, że uczennica klasy VIIb Gabrie-
la Pajor zdobyła w tym konkursie wyróżnienie. Serdecznie 
gratulujemy!

Kreatywny konkurs z Polskim Bonem Turystycznym!
Jak dzieci wyobrażają sobie podróże i podróżników, z czym 

kojarzy im się podróżowanie, turystyka i bon turystyczny? 
Tego mogliśmy się dowiedzieć dzięki udziałowi w Ogólnopol-
skim konkursie dla dzieci na motyw promujący Polski Bon 
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Turystyczny. Zadanie plastyczne polegało na zaprojektowaniu 
i wykonaniu pracy przedstawiającej motyw, postać lub wzór 
graficzny nawiązujący do tematyki podróżniczej, turystyki 
i podróżowania z bonem turystycznym. Celem tego przed-
sięwzięcia było rozwijanie kreatywności na etapie nauczania 
szkolnego, zachęcanie do wspólnego działania oraz populary-
zacja tematyki związanej z podróżowaniem i turystyką krajo-
wą wśród najmłodszych i ich rodzin. Dla autorów najbardziej 
pomysłowych realizacji przewidziano atrakcyjne nagrody. Cze-
kamy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Życzymy powodzenia!

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie uczniów i ich  licz-
ny udział w konkursach pomimo panującej pandemii.

Barbara Kurzydło

Powiatowy Konkurs 
Recytatorski
Uczniowie naszej szkoły po 

raz pierwszy wzięli udział w IV 
Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim Poezji Tadeusza 
Kryzi organizowanym przez 
Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej – Okręg Tar-
nów i Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w  Woli Radłowskiej. 
Celem przedsięwzięcia było: 
przybliżenie postaci Tadeusza 
Kryzi i  jego twórczości, upa-
miętnienie historii żołnierzy 
wyklętych i pobudzanie wraż-
liwości poetyckiej i aktywności 
twórczej uczniów. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowali 
się uczniowie klasy IV: Kamil 
Barczyk i Adam Pajor, któ-
rzy przygotowali recytację 
wierszy bohatera konkursu. Z racji pandemii, przy nieoce-
nionym wsparciu pana Bartłomieja Durbasa, ich wystąpie-
nia zostały nagrane w formie filmu w formacie mp4 i prze-
słane do organizatorów. W konkursie na szczeblu rejonowym 
wzięło udział 52 uczniów (kategoria: klasy IV-VIII) z powia-
tów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. 
Kamil Barczyk, który recytował wiersz pt. „Polaku” otrzymał 
wyróżnienie. Gratulacje dla Kamila i Adama za wysoki po-
ziom opanowania tekstu, poprawność, ekspresję i kreatyw-
ność. Zapraszamy do galerii i materiału filmowego.

Iwona Czyżycka-Duda

Kamil Barczyk

Gala I Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego
28 maja 2021 r. w  Pu-

blicznej Szkole Podstawowej 
w  Jasieniu odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród 
I  Festiwalu Kultury Szkół 
Powiatu Brzeskiego pod ha-
słem „Prawdziwa radość jest zwycięstwem”.

Celem projektu było stworzenie uczniom możliwości roz-
wijania i zaprezentowania własnych talentów. W ramach festi-
walu organizowane były konkursy:

- dla klas I-IV:  plastyczno – fotograficzny  
- dla klas V-VIII:  plastyczno – fotograficzny, poetycki, pio-

senki lub taneczny oraz filmów krótkometrażowych.
Uczniowie naszej szkoły, zachęcani przez nauczycieli, dość 

licznie wzięli udział w proponowanych zmaganiach. Ich wysi-
łek się opłacił, bowiem nasza szkoła została wyróżniona w wie-
lu kategoriach.

I tak:
- w konkursie plastyczno – fotograficznym Łucja Jarzmik 

z klasy VI zajęła I miejsce, a Aleksandra Świątkowska z klasy 
III – III miejsce;

- w kategorii muzycznej (piosenka, taniec) Hanna Pajor 
z klasy VI wyśpiewała pierwszą lokatę;

- uczniowie klasy VIIa zwyciężyli w  konkursie filmów 
krótkometrażowych.

Majowa gala była nie tylko ukoronowaniem konkursowych 
zmagań, ale także przeglądem osiągnięć artystycznych szkół po-
wiatu brzeskiego. Nagrodzeni, w tym uczniowie naszej szkoły, 

mieli okazję zaprezentowania szerszej publiczności swoich talen-
tów i pasji wokalnych, poetyckich, filmowych oraz tanecznych. 
Koncertowi towarzyszyły wystawy nagrodzonych prac plastycz-
nych i fotograficznych. Podczas gali laureaci otrzymali nagrody 
z rąk dyrektor PSP w Jasieniu organizatora festiwalu oraz staro-
sty brzeskiego i burmistrza Brzeska, którzy ufundowali nagrody.

Bożena Rabijasz

Dzień Matki, Dzień Dziecka…
Dzięki powrotowi uczniów do szkoły mogliśmy (chociaż 

w małych grupach) świętować z naszymi Mamami i dziękować 
Im za miłość, wsparcie, opiekę i za to, że zawsze są przy nas.

Natomiast Dzień Dziecka spędziliśmy turystycznie i na 
sportowo: przy źródełku powstańców w  Iwkowej Nagórzu 
(klasy VI – VIII) i w zagrodzie na Pacanach (klasy IV – V), 
gdzie ugoszczono dzieci „po królewsku”. Dziękujemy!!!

Samorząd Uczniowski
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 Zofia, Helena i Lena Bodek

Piotr Bieniek z rodzicami

Jakub Gawełda

Maksymilian Szydłowski 
z mamą

Mateusz Malina

Amelia Maciaś

Magdalena Urbańczyk

Patrycja Ropek 
z siostrą Weroniką

ECHO GBP

Mała książka wielki człowiek
Zapewne każdy rodzic doskonale zna zalety czytania 

książek swoim dzieciom. Dowodzi tego m.in. liczny udział 
przedszkolaków w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała 
Książka Wielki Człowiek”, przeznaczonej dla dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. W naszym kraju wzięło w niej udział już blisko 
2 miliony dzieci, w  tym 139 dzieci należących do bibliotek 
publicznych w  Iwkowej i  w  Wojakowej. Kampania oprócz 
korzyści wynikających ze wspólnego czytania, daje dzieciom 
wiele radości i budzi w nich ogromne emocje. Rodzice zdradzają 
nam, iż temat naklejek i  dyplomów stanowi bardzo ważny 
wątek dyskusji, poruszanych przez dzieci w  przedszkolach. 
Niejednokrotnie rozmawiają o  tym, kto ile ma naklejek, ile 
brakuje im do otrzymania dyplomu i o tym jakich zwierzątek 
na swoich kartach mają najwięcej (oprócz delfinków, w kolejnej 
edycji pojawiły się pieski, wiewiórki, kanarki, motyle, pszczółki, 
borsuki i misie). Tak liczne zainteresowanie akcją czytelniczą 
sprawia nam wielką radość i daje dużo satysfakcji. Cieszymy się 
bowiem, iż młode pokolenie chętnie sięga po książki i z radością 
przeżywa swoje pierwsze przygody czytelnicze z  rodzicami 
u boku. Przypominamy również o tym, że akcja się nie kończy. 
Na przedszkolaków, którzy otrzymali już dyplom, czeka kolejna 
edycja, a dzieci, które nie mają wszystkich naklejek zapraszamy 
do bibliotek po książeczki, naklejki, a potem po dyplom. Poniżej 
prezentujemy kolejnych dyplomowanych Małych Czytelników.

Anna Dudek
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Jan Warmuz Michał Warmuz

Informacje z działalności 
w Covidowej rzeczywistości

Rok 2020 był szczególny ze względu na panującą pandemię 
Covid-19, w związku z czym działalność biblioteki wyglądała 
zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. 

Podstawowym zakresem działań biblioteki jest gromadzenie, 
opracowywanie, przechowywanie i  udostępnianie zbiorów, 
prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja 
czytelnictwa, wiedzy i kultury.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 
w Iwkowej 23655 egz., a w Wojakowej – 8341 egz. W stosunku 
do roku 2019 w obu bibliotekach przybyło 967 książek o łącznej 
wartości – 19837,10 zł., w  roku poprzednim było to: 1535 
książek o wartości – 29050,13 zł. Z dotacji gminnej zakupiono 
507 książek za kwotę 10229,42 zł. co stanowi 52% wpływów. 
Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano 
środki w  wysokości 8000 zł. za które zakupionych zostało 
385 egz. i  jest to 40% wpływu. Ze środków powiatowych 
otrzymaliśmy 57 egz. o wartości 1263,33. Z darów i za książki 
zagubione wpłynęło po 9 egz. o wartości odpowiednio 218,95zł 
i  125,40 zł. Oprócz książek, gromadzono i  opracowywano 
różnego rodzaju materiały o charakterze regionalnym.

Konsekwencją pandemii były okresowe zamknięcia 
bibliotek, liczne ograniczenia w dostępie do usług, odwołanie 
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych m.in. konkursów, lekcji 
bibliotecznych oraz spotkań autorskich.  Wszystkie te czynniki 
wpłynęły na odnotowanie znacznych spadków w  wynikach 
statystycznych. I  tak GBP w  Iwkowej zarejestrowała: 860 
czytelników w Iwkowej (w 2019 r. było to 953 czytelników) 
i 273 czytelników w Wojakowej (w 2019 r. – 292 osoby). Razem 
zarejestrowano 1133 czytelników, którzy wypożyczyli 13184 
książki i czasopisma do domu, jest to o 5235 mniej niż w roku 
poprzednim. W czytelni udostępniono ogółem 1549 zbiorów 
w tym książki, czasopisma i materiały regionalne. Był to spadek 
o 1569 egz.

W obu bibliotekach odnotowano 5068 odwiedzin – było 
to o 5005 odwiedzin mniej niż w roku 2019. Średnia dzienna 
liczba korzystających z biblioteki wyniosła 15,5 osoby. Mimo 
wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, wiele osób ograniczyło 
wizyty w bibliotece z powodu lęku przed wirusem.

Natomiast wzrost, w  stosunku do roku poprzedniego, 
wykazał licznik funkcjonujący na stronie internetowej 
biblioteki, który zarejestrował 11217 wejść na stronę – o 2116 
odwiedzin więcej niż rok wcześniej. Czytelnicy w  okresie 
pandemii częściej korzystali z  zamieszczonego na stronie 
internetowej katalogu online, w którym w ciągu 2020 r. przybyło 
1847 opisów książek, tym samym w elektronicznym katalogu 
wyszukać można ponad 67% ogólnej liczby zbiorów. Oprócz 
katalogu, prezentującego zbiory własne biblioteki, zachęcaliśmy 
czytelników do korzystania z portalu Wolne Lektury. Jest to 
bezpłatna biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę. 
W jej zbiorach znajduje się przeszło 5600 utworów, w tym wiele 
lektur szkolnych. Wszystkie dzieła dostępne są w formatach do 
czytania, a niektóre również do słuchania. 

