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Gabriela Bodek - III miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym
Aleksandra Trojanowska i Kamila Kołdras III miejsce w zawodach rejonowych w tenisie stołowym

Jan Pajor, Dominik Korwin i Jakub Włudyka II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym

Jan Pajor - III miejsce w zawodach
powiatowych w tenisie stołowym

Monika Filipek i Justyna Katra III miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym

Międzyszkolne Zawody Sportowe

Wojciech Tokarski i Stanisław Pajor II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym

Monika Filipek - II miejsce w zawodach
powiatowych w tenisie stołowym

Wojciech Tokarski III miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym
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Obecne czasy są bardzo niespokojne
i chyba nie przesadzę, mówiąc – dziwne. Mam wrażenie, że oprócz nieustannej gonitwy jesteśmy zewsząd bombardowani negatywnymi wiadomościami
i towarzyszącymi im emocjami. Do
wszechobecnych informacji o pandemii dochodzą niepokojące wiadomości ze wschodniej granicy naszego kraju. Według
statystyk największej wyszukiwarki internetowej na świecie,
oprócz jednego z najpopularniejszych słów w ubiegłym roku
na świecie, jakim jest „covid” i koronawirus, w Polsce w roku
2021 o ponad 4000% (tak, ponad cztery tysiące procent)
wzrosły statystyki związane z wyszukiwaniem frazy „granica polsko-białoruska”. Generalnie słowa mające negatywne
przesłanie pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych
znacznie częściej niż te pozytywne, a nagłówki gazet i portali internetowych w znacznej mierze nie napawają optymizmem. Pisząc ten artykuł, sprawdziłem nagłówki dzisiejszych
artykułów w Internecie i znalazłem m.in.: „znaleziono zwłoki w lesie”, „najbardziej depresyjne miasto na świecie”, „raty
kredytu jak połowa pensji”, „afera e-mailowa, „przygotuj się
na prawdziwy atak zimy”. Mało optymistyczny wstęp jak na
świąteczne wydanie lokalnego kwartalnika, prawda? Czy
naprawdę nie dzieje się w naszym życiu nic pozytywnego?
Czy nie powinniśmy mieć w sobie chociaż trochę optymizmu i nadziei? Tym bardziej tuż przed świętami, najbardziej
rodzinnymi świętami, niosącymi radość, miłość i nadzieję

z narodzin Bożej Dzieciny? Kilka razy zapytano mnie, dlaczego w „Echu” pisze się w większości tylko o tym, co pozytywne, skoro tak wiele wokół nas jest problemów i trudności.
To fakt, ale zapominamy coraz częściej, jak śpiewała Sylwia
Grzeszczak, cieszyć się z małych rzeczy i mówić o dobru blisko nas. Martwimy się o swoich bliskich ich przyszłość, to
naturalne, ale czy nie powinniśmy mimo wszystko cieszyć się
z tego, co mamy i zacząć to doceniać? Większość z nas ma
w końcu kochającą rodzinę, przyjaciół, pracę, pasje, zainteresowania. W zwykłej codzienności z pewnością, jeżeli tylko spróbujemy, zauważymy dużo pozytywnych rzeczy. Tym
bardziej, że tego potrzebujemy. Według wspominanych już
statystyk w obecnym roku najpopularniejszą frazą wyszukiwaną w Internecie było „Euro 2020”. A może to oznacza to,
że potrzebujemy wytchnienia, odpoczynku, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych? Szukamy informacji i rzeczy,
które są zupełnie odmienne od całej negatywnej medialnej
rzeczywistości, którą jesteśmy nieustannie bombardowani.
Czy to na świecie czy w naszym kraju, czy w naszej gminie
dzieje się wiele dobrego, ale o pozytywnych rzeczach mówi się
znacznie trudniej, bo jest to mało popularne. Nasza redakcja,
mimo wszystko, nadal pozostaje optymistyczna i radosna, chociaż doskonale wiemy, że świat nie jest doskonały. Bywa jednak
czasem nad wyraz piękny i wspaniały, dlatego trzeba szukać
w nim radości. Radości, której życzę wszystkim na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały 2022 rok.
Wojciech Hila