Spadki wyników czytelniczych odnotowano w  całym 
powiecie brzeskim, jednak, co warto podkreślić, najmniejszy 
– jeśli chodzi o  liczbę czytelników – odnotowała gmina 
Iwkowa. GBP w Iwkowej znalazła się na I miejscu z wynikiem 
17,46 % zarejestrowanych czytelników na 100 mieszkańców. 
W  pozostałych kategoriach tj. liczba zbiorów czy liczba 
wypożyczeń nasza biblioteka również uplasowała się w czołówce.

Początkiem roku, kiedy jeszcze nic nie wskazywało jak 
wielkie zmiany nadchodzą, w sali wystaw można było obejrzeć 
2 ekspozycje. Jedna z  nich poświęcona była osobie ks. Jana 
Piechoty, a  drugą była prezentacja obrazów Lucyny Cebuli 
z  Wojakowej. Odbyły się 3 lekcje biblioteczne i  „czytaki”, 
z których łącznie skorzystało 50 dzieci (w 2019 r. miało miejsce 
18 tego typu wydarzeń, w których wzięło udział 395 dzieci). 
Trwały również przygotowania do Powiatowego i Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Michała Rusinka dla uczniów 
kl. I-III, który, niestety, z powodu pandemii, został odwołany.

Od 12 marca w związku z epidemią, biblioteki w Iwkowej 
i  w  Wojakowej były zamknięte dla czytelników. W  tym 
czasie pracownicy wykonywali bieżące prace wewnętrzne, 
związane szczególnie z przystosowaniem placówek do nowych 
realiów. W  tempie ekspresowym tworzono zarządzenia, 
procedury i podejmowano liczne decyzje związane z zasadami 
bezpieczeństwa. 26 marca wprowadzono pracę zdalną i w tym 
systemie realizowano wszelkie bieżące prace niezbędne dla 
podtrzymania ciągłości działania instytucji. Bibliotekarzom 
przydzielono do pracy w domu elektroniczne opracowywanie 
zbiorów. Podczas pracy zdalnej skatalogowano ponad 1200 
książek.

Od 18 maja, zgodnie z  opracowaną przez bibliotekę 
i zatwierdzoną przez Sanepid „Procedurą bezpieczeństwa…”, 
wznowiono działalność instytucji – jednak w ograniczonym 
zakresie.

Zmienione zostały zasady korzystania z  biblioteki; 
udostępniono wypożyczalnie jednakże bez wolnego dostępu do 
półek, co było sporym utrudnieniem zarówno dla czytelników, 
którzy nie mogli sami wyszukiwać dla siebie książek, jak i dla 
bibliotekarzy, starających się dobrać odpowiednią do potrzeb 
i upodobań literaturę. W wypożyczalni wyznaczono miejsce 
na zwracane zbiory, które następnie przenoszono do osobnego 
pomieszczenia na tygodniową kwarantannę i dopiero po tym 
czasie, książki odkontowywano z kart czytelników. Niedostępne 
były czytelnie i stanowiska komputerowe. Lady biblioteczne do 
obsługi czytelników wyposażone zostały w przesłony ochronne 
z  pleksi. Na terenie biblioteki, w  odpowiednich miejscach, 
umieszczono wskazówki w zakresie bezpiecznego postępowania 
w sytuacji zagrożenia. Pracownicy, wykonywali swoje zadania 
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w maseczkach osłaniającej usta i nos. Zobowiązani byli m.in. 
do dezynfekowania rąk, pomieszczeń, sprzętu i  używanych 
przedmiotów. Biblioteka zapewniała środki ochrony 
indywidualnej i  dezynfekcyjne zarówno pracownikom jak 
i  użytkownikom. W  pomieszczeniu mogła przebywać tylko 
jedna osoba wypożyczająca, pozostałe oczekiwały w kolejce na 
zewnątrz (wszystkie przedstawione procedury bezpieczeństwa 
są nadal obowiązujące). Od września przywrócono pracujące 
soboty, a po raz ostatni w 2020 r., w związku ze wzrostem 
liczby zachorowań, biblioteki były zamknięte w  okresie 
od 9 do 29 listopada. Oprócz prowadzonej wypożyczalni 
biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskiej akcji dla 
dzieci w wieku od 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek” 
popularyzującej czytelnictwo wśród najmłodszych. W  akcji 
tej wzięło udział 41 przedszkolaków (w 2019 r. – blisko 100 
najmłodszych czytelników). Dzieci otrzymały swoją pierwszą 
wyprawkę czytelniczą, mogły zbierać naklejki i  odbierały 
zasłużone dyplomy małego czytelnika. Wielu z nich w ten sposób 
rozpoczęło swoją pierwszą przygodę z  książką i  czytaniem. 
Jednak jak wynika z  informacji organizatorów projektu tj. 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu 
Książki – pandemia w znaczący sposób negatywnie wpłynęła na 
rezultaty akcji w całym kraju. 

Paradoksalnie,  okres ograniczeń spowodowany 
koronawirusem, sprzyjał pracom związanym z przygotowaniem 
do wydania nowej publikacji regionalnej dotyczącej historii 
samorządu i administracji na terenie gminy Iwkowa z okazji 
jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego. Od marca 
2020 r. do połowy maja br. pracownicy biblioteki realizowali 
wszelkie prace związane z  tą publikacją. Tekst główny do 
książki „Samorząd i  administracja: od średniowiecza do 
czasów współczesnych” – na prośbę wójta gminy Iwkowa – 
kompleksowo i  wnikliwie opracowany został przez Stefana 
Szota, natomiast bibliotekarze podjęli się uzupełnienia 
przygotowanego tekstu o  część graficzną, umieszczoną na 
końcu każdego z rozdziałów. Ostatecznie, biblioteka wzięła na 

siebie odpowiedzialność za redakcję jak i wszystkie inne zadania 
związane z wydaniem przedmiotowej publikacji w tym, m.in. 
umowy autorskie i wydawnicze oraz finansowanie.

Od wielu lat w bibliotece systematycznie gromadzone są 
różnego rodzaju materiały dokumentujące historię, kulturę 
i życie społeczne mieszkańców. Do publikacji o samorządzie 
gminnym wykorzystano m.in. stare rękopiśmienne dokumenty 
zawierające pieczęcie jak i podpisy osób sprawujących władzę, 
druki urzędowe, unikatowe zdjęcia z okresu PRL-u. Oprócz 
fotografii, przywołano pełne emocji wspomnienia publikowane 
w regionalnej i lokalnej prasie. W rozdziale X – obejmującym 
lata 1990-2020 – zamieszczono wiele zdjęć pochodzących, ze 
stron internetowych i kronik, m.in., szkół, przedszkoli, zespołów, 
a  w  szczególności z  bogatego zbioru kronik systematycznie 
i  konsekwentnie prowadzonych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Iwkowej. Ponadto, część materiałów zamieszczonych 
w  książce powstała specjalnie na tę okazję. Mimo usilnych 
starań nie byliśmy w stanie poruszyć w tym wydaniu wszystkich 
zagadnień dotyczących życia i działalności mieszkańców naszej 
gminy. Niejednokrotnie to dostępne dokumenty i  fotografie 
wytyczały poruszane kwestie i tematy, a założony na początku 
układ chronologiczny materiałów ulegał zmianie; często przy 
ich układaniu czyniono to intuicyjnie. Wraz z postępem prac 
forma publikacji również zmieniała swój kształt. Początkowo, 
wydawnictwo miało obejmować ok. 80 stron, jednakże 
ogrom odkrytych materiałów i rozwijające się nowe pomysły, 
spowodowały, że publikacja rozrosła się do ponad 300 stron - 
w rezultacie powstała obszerna książka, która idealnie wpisuje 
się w  serię wydanych w 2011 i 2014 roku albumów „Dzieje 
gminy Iwkowa”.

Ostatecznie wydanie tak obszernej publikacji stało się 
możliwe dzięki przesuwanym w czasie terminom ukończenia, 
a także poświęceniu na jej opracowanie setek godzin prywatnego 
czasu. Tom III serii „Dzieje Gminy Iwkowa” powinien być 
dostępny w czerwcu 2021 r.

Bernadeta Klimek, Iwona Gryz
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ECHO GOPS

STOWARZYSZENIE 

Opieka wytchnieniowa
Gmina Iwkowa przystąpiła do Programu 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” re-
alizowanego ze środków Funduszu Solidar-
nościowego. Działania związane z realizacją 
Programu będzie podejmował Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Iwkowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kiero-
wany jest do członków rodzin lub opiekunów, 
którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej 
przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opie-
ki nad osobami ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za 
zadanie odciążyć członków rodzin lub opie-
kunów poprzez wsparcie ich codziennych 
obowiązkach poprzez umieszczenie w pla-
cówce całodobowej opieki przez okres mak-
symalnie 14 dni.

Dodatkowych informacji udzielają pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Iwkowej.

Bogumiła Nowak
Kierownik GOPS w Iwkowej

Aktualności Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”

Co nowego w „Śliwce”?
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” z  dniem 

07.06.2021 r. zakończyło nabory wniosków w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodar-
czej. Dzięki temu po raz kolejny pomagamy prężnie budować 

przedsiębiorczość na obszarze LSR, potrzebującą wsparcia 
szczególnie teraz – w dobie pandemii. Biuro Stowarzysze-
nia „Na Śliwkowym Szlaku” informuje także, że z powodze-
niem realizuje również projekt „Inspiruj ze Śliwką”. Orga-
nizacje, które podjęły się poszczególnych zadań w ramach 
wyżej wspomnianej inicjatywy pracują z pełnym zaangażo-
waniem, a efekty ich działań będziemy mogli zobaczyć już 
wkrótce. 

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

echo lato 2021 X1.indd   30 02.07.2021   19:36:51



Echo znad Beli 31

ROZMOWA O...

...polszczyźnie od kuchni - cd.

Andrzej Maciaś: Lubimy i organizujemy różnorakie plebi-
scyty, konkursy, zestawienia. Dotyczy to także języka polskie-
go, wybieramy choćby najpiękniejsze albo najważniejsze słowo 
roku. W jednym z plebiscytów nie wybrano młodzieżowego 
słowa roku, ponieważ propozycje były wulgarne, obraźliwe 
bądź po prostu niepoprawne językowo. Mimo wszystko wy-
różniono słowo „tozależyzm”. Ja je uwielbiam. A jakie ty byś 
wyróżniła? 

Magdalena Wołoszyn: „Tozależyzm” jest pięknym neolo-
gizmem, a jego definicja jest jeszcze piękniejsza: „idea mówią-
ca o tym, że nic nie jest takie, jakie się wydaje” (za sjp.pwn.
pl). Mnie te wszystkie zestawienia całkiem bawią, bo w czasie 
zbierania do nich „zgłoszeń” młodzi prześcigają się w wymy-
ślaniu coraz to dziwniejszych słów. Moje serduszko, jeśli cho-
dzi o Młodzieżowe Słowo Roku, zdobyła „jesieniara” (to trochę 
definicja mnie!), ale zdecydowanym faworytem jest jednak 
„dzban” – to inwektywa tak urocza, że mogłaby spokojnie za-
stąpić wszystkie inne obelgi (śmiech).

Mogłabym wyróżnić mnóstwo różnych słów, zależnie od 
kontekstu i potrzeby, bo można by się było skupić na słowach 
najładniej brzmiących (kocyk, piciu, rabarbar, melancholia), 
najbrzydszych (pieniążki, konkubent, żółć – choć, nie wiem, 
czy Pan wie, ale „żółć” to najdłuższe słowo złożone tylko ze 
znaków z ogonkami, charakterystycznych dla polszczyzny!) 
czy najdziwniejszych (wikinżka i chirurżka, o czym ostatnio 
rozmawialiśmy, albo wszystkie briefingi, dedlajny, dizajny czy 
inne spolszczone słowa obce). Moim marzeniem jest stworze-
nie w przyszłości słownika, więc może wymyślę dla niego jakąś 
bajerancką formułę, która zaspokoi moją chęć podzielenia się 
miłością do słów (śmiech). 

AM: Już nie mogę się doczekać realizacji twojego marzenia. 
Usłyszałem słowo „najładniej brzmiące”. Natomiast Akademia 
Retoryki w internetowym plebiscycie akurat teraz wybiera naj-
piękniejsze polskie słowo. Aktorzy, pisarze i satyrycy wybrali 
kilka słów (np. czułość, słonina, spolegliwy, onegdaj) i pięknie 
uzasadnili swój wybór… Czy mogłabyś, Magdo, wybrać jedno 
najpiękniejsze…?

MW: Nie będę oryginalna – moim pierwszym wyborem 
było słowo zaproponowane już przez Magdę Mołek, a któ-
re w naszych dyskusjach pojawia się coraz częściej za sprawą 
Olgi Tokarczuk i jej przemowy noblowskiej. Chodzi oczywiście 
o czułość, słowo, które jest dla polszczyzny charakterystycz-
ne, bo czule szeleści, ale które też ma w sobie wiele… czułości. 
Wiem, jak to brzmi, ale trudno inaczej oddać charakter wy-
razu, który ma właściwie same pozytywne konotacje. Pamię-
tam, jak raz na zajęciach na polonistyce próbowaliśmy znaleźć 
jakiś obraz czułości w literaturze; jednogłośnie orzekliśmy, że 
najlepiej pasuje w tym przypadku wiersz Stanisława Barańcza-
ka Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Serdecznie pole-
cam, jak zresztą całą twórczość Barańczaka, która ma w sobie 
ogrom czułości. Bo bardzo nam jej obecnie brakuje. 

AM: To prawda, Magdo. Gdybyśmy wszyscy czytali poezję, 
świat byłby bardziej wrażliwy i czuły, mniej agresywny – i nasz 
język codzienny także. O Stanisławie Barańczaku porozma-
wiamy w kolejnej naszej rozmowie, teraz zadam bardzo ogólne 

pytanie. Co należy albo co powinno się zrobić, aby w życiu po-
sługiwać się poprawną polszczyzną?

MW: Nie ma uniwersalnej recepty na posługiwanie się po-
prawną polszczyzną, bo każdemu z nas trudność może sprawiać 
coś innego, coś innego może być dla nas oczywiste i  trudno 
będzie się od tego odzwyczaić. Na poziomie wymowy może to 
być niechlujne wymawianie samogłosek nosowych, np. ą, które 
może brzmieć jak om: „z naszom pięknom polszczyznom”. Je-
śli zaś chodzi o pisownię, wydaje mi się, że poprzeczka jest za-
wieszona dość wysoko, bo sama łapię się na tym, że niektórych 
zasad interpunkcyjnych chociażby nie mogę zapamiętać lub po 
prostu jakichś „egzotycznych” (śmiech) jeszcze nie znam. A sie-
dzę głęboko w języku polskim od wielu lat!

Mówi się, że „redagowanie to dążenie do doskonałości”, 
samo doskonałe raczej nie będzie, bo właściwie nie ma tekstów 
bezbłędnych – więc i używanie poprawnej polszczyzny też bę-
dzie takim dążeniem. Nie jestem więc w stanie nawet sformu-
łować jakichś porad, bo każda z nich byłaby za bardzo ogólna 
i nasi Czytelnicy uznaliby, że wymyślam sobie jakieś bzdury i na-
ciągam rzeczywistość dla realizacji jakiegoś obłędnie bezbłędne-
go planu (śmiech). Cóż więcej można zrobić poza zaglądaniem 
do słowników, jeśli tak naprawdę całkowita poprawność nie jest 
nam na co dzień do niczego potrzebna? Pomyślałam sobie teraz 
jednak, że mogę powiedzieć, dlaczego warto posługiwać się po-
prawną polszczyzną.

Po pierwsze, inni oceniają nas na podstawie naszych wypo-
wiedzi. Jeśli mówimy, że „musimy iść zrobić obiad naszym dzie-
cią”, czy „włanczamy światło”, nie wystawiamy sobie zbyt dobrego 
polonistycznego świadectwa. Podobnie jest z pisaniem: byki orto-
graficzne czy leksykalne być może nie każdy zauważy, ale jeśli już 
zauważy… Możemy zostać nawet ocenieni jako mniej inteligentni 
– przecież często bywamy dla siebie nawzajem bezlitośni.

Po drugie, kultura języka jest jednym z elementów kultury 
„duchowej” człowieka, więc jeśli nasz język oceniany jest przez 
innych nisko, sami „wpadamy” w obręb kultury niskiej. A któż 
by nie chciał charakteryzować się wysoką kulturą językową? 
Albo mieć wokół siebie tak samo „ukulturalnionych” ludzi? 

Po trzecie, im lepiej formułujemy własne myśli i im bardziej 
poprawnie się wypowiadamy, tym lepiej możemy zostać zrozu-
miani. A do tego chęć doskonalenia używanego na co dzień 
języka sprawia, że pracujemy nad sobą i dzięki temu po prostu 
stale się rozwijamy. Warto tu zacytować profesora Miodka, jed-
nego z największych językowych kozaków: „Im sprawniejszy 
język, tym nasz kontakt z innymi ludźmi będzie skuteczniej-
szy i łatwiejszy. Język jest podstawowym narzędziem naszego 
funkcjonowania w społeczeństwie, a granice naszego języka są 
granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w języku. 
Praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad 
myślą, nad naszym intelektem! O tym nie można zapominać!”. 

I tak można by opowiadać do samego wieczora, ale czas 
nas goni, a miejsca jest coraz mniej. Więcej o naszej pięknej 
polszczyźnie być może w kolejnym numerze „Echa…”. Do zo-
baczenia!

AM: Dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia już nie-
bawem!

Wywiad przeprowadził: Andrzej Marek Maciaś
Korekta: Magdalena Wołoszyn
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ZAPROSZENIE DO LEKTURY

Wakacyjna przygoda - odcinek 2

Dworek Katarzynki
Umęczone dzieci zostały pod drzwiami hotelu a ja poszu-

kałam recepcji. Okazało się, że weszłyśmy od tyłu. Zeszłam 
schodami w dół, bo tak zostałam pokierowana i podeszłam do 
baru. Oczywiście nikt na mnie nie czekał co było do przewi-
dzenia przy naszej pechowej podróży. Nie stałam tam długo, 
bo zza drzwi wyszedł mężczyzna w kapeluszu. Marzył mi się 
bohater westernu i jest. Szkoda, że dopiero teraz a ja go całą 
drogę wypatrywałam. Przeszedł przez drzwi kuchenne jakby to 
były drzwi saloonu i stanął na mój widok. Nie dziwię się wcale, 
bo pewnie przedstawiałam sobą obraz nędzy i rozpaczy, no ale 
jak western to western. Z tą różnicą, że bohaterki westernów 
nawet po podróży wyglądają pięknie. 

Mężczyzna o południowej urodzie, Włoch może Hiszpan 
(Banderas jak nic) uśmiechnął się i odłożył to co akurat dźwi-
gał, żeby mi pomóc. 

-Pokój na was czeka. 
W trakcie rozmowy dowiedział się, że my na butach, że nikt 

nie odbierał telefonu i nie przyjechał, ale już jesteśmy i jest ok. 
Nie było ok, bo dopiero wtedy się zaczęło.
Przedstawił się, że jest Antonio. Miałam nosa z tym Bande-

rasem – pomyślałam. 
Banderas przepraszał kilka razy, chciał nam to wynagro-

dzić za wszelką cenę i wymyślił, że postawi nam kolację. Chyba 
nic by mnie bardziej nie ucieszyło, bo cała niedziela o suchym 
prowiancie to nic fajnego, ale nie czułam się z tym dobrze. Za 
nocleg zapłaciłam niewiele, a on nas chce jeszcze karmić. 

– Jeśli to Włoch, to zjem makaron, powiedziało jedno 
z moich dzieci. Humor się jej poprawił, choć nadzieję na po-
znanie przystojnego poznaniaka już straciła w tym miejscu, bo 
Poznań i cywilizacja daleko. 

Banderas się nie liczy choć był bliski ideału, bo miał bródkę 
ale to nie ten przedział wiekowy. 

Pokój był duży, podobno przez pomyłkę, ale dla nas to bez 
różnicy, bo nie zamierzamy w nim siedzieć gdy wokół dwor-
ku rosną stare drzewa, a na środku stawu fontanna produkuje 
tęczę. 

Chwilowo nic się nam nie chciało. 
Chwila nad stawem, a potem w cieniu akacji. Restauracja 

była już czynna i kręcili się jacyś goście. 
Nagle na horyzoncie pojawił się Banderas. Zapracowany 

widać był, ale pytał czy nam pomóc, że nas może podwieźć 
gdzie chcemy, że niedaleko jest jezioro. Było nam tak dobrze, 
że nie potrzebowałyśmy niczego. Wyniosłam farby i szybko się 
rozniosło, że malujemy... 