RAZ NA KWARTAŁ

Można żyć
na bezludnej wyspie?
Nikt nie żyje tylko dla siebie. Wraz z rozwojem cywilizacji jesteśmy sobie nawzajem coraz bardziej potrzebni. Im
szybciej się rozwijamy, tym bardziej jesteśmy wyspecjalizowani
i jeszcze mocniej od siebie się uzależniamy. Można powiedzieć,
że jest to cena, jaką ponosimy, chcąc żyć na wyższym poziomie. Jako jednostka jesteśmy uzależnieni od innych. Jako lokalna społeczność również musimy się liczyć z innymi, podobnie
jak region czy nawet państwo. W przeszłości byliśmy bardziej
samodzielni, prawie samowystarczalni. Z upływem czasu zaczęliśmy się coraz bardziej specjalizować. Na wcześniejszym
etapie rozwoju cywilizacyjnego te zależności były bardziej lokalne. Obecnie nasze powiązania są dużo szersze – już globalne. Czy to się nam podoba czy nie, to tak będzie. Nie zrezygnujemy z telefonu komórkowego, Internetu czy samochodu
i wielu innych dóbr, których na co dzień używamy.Wyraźnie
było to widoczne na początku pandemii, kiedy to nagle rozerwały się tzw. łańcuchy dostaw.Oczywiście robimy wszystko,
aby być niezależnym, ale tak naprawdę w dzisiejszym świecie
całkowita samodzielność nie jest możliwa. Żyjemy w określo-

nym środowisku, mamy wzajemne relacje, powiązania i zależności. Przykład: mieszkamy we własnym domu, ale korzystamy
z wody, która dociera do nas rurociągiem, z gazu płynącym
gazociągiem, z prądu płynącego siecią elektryczną. Wszystkie
te instalacje umiejscowione są na gruntach innych ludzi. Jak się
bliżej przyjrzymy, to tych zależności jest całe mnóstwo. Tak jest
na poziomie naszym osobistym, ale również naszej wsi, parafii,
gminy, czy państwa.
Spotykamy się z powiedzeniem, że sąsiad często jest
ważniejszy niż rodzina, gdyż zwykle to on jest najbliżej.
Z sąsiadami trzeba dobrze żyć, nawet gdy jest to czasem
trudne. Po prostu jesteśmy skazani na siebie. Dobrze, gdybyśmy byli wobec siebie życzliwi, wyrozumiali, opierali się
na wzajemnym zaufaniu. Nawiązując do tytułu, stwierdzam,
że można by żyć na bezludnej wyspie, ale… co to byłoby za
życie? Bądźmy dobrymi sąsiadami. Jesteśmy sobie nawzajem
potrzebni.
Bogusław Kamiński
Wójt Gminy Iwkowa
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INFORMACJE URZĘDU GMINY
Nowe miejsca postojowe na szlaku turystycznym
do wieży widokowej
W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, Gmina Iwkowa zrealizowała pierwszy projekt z tego funduszu. Wykonano „Zielony
parking” dla turystów odwiedzających wieżę widokową na

„Szpilówce”. Miejsca postojowe są przyjazne środowisku. Zrobione zostały z naturalnych kruszyw o nawierzchni przepuszczalnej.
Parking zlokalizowany jest w odległości ok. 700m od
Ośrodka Zdrowia w Iwkowej w kierunku wieży widokowej.
Celem inwestycji było polepszenie organizacji ruchu oraz
poprawa bezpieczeństwa i komfortu turystów oraz mieszkańców korzystających z tego parkingu.
Zachęcamy do odwiedzenia wieży widokowej i skorzystania z miejsc postojowych na zielonym parkingu.
Natalia Nieć-Kolasa
Mamy tężnie solankową w Iwkowej!
Gmina Iwkowa otrzymała wsparcie finansowe na budowę
tężni solankowej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 185 492.11 tysięcy.
Wkład własny samorządu wyniósł około 30 procent. Nowo
powstała inwestycja zlokalizowana jest przy stadionie klubu
sportowego „Iva” Iwkowa. Gradiernia (tężnia) ma formę wiaty o średnicy 8 metrów, dodatkowo wyposażona jest w ławki.

Tężnia jest kolejnym z elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców i turystów.
Warto zaznaczyć, że wokół tężni wytwarza się prozdrowotny mikroklimat. Zaledwie godzina spędzona w tężni wystarczy,
aby poczuć pozytywny wpływ wytwarzanego aerozolu na górne i dolne drogi oddechowe, oczyszczenie płuc i ogólne zrelaksowanie organizmu. Tężnie działają także jak gigantyczny filtr
powietrza, a co za tym idzie, oczyszczają atmosferę ze zgromadzonych w niej pyłów i zanieczyszczeń.
Jesteśmy przekonani, że nowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców Gminy oraz pozwoli
na zaistnienie Iwkowej na mapie leczniczo-turystycznej regionu.
Olga Duda
Źródło UG
Realizacja inwestycji ﬁnansowanych z funduszu
sołeckiego dobiega końca
W związku ze zbliżającym końcem roku, przyszedł czas na
podsumowanie inwestycji finansowanych z funduszu sołeckiego.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami zrealizowana została termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu, modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej-Nagórzu.