 W restauracji było coraz więcej ludzi a przy barze roz-
łożył się chłopak z gitarą. Świetny… Muszę powiedzieć o tym 
Antonio. Ja chłonęłam muzyka uchem a  moje nastoletnie 
dziecko zerkało w jego kierunku z ciekawością. Niestety był to 
blondyn bez brody, więc odpadał w przedbiegach. 

Podczas kolacji dostałam olśnienia. Dam Antonio szalik 
dla żony i nie będę miała wyrzutów zamawiając kolację. Przy-
niosłam mu jedwabne szaliki, a sama poszłam studiować kartę. 
Menu było interesujące, tylko Kaśka marudziła, że za mało ma-
karonu, a ona chce makaron skoro jemy u Włocha. 

Złożyłyśmy zamówienie... Kaśka – makaron. 
Dziewczyny dobrze zgłodniały, a poczekać trzeba tyle ile 

przyrządza się posiłek. 
Po przejrzeniu szalików Banderas wybrał jeden z odcienia-

mi jesiennych liści. Powiedział, że dla siostry, bo żony nie ma. 
– U nas w Brazylii nie ma pór roku i to się jej spodoba. 
– Pochodzisz z Brazylii? 
Ciekawe co na to powie Kaśka zamawiająca makaron.
– Mamo, myślałam, że to Włoch i dlatego wzięłam maka-

ron. 
Banderas krążył między stolikami i z gracją podawał posił-

ki, proponował wino i pytał czy smakowało. 
A dziewczyny głodne... 
Niespodziewanie podpłynął do nas z przystawką. Śliczne 

małe miseczki wypełnione chłodnikiem. Ale jakim chłodni-
kiem… Dawno nie jadłam czegoś tak pysznego. Wiem, że naj-
lepszą przyprawą jest głód, ale ten chłodnik był mistrzowski.

Może był przyprawiony brazylijski nutą, a  może tylko 
uśmiechem. Zjadłam wszystkie 3 porcje, bo dziewczyny my-
ślały, że dostaną deser przed obiadem.

– Czy to tradycyjne brazylijski danie? – zapytałam Bande-
rasa, gdy odbierał naczynia. Zaśmiał się... cdn.

Agata Kuś
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WYWIAD Z...

... gośćmi w Kątach
Andrzej Marek Maciaś. Dlaczego Kąty 17, dlaczego je-

steście tutaj?
Basia. Może Mateusz odpowie pierwszy, to był jego po-

mysł... na początku (śmiech).
Mateusz. Któregoś dnia obudziłem się w nocy, albo już 

nad ranem i  „zobaczyłem” ludzi przed komputerami, za-
mkniętych w mieszkaniach na jednym z warszawskich bloko-
wisk. Narodziło się marzenie, wymarzyłem sobie dom, w któ-
rym ludzie będą mogli odpocząć, gdzie mógłbym prowadzić 
warsztaty teatralne, jogę, gdzie ludzie mogliby odzyskać siły 
po utracie pracy. Dałem ogłoszenie do internetu i po kilku 
dniach wynająłem dom w Kątach.

Basia. W zeszłym roku kiedy wybuchła pandemia, kiedy 
byliśmy zamknięci w mieszkaniach i czuliśmy się jak w klatce, 
nasz przyjaciel zaprosił nas do miejscowości LALIKI w Beski-
dzie Żywieckim i nauczył nas, jak ważny jest kontakt z dru-
gim człowiekiem. Ludzie odsunęli się od siebie na przestrzeni 
lat, są sobie obcy, a przecież spotkanie z drugim człowiekiem 
ma w sobie olbrzymią wartość. Nie powinniśmy się izolować, 
to źle działa na naszą psychikę, na nasze dobre samopoczucie. 
Nie należałam do harcerzy ani organizacji młodzieżowych. 
W Lalikach po raz pierwszy odczułam wartość wspólnoty. 
Gdy nie jest się samemu, a w życiu jest trudnej, wówczas 
można odczuć wsparcie i pomoc innych osób. Było mnóstwo 
rozmów, pomysłów różnych doświadczeń dużo tam było ar-
tystów, można było pracować on-line, można było jakby żyć 
obok, poza światem pandemicznym. Na zimę wróciliśmy do 
Katowic i znów była izolacja, znowu wszystko pozamykane, 
po co mamy siedzieć w mieście?

A.M.M. Usłyszałem: Katowice, jesteście Ślązakami?
Mateusz. Z krwi i kości, ja jestem z Chorzowa...
Basia. ...ja z Katowic. Mateusz jest bardziej z krwi i ko-

ści ze Śląska bo jego rodzina jest na Śląsku od pokoleń. Moja 
mama urodziła się w Katowicach ale ojciec już nie i w domu 
nie GODAŁO SIĘ. Ojciec pochodził z Dolnego Śląska. Nato-
miast moja babcia pochodzi z tutejszych okolic, z Podegro-
dzia. Jej ojciec był szewcem w Starym Sączu.

A.M.M. Wy jednak jesteście „miastowi”.
Mateusz. Ja się wychowałem na „familoku”, takim przed-

wojennym, niemieckim domu z cegły i placem – czyli ogród-
kiem na którym bawią się dzieci. Nie jestem, że tak powiem 
„wielkomiejski”, koło domu był trzepak (ważne miejsce) 
(śmiech) i tzw. schowki. Trzepak był kluczowy, przerabiało 
się go na bramkę i grało w piłkę nożną, a na Śląsku wszyscy 
grają...

A.M.M. Pamiętam to ze swojego dzieciństwa, śląskie 
kluby miały wielką renomę i uznanie, Górnik Zabrze, Szom-
bierki Bytom... GKS Katowice trochę mniejsze (śmiech mój 
i Basi).

Mateusz. Tak, Śląsk ma wielkie tradycje piłkarskie: Ruch 
Chorzów, Polonia Bytom, Piast Gliwice, GKS Tychy, ROW 
Rybnik, dodam, żeby być precyzyjnym i wymienić wszystkie 
większe kluby.

A.M.M. Teraz mieszkacie na wsi, czym się wieś różni od 
miasta, jakie ma zalety a jakie wady?

Mateusz. Na wsi jest dużo więcej pracy, jak mówi nasza 
sąsiadka, pani Maria, która nam pomaga odnaleźć się w no-
wej rzeczywistości: „Mateusz tu się robi, róbcie se fikołki, ale 
żywopłot musi być przycięty”. Nie uważam, że to jest wada, 
na wsi po prostu jest inaczej niż w mieście. U nas pracuje 
się i zarabia, po to by dom wynająć albo kupić. Mieszkanie 
i domy są drogie. W mieszkaniu, jeśli płacisz czynsz, właści-
we nic nie musisz robić, na wsi jest odwrotnie. Jakby dom 
pracuje i zarabia na siebie: jeśli jest to gospodarstwo rolne 
albo przydomowa firma. My jesteśmy w połowie drogi, sta-
ramy się dbać o dom, Basia zrobiła ogródek, ja koszę trawę 
(choć ostatnio przestałem, bo w wysokich trawach miesz-
kają ptaki i inne zwierzęta), rąbię drewno, razem przycina-
my żywopłot. Nie mamy gospodarstwa, zarabiamy zgodnie 
z naszym wykształceniem, Basia jest malarką ja jestem akto-
rem. Etap prac gospodarskich jest na poziomie raczkującym. 
Ostatnio zepsuła nam się pilarka spalinowa, byłem pewien, że 
się zepsuła, zawożę ją do mechanika a on pyta: „co się dzie-
je?”. „Łańcuch się nie kręci” – odpowiadam, a on na to – „łań-
cuch się nie kręci... a hamulec pan zwolnił?”. „Jaki hamulec?” 
– odpowiadam (śmiech).

Basia. Uczymy się powoli życia na wsi (śmiech). Kiedy 
kina, teatry, fryzjer czy kawiarnia w mieście zostały pozamy-
kane, nagle okazało się, że miasto nie jest atrakcyjne. Wszę-
dzie beton. To niezbyt przyjemna i szczęśliwa dla normalnego 
życia przestrzeń. Wielu ludzi przyjeżdżających do nas mówi: 
potrzebowaliśmy czegoś takiego, chcemy odpocząć, pobyć na 
„łonie natury”, bo wszyscy pierwotnie to właśnie od niej po-
chodzimy, to jest jak powrót do... utraconego domu.

A.M.M. Malarka i aktor. W tej tematyce będą utrzymane 
wasze warsztaty w DOMU TWÓRCZEJ EKSPRESJI?

Mateusz. Prowadzimy jogę w sali zbudowanej w stodole. 
Z wykształcenia jestem aktorem, nadal nim jestem, ale także 
jestem performerem. Zajmuję się pisaniem muzyki, tekstów, 
felietonów, dramatów. Moje warsztaty aktorskie mają  charak-
ter terapeutyczny. Wcielając się w rolę aktora można odegrać 
to, co się nam w życiu przydarzyło złego, a później tę sytuację 
odwrócić.

Basia. Dzielę warsztaty na te które są nauką umiejętności 
i te które polegają na osobistym rozwoju. Jestem fanką warsz-
tatów angażujących manualnie: szyjemy piórniczek, notes, 
malujemy czy rysujemy ale tak naprawdę jest to pretekstem 
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do spotkania się, do porozmawiania, do poświęcenia sobie cza-
su. Kiedy ręce pracują odpoczywa głowa. Prowadzę kręgi, spo-
tykamy się w bezpiecznej przestrzeni i atmosferze, panuje zasa-
da nie oceniania się i słuchania wzajemnego, bezinteresowne-
go. Każdy może wypowiedzieć się ile chce i ile potrzebuje. Jest 
przestrzegana jeszcze jedna zasada: nie udzielamy sobie rad...

A.M.M. Ale ludzie uwielbiają sobie doradzać.
Mateusz. Nikt nie lubi jak się jemu doradza, jeśli on o to 

nie pyta. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje rady idzie do kogoś, 
kto się na tym zna. Jeśli ja mam problem duchowy nikogo 
o radę nie pytam, sam sobie z tym poradzę, jak mam problem 
z piłą to idę do ciebie bo wiem, że mi udzielisz właściwej in-
formacji. 

Jeśli ktoś udziela rady nieproszony to zawsze prowadzi to 
do uhierarchizowania stosunków między ludźmi, na podział 
na lepszych i gorszych...

A.M.M. W  czasie naszej rozmowy koło nas jest ktoś 
o mądrych oczach...

Basia. To suczka Szyszka, urocza i łagodna.
A.M.M. Pierwsze zwierzę w gospodarstwie już jest, będą 

kolejne?
Basia. Chciałabym, żeby przyszedł jakiś kot, wystawiam 

jedzenie... ale większość zjada Szyszka.
Mateusz. ... jedzenia, nie kotów (śmiech).
A.M.M. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w wa-

szych planach i pomysłach na Kąty 17.

ECHO WSPOMNIENIA

Dziwne kradzieże
W pierwszym tygodniu lutego 2021 roku doszło do kra-

dzieży figury św. Floriana znajdującej się przy dworze w Ką-
tach, strzegącej zarówno posiadłości dworskich jak i  ludzi 
przemieszczających się drogą powiatową. Fundatorem figury 
był Leonard Szymon Rogoyski ówczesny właściciel dworu 
i dóbr w Kątach. Za czasów władania przez fundatora Kąta-
mi, wieś wyraźnie się rozwinęła. Rogoyski brał udział w po-
wstaniu listopadowym w randze majora kawalerii. Figura ta 
jest dobrze znana przez większość mieszkańców naszej gmi-
ny, a także osób przyjezdnych. Na temat tej figury ukazało 
się wiele opisów, w tym w przewodnikach i  informatorach 
turystycznych. Figura św. Floriana wyrzeźbiona w kamieniu 
piaskowym o wysokości 140 cm, posadowiona była na wy-
sokim postumencie zakończonym ozdobnym cokołem. Przez 
137 lat św. Florian stał niewzruszenie na pięknie rzeźbionym 
postumencie i cokole, aż nagle zniknął oderwany całkowicie 
od ziemi, którą strzegł i chronił. Co się stało z tą figurą nie 
wiadomo jeszcze, a piszę o tym w pierwszym dniu mroźnej 
wiosny 2021 roku. Kradzież zabytkowego dzieła precyzyjnej 
sztuki kamieniarskiej rozniosła się od razu w sferze medial-
nej. Kąty stały się sławne za sprawą tejże kradzieży nie tylko 
w Małopolsce, ale też w całym kraju a nawet poza granicami 
Polski. Do Kątów przybywali przedstawiciele prasy, radia, te-
lewizji dopatrując się sensacyjnego rozwoju sprawy kradzie-
ży figury św. Floriana. Za sprawą mediów i forów interneto-
wych, Kąty chwilowo były znane na różnych kontynentach.

Dziwne, a czasami nawet sensacyjne kradzieże dzieł sztu-
ki zdarzały się od niepamiętnych czasów. Okradane były 
słynne muzea, kościoły, zamki, biblioteki i inne obiekty gro-
madzące dzieła artystyczne. Były okresy nasilania się kradzie-
ży dzieł wykonanych przez artystów ludowych w tym prze-
ważnie rzeźb wykonanych z drewna. O ile dobrze pamiętam, 
to gdzieś na początku lat 70-tych ubiegłego wieku doszło do 
dziwnej kradzieży posągu św. Anny z murowanego kościoła 
znajdującego się na cmentarzu w Czchowie. Kościół wybu-
dowany został w XVIII wieku i znajdował się w nim posąg 
św. Anny, niezwykle cenny zabytek, bo pochodzący z  XV 
wieku. Posąg naturalnej wysokości wyrzeźbiony z drzewa li-
powego przez nieznanego snycerza urzekał precyzją wykona-
nia. Świadczyło to o tym, że dzieło wykonane zostało przez 
utalentowanego artystę. Odkrycie kradzieży zabytkowego 

posągu wstrząsnęło mieszkańcami Czchowa i okolicy. Posąg 
św. Anny otaczany był wielką czcią a wielu ludzi uważało go 
za łaskami słynący. W dawniejszych czasach uważano, że św. 
Anna jest opiekunką i patronką młodych rodzin. W wielu 
parafiach był taki zwyczaj, że po ślubie młodzi małżonkowie 
modlili się przed obrazem lub figurą św. Anny znajdującą się 
w kościele. Sprawa kradzieży zabytkowego posągu opisywana 
była przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski, dwa lokalne 
dzienniki ukazujące się wówczas w Krakowie. Co kilka dni 
ukazywały się kolejne informacje o działaniach prowadzo-
nych przez milicję i prokuraturę. Pojawiały się sensacyjne 
informacje o tym gdzie posąg był przechowywany, w jakiej 
stodole, szopie lub innym budynku. Informowano jaką trasą 
i jakim samochodem przewożona była cenna rzeźba i inne 
rewelacje na ten temat. Trasa przemieszczania się posągu 
wiodła w kierunku granicy z Czechosłowacją. Były przypusz-
czenia, że skradziony posąg wywieziony został do Austrii. Po 
pewnym czasie sprawa całkowicie ucichła. Gazety nie pisały 
nic o skradzionym zabytkowym posagu św. Anny. Nikt nic 
nie wiedział, a prokuratura bardzo szybko umorzyła sprawę 
z powodu niewykrycia sprawcy kradzieży. Nie wiedziała mi-
licja ani prokuratura, ale wiedzieli ludzie. Św. Anny nikt nie 
ukradł, tylko została sprzedana przez czchowskiego dzieka-
na. Takie przynajmniej wiadomości rozpowszechniane były 
po okolicy a w końcu sprawa kradzieży została zupełnie za-
pomniana.

Na kradzieże cennych rzeźb narażone były stare kościo-
ły nieposiadające odpowiedniego zabezpieczenia. Złodzieje 
okradali również kapliczki domkowe, zabierając z nich rzeź-
by świętych. O kilku przypadkach kradzieży wspomina ks. J. 
Piechota w Dziejach Iwkowej a także można dowiedzieć się 
od właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są kaplicz-
ki. W 1957 roku ze starego kościółka w Iwkowej skradzione 
zostały dwie figury świątków. Były to figurki niewielkie, lecz 
bardzo wartościowe ze względu na precyzję ich wykonania 
przez nieznanego artystę rzeźbiarza oraz to, że wykonane zo-
stały pod koniec XIV wieku. W wyniku przeprowadzonych 
badań przez wybitnych specjalistów ustalono, że pochodzi-
ły one z okresu 1370-1390 roku. Prowadzone przez milicję 
śledztwo i penetracja środowisk złodziejskich dokonujących 
kradzieży drewnianych rzeźb na specjalne zamówienia do-
prowadziło do odzyskania świątków przez sądecką milicję. 
Figurki świątków nie wróciły jednak do starego kościółka 
w Iwkowej. Jak pisze ks. J. Piechota przekazane zostały do 
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Muzeum Miasta Nowy Sącz i zapewne znajdują się tam do 
dnia dzisiejszego. 

W drugiej połowie i pod koniec lat 60-tych ubiegłego stu-
lecia nastąpił wzrost kradzieży rzeźb świątków z kapliczek 
domkowych, szafkowych i krzyży przydrożnych. Po włama-
niu się do kapliczki domkowej złodzieje nie kradli wszyst-
kiego, co znajdowało się w środku. Wybierali tylko warto-
ściowe pod względem artystycznym rzeźby. W połowie lat 
60-tych z kapliczki domkowej na roli Tuczniowskiej zginęła 
drewniana rzeźba Chrystusa Frasobliwego wykonana przez 
iwkowskiego słynnego rzeźbiarz ludowego Urbana Pajora 
w I połowie XIX wieku. Złodziej działał prawdopodobnie na 
zamówienie, bo nie zginęły inne bardzo cenne rzeźby. Po wy-
kryciu kradzieży, właściciele kapliczki zgłosili o kradzieży do 
ks. J. Piechoty. W kapliczce tej znajdowały się bardzo cenne 
rzeźby jak posążek św. Doroty z 1470 roku, posążki św. Piotra 
Apostoła, św. Jana Apostoła i jedyna w iwkowskiej parafii Pie-
ta wykonana przez jednego miejscowych snycerzy, których 
nazywano „dłubokami”. Kapliczka ta znajdowała się na odlu-
dziu w znacznej odległości od zabudowań. W obawie przed 
dalszymi kradzieżami cennych rzeźb, właściciele kapliczki 
przekazali posążki do tworzącego się Muzeum Parafialnego. 
W tym samym czasie odnotowana została próba włamania 
się do kapliczki domkowej na roli Karwalowskiej na Pagórku. 
Kapliczka znajduje się zaraz koło budynków mieszkalnych 
i włamywacz nie zrealizował swoich zamiarów. W kaplicz-
ce tej znajdowały się dwie rzeźbione w  drewniane figurki 
świętych, wykonane w I połowie XIX wieku. Po uzgodnie-
niu z właścicielem kapliczki ks. J. Piechota przeniósł figurki 
świętych do Muzeum Parafialnego. W tym okresie czasowym 
nasiliły się kradzieże rzeźb Chrystusa Frasobliwego. Rzeźby 
te były bardzo popularne na naszym terenie i często stanowi-
ły uzupełnienie na krzyżu, pod kapliczką szafkową, a nawet 
umieszczane były na drzwiach wejściowych do budynków 
mieszkalnych pod lub obok kropielniczki ze święconą wodą. 
Żadnej z tych rzeźb nie udało się uratować, wszystkie zginęły. 
W 1975 roku z kapliczki domkowej na roli Stachoniowskiej 
zginęła rzeźba Chrystusa Frasobliwego wykonana w kamie-
niu piaskowym. Rzeźba umieszczona była na zewnątrz ka-
pliczki we wnęce facjatowej. Ponieważ ginęły tylko rzeźby 
Chrystusa Frasobliwego domyślać się można, że na takie 
rzeźby było zapotrzebowanie kolekcjonerskie, realizowane 
przez złodziei. Przy drodze Mulkówka w Porąbce Iwkowskiej 
na drewnianym krzyżu umieszczona była kapliczka szafkowa, 
w której znajdowała się porcelanowa figurka Matki Boskiej. 
Przez dziesiątki lat przy tej kapliczce śpiewane były majówki. 
Około 2010 roku porcelanowa figurka, która nie była przecież 
cennym zabytkiem została skradziona. Po pewnym czasie 
podrzucona została w to miejsce gipsowa figura Pana Jezusa. 
Zapewne złodziej miał wyrzuty sumienia i podrzucił figurkę 
gipsową. Być może skradziona figurka rozbiła się i to mia-
ło wpływ na postępowanie złodzieja. Kolejna dosyć dziwna 
kradzież miała miejsce na początku lutego 2015 roku. Przy 
końcowym odcinku drogi Wojakowa-Góry na drewnianym 
słupie umieszczona była misternie rzeźbiona kapliczka szaf-
kowa z drewnianą rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w środku. 
Kapliczką interesowało się wielu przyjezdnych odpoczy-
wających przy znajdującej się w pobliżu wiacie widokowej. 
Niespodziewanie kapliczka wraz ze słupem zginęła. Poszu-
kiwania kapliczki nie dały żadnego rezultatu. Przypuszczano, 
że znikniecie kapliczki miało związek z różnymi wybrykami 

chuligańskimi zdarzającymi się w pobliżu wiaty widokowej. 
Niespodziewanie po miesiącu czasu kapliczka powróciła na 
swoje miejsce. Porównanie zdjęć sprzed i po kradzieży wska-
zywało, że zarówno słup, figurka oraz zadaszenie jest nie-
zmienione. Szafka kapliczki wyglądała jak by była nowa lub 
gruntownie oczyszczona. Misternie wykonane obramowanie 
zewnętrzne kapliczki wygląda nieco inaczej i być może nie 
jest ono oryginalne tylko odtworzone na podstawie pierwot-
nego zdobienia. Przypuszczać można, że oryginalna kaplicz-
ka została skradziona a w jej miejsce wstawiono w miarę do-
brze wykonaną podróbkę.