Przeprowadzone zostały cząstkowe modernizacje dróg
gminnych i dojazdowych w sołectwach, w tym m.in. drogi
Porąbka Iwkowska- Agronomówka, Dobrociesz- Kamieniec
Kąty-Góry. Dokonano również przebudowy drogi osiedlowej
przy drodze Iwkowa Pańskie. W Wojakowej wykonano odcinek wodociągu, który jest częścią zaplanowanej budowy sieci
wodociągowej Etap VII.
Olga Duda
Źródło UG
Planowana kontynuacja budowy linii kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Iwkowa
Kolejne wspaniałe wieści dla Mieszkańców Gminy Iwkowa.
Nasza Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z Polskiego Ładu w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na
kwotę 1 833 156 zł oraz kanalizacji w wysokości 4 476 553 zł.
Zgodnie z decyzją Rządu dodatkowe wsparcie otrzymały te
gminy, które najbardziej tego potrzebują. Głównym celem subwencji jest poprawa komfortu życia mieszkańców.
Przyznane środki trafią do gmin jeszcze w tym roku i przeznaczone zostaną zgodnie z potrzebami Gminy w latach 2021-2024.
Olga Duda
Źródło UG
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Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą do osób, które nie złożyły jeszcze DEKLARACAJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW, aby pobrali taką deklarację i uzupełnioną przekazali do Urzędu Gminy.
Właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do
wypełnienie Formularza A, przedsiębiorcy natomiast zobowiązani są wypełnić Formularz B. Formularze znajdą Państwo na
stronie internetowej Gminy, a także są sukcesywnie wysyłane
do mieszkańców za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz gońca
gminnego. Można je również odebrać w Urzędzie Gminy w Iwkowej w pokoju nr 12.
Złożenie deklaracji jest także możliwe za pomocą strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl. Aby to uczynić, należy dokonać uwierzytelnienia swojej osoby za pośrednictwem Węzła
Krajowego: Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub za pośrednictwem tzw. węzła komercyjnego moje-ID systemu banku.
Wypełniony arkusz można:
- wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy,
- przesłać scan na adres gmina@iwkowa.pl,
- dostarczyć osobiście,
- uzupełnić i wysłać na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Ponad 4 miliony złotych dla Gminy Iwkowa
z Funduszu Polski Ład
W ubiegły poniedziałek ukazały się wyniki pierwszej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu
Polski Ład. Do kilku samorządów z powiatu brzeskiego, w tym
także do Gminy Iwkowa trafią pieniądze, które pomogą zrealizować zaplanowane inwestycje.
Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
4 050 000,00 zł, które pozwoli na modernizację drogi gminnej
Kąty Zatoki-Połom Mały-Iwkowa Pagórek.
Założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i nowych inwestycji. Gminy
mają szansę na modernizację i realizację planów w zakresie
infrastruktury drogowej, transportu publicznego, kanalizacji
czy edukacji. Bardzo istotny jest również fakt, że dofinansowanie jest w pełni bezzwrotne, co pozwoli gospodarce wyjść
z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a naszej Gminie
realizować kolejne inwestycje.
Olga Duda
Źródło UG
Honorowa odznaka dla kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej!
Pani Bogumiła Nowak,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej została wyróżniona
honorową odznaką Primus
in Agendo. Nagroda ta jest
przyznawana za szczególne
działania lub zasługi na rzecz
rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.
Uroczyste wręczenie odznak odbyło się Powiatowym
Centrum Edukacji w Brzesku
z okazji Święta Pracowników