Na roli Kaczmarskiej w Iwkowej przy drodze prowadzącej 
w kierunku Tymowej znajdowała się bardzo piękna kaplicz-
ka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Rzeźba wykonana była 
przez nieznanego artystę ludowego prawdopodobnie pod 
koniec XIX wieku. W połowie lat 30-tych XX wieku rzeźba 
Chrystusa Frasobliwego zabrana została przez ówczesne-
go starostę powiatowego. Jak pisze ks. J. Piechota rzeźba ta 
spodobała się bardzo sanacyjnemu staroście powiatowemu. 
Przez bardzo długi okres czasu molestował właścicieli ka-
pliczki, żeby podarowali mu tą rzeźbę. Właściciele kaplicz-
ki nie wyrażali zgody na oddanie cennej rzeźby. Ostatecznie 
jednak po wielokrotnych interwencjach w tej sprawie ówcze-
snego proboszcza iwkowskiego przekazali zabytkową figurę 
staroście powiatowemu. Figura Chrystusa Frasobliwego za-
stąpiona została figurą Serca Pana Jezusa.

Wiele kapliczek szafkowych i  figur uratowane zostało 
przez księdza J. Piechotę i znajduje się do dzisiaj w Muzeum 
Parafialnym. Znajduje się tam miedzy innymi rzeźbiony 
w drewnie wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego wykona-
ny przez jednego z iwkowskich dłuboków, który umieszczo-
ny był na krzyżu drewnianym na roli Gryzowskiej. Podobna 
rzeźba Pana Jezusa ukrzyżowanego z krzyża na roli Głąbow-
skiej trafiła do zbiorów muzealnych. Z roli Szewcowskiej ks. 
J. Piechota zabrał krzyż drewniany z kapliczką z rzeźbami 
świątków przy okazji zamiany krzyża drewnianego na krzyż 
kamienny. Ks. Piechota uchronił też zapewne przed kradzieżą 
piękną rzeźbę w drewnie przedstawiającą Pana Jezusa upa-
dającego pod krzyżem. Rzeźba ta znajdowała się w kaplicz-
ce słupkowej na Połomiu Małym. Po długich negocjacjach 
księdza z właścicielami kapliczki na przełomie lat 60/70-tych 
ubiegłego wieku, rzeźba trafiła do Muzeum Parafialnego. 
Niezwykle cenna rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana 
prawdopodobnie w połowie XIX wieku znajdowała się w ka-
pliczce słupkowej na roli Humiejowskiej. Również i ta rzeźba 
znalazła swoje miejsce w Muzeum Parafialnym. Ks. Piechota 
zwrócił się z propozycją odsprzedaży tej rzeźby do właściciela 
gruntu, na którym znajdowała się kapliczka. Znany z niezwy-
kłego humoru i dowcipnego języka, właściciel kapliczki na 
propozycję sprzedaży figurki poczuł się bardzo urażony. Ja 
nie jestem dziekanem i świętymi nie handluję a swoje dzieci 
mam za co utrzymać – odpowiedział właściciel. Figurę św. 
Jana Nepomucena załadował na furmankę wyłożoną sianem 
i zawiózł do Muzeum Parafialnego. W miejsce drewnianej 
rzeźby ksiądz ufundował do kapliczki gipsową figurę tego 
świętego.

Bardzo duża ilość kradzieży dokonywanych było na 
cmentarzach parafialnych w Iwkowej i Wojakowej. Miesz-
kający po sąsiedzku gospodarz przez około 20 lat był gra-
barzem. Obsługę na iwkowskim cmentarzu pełnił od około 
1935-36 roku do połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. Z jego 
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opowiadań oraz innych starszych ludzi można opisać wystę-
pujące zjawisko kradzieży cmentarnych. Na grobach zmar-
łych stawiane były krzyże drewniane, a zamożniejsi miesz-
kańcy fundowali zmarłym pomniki kamienne. Na krzyżach 
jak i pomnikach umieszczana była tabliczka informująca, kto 
w tym grobie spoczywa oraz wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżo-
wanego i często też figurka rzeźbiona w drewnie. Najczęściej 
była to figurka Chrystusa Frasobliwego. Kradzież czegokol-
wiek z cmentarza była niedopuszczalna, a ponadto w wie-
rzeniach ludowych przewijała się klątwa grożąca licznymi 
nieszczęściami, łącznie ze śmiercią dla sprawcy cmentarnej 
kradzieży i nieszczęścia rodzinnego. Pierwsze większe kradzie-
że cmentarne zaobserwowano w okresie przed wybuchem II 
wojny światowej. Z krzyży i pomników ginęły metalowe wize-
runki Pana Jezusa Ukrzyżowanego oraz ozdoby umieszczane 
na grobach zmarłych. Złodzieje kradli wszystko, co było wyko-
nane z miedzi, mosiądzu, aluminium i innych wartościowych 
stopów metali. Złodzieje okradali cmentarze nie tylko w Iw-
kowej i Wojakowej, ale też w różnych rejonach województwa. 
Pilnowanie cmentarzy ani próby schwytania złodziei przez 
policję nie dały żadnego efektu. Po dokonanej kradzieży na 
cmentarzu, następny taki czyn dokonywany był po jakimś cza-
sie na cmentarzu w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt ki-
lometrów od miejsca poprzedniej kradzieży. Wyglądało na to, 

że kradzieży dokonuje zorganizowana grupa przestępcza. Z na-
szych cmentarzy zniknęła duża ilość elementów nagrobnych 
wykonana z wartościowych metali lub ich stopów. Wybuch II 
wojny światowej przerwał ten proceder. 

Następna fala kradzieży cmentarnych miała miejsce 
w połowie lat 60-tych ubiegłego wieku. Tym razem z krzy-
ży nagrobnych znikały umieszczane tam drewniane rzeźby 
przedstawiające Pana Jezusa Ukrzyżowanego i figurki Chry-
stusa Frasobliwego zamocowane na drewnianych krzyżach. 
Rzeźby te odrywane były od krzyży w delikatny sposób, jednak 
niektóre z nich zostały uszkodzone. Złodzieje nie zabierali wize-
runku Ukrzyżowanego z oderwaną ręką, pękniętą częścią rzeźby 
lub innym uszkodzeniem. Wisiały one nadal na krzyżach, jako 
świadectwo próby kradzieży. Ile takich rzeźb zostało skradzio-
nych, a ile uszkodzonych to nikt nigdy nie wyliczył i nie wyliczy. 
Ludzie nie przejmowali się tym, że znikały ładne rzeźby wyko-
nywane przez rzeźbiarzy ludowych. Era krzyży drewnianych już 
przemijała. Na grobach stawiano już krzyże metalowe umoco-
wywane w betonowych obramowaniach grobowych. Krzyże 
drewniane usuwano, a w ich miejsce wstawiane były krzyże me-
talowe. Fachowcy spawacze nie mogli nadążyć z realizacją zamó-
wień. Krzyże drewniane z rzeźbami Ukrzyżowanego i Chrystusa 
Frasobliwego zniknęły z cmentarzy bezpowrotnie.

Stefan Szot

Globalizacja nieunikniona

W dzisiejszym tekście chciałbym podzielić się z czytelnika-
mi moimi przemyśleniami światopoglądowymi.

Globalizacja to pojęcie związane z możliwością i dążeniem 
do zjednoczenia wszystkich państw świata, utworzenie, być 
może, jednej organizacji państwowej na cały świat (takie skraj-
ne dążenie do Unii Światowej, w jakiejkolwiek formie). Ten 
pogląd, jako kierunek dążeń politycznych nie znajduje zbyt 
wielu zwolenników wśród ludzi dyskutujących o tym (w tym 
ekspertów), jako zbyt utopijny. Rozważania o globalizacji po-
jawiają się też wobec docierających odkryć o możliwości ist-
nienia cywilizacji w kosmosie, z którymi kontakt może być 
nieprzyjazny. 

Większość ludzi uważa, że globalizacja zagubiłaby nasze 
potrzeby grupowe, czy też narodowe wartości dotyczące do-
konań, bohaterstwa i tradycji. A przecież, globalizacja w wielu 
dziedzinach życia społecznego już nastąpiła i będzie postępo-
wać nadal w innych dziedzinach, z dużym przyspieszeniem. 
Będzie faktem, w nieprzewidywalnej tymczasem przyszłości, 
dalszy rozwój internetu, szybkiej komunikacji, rozprzestrze-
niania się  wiadomości na cały świat, szybkiego przemieszcza-
nia się po całym świecie, szybkie i tanie rozpowszechnianie 
na cały świat osiągnięć technologii i nauki to przecież procesy 
globalizacyjne. Czy można to zatrzymać? Nie sądzę. Można 
natomiast, przyspieszyć lub opóźnić w zależności od poglądów 
wśród rządzących.

Globalizację opóźniają takie zjawiska społeczne jak: niska 
edukacja w społeczeństwie, poglądy polityczne rządzących, 
radykalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, konserwatyzm itp. 
Wykorzystanie wniosków z rozwoju nauk humanistycznych 
i społecznych w działalności ludzkości zachodzi dużo wolniej 

w  porównaniu z  naukami przyrodniczymi i  technicznymi. 
Przyspieszenie globalizacji  rodzi nowe, niekorzystne zjawiska. 
Ale, globalizacja na pewno sprzyjałaby pokonywaniu wielu 
problemów, z którymi zmaga się ludzkość w oddzielnych pań-
stwach, takie jak bieda, głód, choroby, wojny, niesprawiedliwe 
systemy polityczne itp. Nadal, państwa wydają olbrzymie kwo-
ty na rozwój zbrojeń. Globalizacja nie jest sprzeczna z demo-
kracją, a nawet uważam, że stymulowałaby poprawianie wad 
demokracji.

Jednym z przykładów już dokonanego, do pewnego stop-
nia, procesu globalizacji nauki jest fakt, że osiągnięto histo-
rycznie rekordowo w krótkim czasie skuteczne szczepionki na 
Covid-19. 

Z pozdrowieniami Jan Gutowicz
Wrocław, czerwiec 2021
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...Nowego Sącza
Amfiteatr i… stadion piłkarski
Budowany Amfiteatr i jego zakończenie jest częścią zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku Strzeleckiego”. Prace – 
po wyłonieniu wykonawcy – rozpoczęto ponad dwa lata temu, 
jednak pandemia negatywnie wpłynęła na bieżące prace budow-
lane, były jednak prowadzone z pewnymi przerwami. 19 kwietnia 
br. Prezydent Miasta na konferencji prasowej lokalnej TV, prasy 
i radia poinformował, że prace przy Amfiteatrze, parkingu zostaną 
ukończone końcem maja, początkiem czerwca i oddane do użyt-
ku. Uroczysta impreza mogłaby się odbyć 21.06 2021 r. w „Imie-
niny miasta”. Zastrzegł jednak, że jest to zależne od warunków 
sanitarno-epidemiologicznych jakie będą możliwe w tym czasie 
– „Pandemia”. (Byłem tam, oglądałem – wygląda to ciekawie).

Stadion sportowy Klubu „Sandecja”. Ten temat inwestycyj-
no-organizacyjny dyskutowany jest od wielu, wielu lat. Sportow-
cy, kibice, działacze są częstymi uczestnikami „spotkań” przed 
Ratuszem, posiedzeń Rady Miasta. Kilka lat temu zamontowano 
oświetlenie Stadionu, by można rozgrywać mecze także wie-
czorem. Obecnie, ze względu na udział „Sandecji” w ekstrakla-
sie, piłkarze muszą grać mecze na innych stadionach. Obecne 
władze miasta podjęły decyzję o całkowitej zmianie sytuacji. 
W ubiegłym roku ogłosiły przetarg na rozbudowę i moderniza-
cję całego obiektu, tak by spełniał wymogi przepisów PZPN dla 
Ekstraklasy. Koszt 30-40 mln PLN. Jak to często bywa, do prze-
targu przystępują firmy, ktoś wygrywa, inny przegrywa, wnosi 
zażalenie, odwołanie. Z początkiem tego roku został ogłoszony 
przetarg na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Poszukiwany jest 
tzw. „sponsor strategiczny”. Lokalizacja przy ul. Kilińskiego. 
Miasto jest posiadaczem gruntu. W założeniach do projektu: 
zadaszona widownia „amfiteatralna”, podgrzewana płyta (mura-
wa), parkingi. Według informacji Prezydenta na jednym z posie-
dzeń Rady Miasta – obok stadionu jest również duża działka, na 
której wstępnie przewiduje się wybudowanie nowego Ratusza. 
Ale o tym napiszę, jak będzie więcej konkretów.

Stanisław Pajor
kwiecień 2021

...Warszawy

Muzeum Historii Polski nie tylko 
na warszawskiej Cytadeli
Tylko jedna szkoła w Polsce nosi imię gen. Marcina Kątskiego. 

To szkoła w Kątach w gminie Iwkowa. Informuje o tym tablica 
na obelisku przed budynkiem szkoły. Przypomnijmy: Kątski był 
jednym z   ważniejszych dowódców w zwycięskiej pod Wied-
niem drużynie króla Jana III Sobieskiego. I urodził się w Kątach. 
Jan Karski nie urodził się w Kątach choć w dramatycznych oko-
licznościach podczas II wojny był z nimi związany. Ukrywał się 
w dawnym dworku po wielce spektakularnej ucieczce z Nowego 
Sącza sprzed niemieckiego plutonu egzekucyjnego. O tym 8-mie-
sięcznym pobycie informuje ławeczka i stosowny napis. Obydwie 
pamiątki łączy – w pewien sposób – jedna instytucja Muzeum 
Historii Polski, od lat powstające w Warszawie i które jest naresz-
cie bliskiej finalizacji. Tu mowa o gmachu budowanym na Cyta-
deli, bo samo Muzeum działające ma już 15 lat. Jak wyglądał ów 
związek MHP i Kątów? Nie duży ale znaczący. To warszawskie 

Muzeum służyło historyczną ekspertyzą na temat generała Kąt-
skiego tuż przed nadaniem imienia szkole. Z kolei Jan Karski był 
postacią, którą w stulecie urodzin Bohatera Muzeum szczególnie 
opisywało i popularyzowało. Szeroko też informowało o szczegól-
nym pobycie Karskiego w Kątach. Zanim dojdzie – co przecież 
niewykluczone – do trzeciego spotkania garść informacji o MHP, 
największej instytucji kultury w dziejach Polski 

Na warszawskim Żoliborzu widać już imponującą ska-
lę nowej siedziby Muzeum Historii Polski (MHP). Budynek 
wpisuje się w otoczenie – zachowując historyczne tereny war-
szawskiej Cytadeli, nadaje im nowy charakter i wymiar.

Pandemia Covid-19 oraz wprowadzenie na terenie Polski 
obostrzeń sanitarnych nie wstrzymały prac, chociaż przyczyniły 
się do ich spowolnienia.

26 listopada na terenie warszawskiej Cytadeli odbyła się prezen-
tacja nowo powstającej siedziby i projektu wystawy stałej Muzeum 
Historii Polski. W spotkaniu wziął udział wicepremier, minister kul-
tury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, byli rów-
nież obecni przedstawiciele mediów. Zaproszeni goście mogli zo-
baczyć główne pomieszczenia przyszłej siedziby Muzeum: centrum 
konferencyjne, hol, salę wystaw czasowych, sale wystawy stałej. Do 
najważniejszych przestrzeni przyszłej siedziby należy część prze-
znaczona na wystawę stałą, zaprojektowana jako otwarta przestrzeń 
bez filarów czy innych podpór. Wymagało to montażu ogromnych 
dźwigarów o rozpiętości 45 metrów. Audytorium zostało zbudowa-
ne w technologii „box in box”. Bryła sali jest wyodrębniona z kon-
strukcji budynku i będzie odizolowana od innych pomieszczeń 
Muzeum. Pozwoli to na osiągnięcie znakomitych parametrów aku-
stycznych i stworzy znakomite miejsce dla koncertów klasycznych.

Muzeum Historii Polski będzie największym z obiektów 
w tzw. Parku Niepodległości, gdzie powstanie unikatowy ośro-
dek muzealny − centrum popularyzacji historii i dialogu o dzie-
dzictwie narodowym. Obok gmachu MHP trwa budowa nowej 
siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Na terenie Cytadeli znaj-
dują się już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie. Na po-
wierzchni ponad 30 ha zaplanowano także miejsca wypoczynku. 
Zaprojektowano dwukondygnacyjny parking podziemny dla sa-
mochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla autokarów. 

Muzeum Historii Polski to jedno z najnowocześniejszych 
i największych muzeów powstających obecnie w Europie. Bę-
dzie odwiedzane przez setki tysięcy gości rocznie. Stanie się 
miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski: wystaw, 
konferencji, forum dyskusji oraz centrum wydarzeń kultural-
nych i edukacyjnych. 

Podstawowe dane budynku Muzeum Historii Polski: 
• powierzchnia budynku: ponad 44 850 m2 (w tym 8 tys. m2 bę-

dzie przeznaczone na magazyny i pracownie konserwatorskie 
Muzeum Wojska Polskiego); część nadziemna to 25 462 m2, 
część podziemna − 19 394 m2

• liczba kondygnacji: 4 nadziemne i 2 podziemne 
• powierzchnia wystawy stałej: 7300 m2

• powierzchnia wystaw czasowych: 1500 m2

• audytorium na 580 osób
• sala kinowa na ok. 150 osób
• zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na kilku kondygna-

cjach, w tym restauracja samoobsługowa i kawiarnia.
Gmach został zaprojektowany przez warszawską pracownię 

WXCA.
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Wystawa stała Muzeum Historii Polski przedstawi ponad-
tysiącletnie dzieje państwa i narodu polskiego. Przewodnim 
motywem opowieści będzie historia wolności. 

Drugi kluczowy wątek tematyczny to kształtowanie się 
i ewolucja polskiej tożsamości. Ukazane zostaną czynniki, które 
miały na nią decydujący wpływ, takie jak zakorzenienie w cywi-
lizacji zachodniej, unia z Litwą czy oddziaływanie kultury ro-
mantycznej.

Trzeci z wątków to opowieść o społeczeństwie i cywiliza-
cji. Dzięki niej zwiedzający zrozumieją, jak wyglądało życie 
codzienne w minionych epokach, oraz poznają doniosłe karty 
dziejów polskiej nauki i techniki.

Na wystawie znajdzie się 3686 muzealiów (w  tym 2120 
obiektów z kolekcji MHP) oraz ok. 400 kopii lub replik ważnych 
obiektów historycznych. Muzeum będzie szeroko korzystać z in-
stalacji scenograficznych, technik multimedialnych i interaktyw-
nych, projektowanych z myślą o oddaniu atmosfery wydarzeń 
historycznych oraz umożliwiających wyszukiwanie informacji 
i pogłębienie wiedzy. Merytoryczną treść wystawy przygotowuje 
zespół kuratorski wspierany przez ekspertów z polskich i zagra-
nicznych instytucji badawczych.

Ścieżka zwiedzania poprowadzi przez sześć galerii. W każdej 
z nich opowiedziana zostanie historia kolejnej epoki, a są to: Pol-
ska Piastów i Jagiellonów (od początków państwa do 1573 roku), 
Dawna Rzeczpospolita (1573–1795), Pod zaborami (1796–1914), 
Niepodległa (1914–1939), Polska Walcząca (1939–1945), Polacy 
wobec komunizmu (1945–1990). 

Wystawa stała Muzeum Historii Polski będzie największą 
ekspozycją historyczną w kraju i jedną z większych w Europie. 

W listopadzie 2020 r. do powstającej siedziby Muzeum Hi-
storii Polski dotarły pierwsze eksponaty: lokomobila parowa 
z XIX wieku, fragmenty zburzonych pomników z okresu PRL, 
transporter opancerzony SKOT, a także ponadtysiącletni dąb. 
Są to przedmioty o wielkich gabarytach i ciężarze, wymagające 
szczególnych procedur podczas przenoszenia i montażu. Każdy 
z nich został przy pomocy dźwigów i innego ciężkiego sprzętu 
ulokowany w przestrzeni przeznaczonej na wystawę stałą.

W 2020 roku zakończono prace nad projektem wykonaw-
czym wystawy stałej. Projekt ekspozycji przygotowało konsor-
cjum pracowni WWAA oraz Platige Image, zwycięzca między-
narodowego konkursu przeprowadzonego przez Muzeum. Lide-
rami tego zespołu są Boris Kudlička i Natalia Paszkowska.

Postępy w budowie oraz widowiskowy proces umieszczania 
w budynku największych eksponatów można obejrzeć na kanale 
YouTube Muzeum: MuzHPtv oraz na stronie internetowej www.
muzhp.pl.

Kolekcja Muzeum Historii Polski
Zbiory MHP liczą już ponad 46 tys. obiektów (36 033 pozy-

cje inwentarzowe; stan na 31 grudnia 2020 roku). Oprócz tego 
Muzeum posiada 862 depozyty. Obiekty są pozyskiwane przede 
wszystkim na potrzeby wystawy stałej oraz wystaw czasowych 
organizowanych przez MHP. 

W zbiorach znajdują się różnorodne artefakty, pochodzące 
ze wszystkich epok. Muzeum posiada w swojej kolekcji m.in. 
pamiątki historyczne, wyroby rzemieślnicze, dzieła sztuki, foto-
grafie, mapy, obiekty falerystyczne, weksylia, militaria, zabytki 
archeologiczne, dokumenty życia społecznego oraz bezcenne 
archiwalia.

Muzeum Historii Polski udostępnia obiekty ze swoich 
zbiorów na wystawy realizowane przez inne placówki kultury. 
W 2020 roku użyczone zostały obiekty na ekspozycje czasowe 
organizowane m.in. przez Muzeum Literatury w Warszawie i In-
stytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Na wystawie o rotmi-
strzu Pileckim przygotowanej przez berliński oddział Insty-
tutu Pileckiego pokazano maszynę szyfrującą Enigma. Ponadto 
MHP wypożyczyło kopie cyfrowe placówkom takim jak Mu-
zeum Miasta Jaworzna, Muzeum w Łowiczu czy Muzeum Dom 
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 

Planowane otwarcie stałej ekspozycji Muzeum na Cytadeli 
to 2023 rok.

Marek Stremecki
Rzecznik prasowy

Muzeum Historii Polski
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ECHO REGION 

Motocykliści weterani 
upamiętnili kolegów

14 maja odbył się II Rajd Motocyklowy Weteranów. Ucz-
estniczyli w nim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej (11MBOT) oraz 5 batalionu dowodzenia 
z podkrakowskiej Rząski. 

II Rajs Motocyklowy Weteranów rozpoczął się w godzinach 
porannych na parkingu GOSz Pasternik. Po modlitwie o szczęśli-
wą i bezpieczną podróż udzielonej przez kapelana ppor. Jarosława 
Chlebda z 111 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 
11MBOT oraz udzielonym instruktażu, kolumna motocyklistów 
udała się w drogę do miejsca doczesnego spoczynku kpr. Grzegorza 
Nosek, który zginął 12.09.2004 r. podczas III Zmiany PKW Irak, 
był żołnierzem 6 kompani zaopatrzenia wchodzącej w skład 6 Bry-
gady Powietrzno-Desantowej (6BPD). Na cmentarzu w miejscowo-
ści Jaworzno w obecności weteranów oraz kapelana 111blp została 
odmówiona modlitwa o wieczny odpoczynek oraz zapalone znicze 
jako symbol pamięci o zmarłym tragicznie koledze. 

Następnie kolumna motocyklowa udała się na cmentarz 
Rakowicki w Krakowie, gdzie spoczywa kpr. Piotr Marciniak 
żołnierz 16 batalionu powietrzno-desantowego wchodzącego 
w skład 6 BPD, który zginął podczas V Zmiany PKW Afgani-
stan. W obecności rodziny oraz kapelana została odmówiona 
modlitwa o wieczny odpoczynek oraz zapalone znicze. Przy 
grobie kpr. Piotra Marciniak został wystawiony posterunek 
honorowy przez żołnierzy 16bpd z Krakowa.

II Rajd Motocyklowy Weteranów był też możliwością do 
spotkania oraz wspomnień o poległych kolegach na misjach 
zagranicznych.

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 zdol-
ność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby woj-
skowej, 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 Uzupeł-
nień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu 
i Tarnowie lub zgłosić swój akces poprzez dedykowaną stronę 
internetową www.zostanzolnierzem.pl

mjr Bartosz Kubal
Oficer prasowy

II edycja konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”
Trwa druga edycja projektu skierowanego do pracodaw-

ców, którzy zatrudniają żołnierzy pełniących terytorialną 
służbę wojskową. Termin przesyłania zgłoszeń do eliminacji 
mija 30 czerwca, a przesyłać je mogą zarówno pracownicy-
żołnierze WOT jak również sami pracodawcy.

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodaw-
ców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pra-
cowników – żołnierzy. Konkurs realizowany będzie w czterech 
kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz pod-
miot publiczny. W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia mogą 
składać żołnierze-pracownicy oraz sami pracodawcy, termin ich 
przesyłania upływa 30 czerwca 2021 roku. Następnie na szczeblu 
wojewódzkim komisja brygadowa wybierze laureatów, którzy 

wezmą udział w finałowym etapie konkursu, podczas którego 
nadany zostanie tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT”.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” jest częścią większe-
go projektu pod tą samą nazwą, w ramach którego Wojska Obro-
ny Terytorialnej już od trzech lat podejmują działania mające na 
celu kształtowanie pozytywnych relacji z pracodawcami oraz wy-
pracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym 
problemom na linii praca – służba. W tym celu Wojska Obrony 
Terytorialnej udostępniają bazę informacyjną dla pracodawców 
i są otwarte na doskonalenie systemu i wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów zgłaszanych przez pracowników i pracodawców.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin można zna-
leźć na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodaw-
ca-przyjazny-WOT/

ppor. Adam Trębacz

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”
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SPORT 

Szkółka Piłkarska „Zubello”
Kwiecień, maj i  czerwiec to 

miesiące w których odbywało się 
luzowanie obostrzeń spowodo-
wanych Covid – 19, co umożli-
wiło rozgrywanie najpierw meczy 
kontrolnych, a później ligowych 
oraz organizowanie turniejów pił-
karskich. Nasze drużyny Tramp-
karzy, Młodzików, Orlików, Ża-
ków oraz Skrzatów przystąpiły do 
rywalizacji z  innymi drużynami 
podczas sparingów, czy to pod-

czas turniejów. Oprócz meczy odbywają się również syste-
matycznie zajęcia treningowe na „Orliku” w Iwkowej oraz na 
boisku sportowym Olimpia Kąty. W kategorii Orlików, Żaków 
i Skrzatów trwa cały czas nabór uzupełniający do danych rocz-
ników, chętne dzieci które chcą spróbować swoich sił zaprasza-
my na treningi.

Sławomir Zubel
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Wakacje w Iwkowej
28.06 - 9.07  

zajęcia wakacyjne z GOK (m.in. latawce, 
kartonowa Iwkowa, warsztaty z gliną)

10 lipca  
Rodzinny Rajd Rowerowy i Nordic Walking

18 lipca 

Turniej Firm w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Iwkowa

25 lipca 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

7-8 sierpnia 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Iwkowa

14 sierpnia  

Michał Pałubski Stand-Up

16-20.08  

zajęcia wakacyjne z GOK (m.in. String art, warsztaty mydlarskie 
i dzień ciasteczkowy z Seniorami z Klubu Seniora „Aktywni”)

29 sierpnia  

Festiwal Orkiestr Dętych z okazji 10-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej

W sierpniu także: 
Dzień ZUMBY, dzień z TENISEM STOŁOWYM i dzień z AIKIDO

Szczegóły na www.iwkowa.pl i Facebooku
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cHwILA moment, jeszcze ja…

o wydarzeniach kulturalnych
Jeszcze kilka tygodni temu nie wiedzieliśmy, jak tak na-

prawdę będzie wyglądała nasza działalność w  tym roku. 
Zresztą również dzisiaj do planowania wydarzeń kultural-
nych podchodzimy z dozą ostrożności i dystansu, co abso-
lutnie nie oznacza, że z czegoś chcemy zrezygnować. Wręcz 
przeciwnie, co najwyżej zmienić formułę. Tegoroczny sezon 
imprez rozpoczniemy, jak zazwyczaj Rodzinnym Rajdem 
Rowerowym o Puchar Złotego Bicykla. W tym roku będzie 
to rajd rowerowy i pieszy, jednak bez występów i koncertów. 
Mamy nadzieję, że przepisy prawa zmienią się na tyle, by zor-
ganizować coś ciekawego w trakcie wakacji nie tylko dla 250 
osób. 

Przygotowujemy również dobrze znane imprezy sportowe 
– Turniej Firm w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Iwkowa 
oraz Gminne Zawody Strażackie. Zaplanowane są one na ko-
niec lipca. W sierpniu chcemy rozegrać także w nowej formu-
le Turniej Tenisa Stołowego, gdyż nie mieliśmy możliwości 
zrobić tego w trakcie ferii. Jak zwykle przygotowaliśmy szereg 
różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich harmonogram 
znajduje się na plakatach i w mediach społecznościowych. 

Podsumowaniem wielu działań związanych z jubileuszem 
110-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej będzie zaplanowany na 
koniec sierpnia Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych. Jeszcze 
w ramach wakacji, o ile będziemy mieć możliwości i znajdą 
się chętni, przewidujemy przynajmniej jeden występ kabare-
towy w naszej Sali Widowiskowej. Rezerwacje biletów uru-
chomimy już niebawem. 

Wiele osób pyta mnie o tradycyjne Święto Suszonej Śliw-
ki. Czy zostanie zorganizowane w  dobrze znanej wszyst-
kim piknikowej formie? Wiele wskazuje na to, że tak. Mam 
ogromną nadzieję, że do trzeciej niedzieli września, kiedy to 
odbywa się impreza, restrykcje związane z koronawirusem 
zostaną poluzowane na tyle, byśmy mogli spotkać się wszy-

Zakład Betoniarski
Jan Urbańczyk

Iwkowa 427 - Nagórze

► Pustaki

► Kręgi

► Płyty

► Korytka

► Beton półsuchy

► Stal

tel. 14 68 444 75 
665 507 945

scy na imprezie zorganizowanej w dobrze znanej i lubianej 
festynowej formule. Zachęcam do śledzenia naszych mediów 
społecznościowych, gdzie podajemy na bieżąco informacje 
dotyczące organizowanych przez nas przedsięwzięć.

 Do zobaczenia, mam nadzieję, na żywo w plenerze!
Wojciech Hila
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P.P.U.H „KDK” 
Krzysztof Kęder

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

worek 25 kg - 12 zł
480 zł / tona

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

Cena brutto 

„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.

Złote Gody 2020 r.

Władysława i Michał Augustynowie

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Oddział w Iwkowej, tel. 14 68 44 304
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664 275 730 cmag@wp.pl 32-861 Iwkowa 687

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

Korekta: Anna Wańtrych

ZPiT ,,Iwkowianie’’ w Wierzchosławicach
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