Służb Socjalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Panią Poseł Józefę Szczurek-Żelazko, Starostę Andrzeja Potępa
oraz Stanisława Lamberta, dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzesku. Medale wręczała Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Primus in Agendo z łaciny oznacza „Pierwszy w Działaniu”. Jesteśmy ogromnie dumni, że praca kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej została doceniona. My
również składamy gratulacje oraz wyrazy uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy Pani Bogumiły.
Olga Duda
Źródło UG
I miejsce i milion złotych dla Gminy Iwkowa
w konkursie „Rosnąca Odporność”
Miło Nam poinformować, że Gmina Iwkowa osiągnęła
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. w powiecie
brzeskim. W związku z zajęciem I miejsca Nasza Gmina będzie ubiegać się o nagrodę pieniężną w wysokości 1 miliona
złotych.
Przyznana nagroda ma być wykorzystana na cel związany
z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19 mogą być to wszelkie czynności związane ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
Olga Duda
Źródło UG
Gmina Iwkowa nagrodzona trzema statuetkami!
W niedzielę 7 listopada w Tarnowie Wójt Gminy Iwkowa
Bogusław Kamiński odebrał trzy statuetki w Plebiscycie na
Najlepszy Projekt w powiecie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Ideą plebiscytu było wskazanie przez mieszkańców
województwa najciekawszych i najważniejszych inicjatyw
wpływających m.in. na podniesienie komfortu i jakości życia,
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zmieniających estetykę miejscowości, podnoszących standardy
edukacji lub ochrony zdrowia.
Wydarzenie miało na celu pokazanie spektrum zmian w naszym
regionie oraz podkreślenie zaangażowania i przedsiębiorczości
Beneficjentów z Małopolski, którzy w pełni wykorzystali szansę,
jaką daje wsparcie finansowe płynące z Unii Europejskiej.
Nasza Gmina została laureatem
następujących projektów:
„Budowa oczyszczalni ścieków
wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa.”
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwo
gazowe lub biomasa)”.
„Moja przyszłość zaczyna się już dzisiaj” – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w szkołach publicznych Gminy Iwkowa.
Wójt Gminy Iwkowa składa podziękowania wszystkim, którzy realizowali powyższe projekty tj. projektantom, wykonawcom,
pracownikom urzędu, instytucjom finansującym oraz osobom,
które oddały swój głos na projekty zawarte w plebiscycie.
Olga Duda
Źródło UG
Odkrywam Małopolskę
Po raz kolejny uczniowie Szkół
Podstawowych z terenu naszej
Gminy wzięli udział w wycieczkach
zorganizowanych w ramach pro- Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
jektu pn. „Odkrywam Małopolskę”. W dniu 5 października 2021 r.
uczniowie z trzech szkół wyruszyli na swoje wycieczki.
Grupa 39 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach
z klasy I i II wybrała się do Krakowa. Tam uczniowie udali się
na Wawel, gdzie zwiedzili katedrę, dziedziniec oraz Smoczą
Jamę. Poznali najważniejsze miejsca związane z historią Polski.
Odwiedzili krakowski rynek oraz Kościół Mariacki. Następnie
pojechali do ZOO, gdzie mogli podziwiać rzadkie okazy zwierząt, nie tylko zamieszkujących tereny małopolski, ale również
podziwiać różne egzotyczne gatunki. Wyjazd nie tylko miał
wymiar edukacyjny, ale także przyczynił się do integracji zespołu klasowego po miesiącach zdalnego nauczania.
W tym samym dniu 23 uczniów z klasy V, VI i VII wraz
z czterema opiekunami z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrocieszu udało się do Oświęcimia i Wadowic. Głównym
celem podróży było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, uświadomienie
uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, z drugiej strony
wizerunku ludzi umierających bez prawa do godności. Była to
lekcja wartości – szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów
podczas II wojny światowej. Działania wpłynęły na rozwój
świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, uświadomiły
im niszczącą siłę totalitaryzmu, a także były zalążkiem budowania w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści i umocnienia poczucia humanistycznych

więzi. Uczniowie zwiedzili także Wadowice, rodzinne miasto
Św. Jana Pawła II.
Również 5 października dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej wyruszyły na wycieczkę tym razem do Ciężkowic. 47 uczniów z klasy II a oraz III a i III b zwiedzanie rozpoczęło od muzeum przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków, gdzie obejrzeli bogatą kolekcję ptaków oraz
dużych drapieżników. Dzieci uczestniczyły także w ciekawej
lekcji z batyskafem. Głównym celem było jednak zwiedzanie
rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto”, położonego na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim. Uczestnicy
podziwiali skały podobne do ludzi i zwierząt, przedmiotów czy
miejsc. W trakcie spaceru poznali ciekawe historie i legendy.
Dzieci brały udział w licznych zabawach i konkursach, za które
otrzymały ciekawe nagrody. Po długiej wędrówce uczniowie
zjedli ciepłą kiełbaskę z grilla i ugasili pragnienie herbatą.
7 października 2021 r. 45 uczniów z oddziału przedszkolnego oraz z klas od I do IV wraz z 4 opiekunami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej wyruszyło w podróż
do Kopalni Soli w Wieliczce. Wraz z przewodnikiem dzieci
przemierzyły solnymi korytarzami kopalni trasę turystyczną
„Odkrywamy Solilandię”. Podziemnymi korytarzami poruszali
się z mapą i latarką, odbyli spotkanie ze Skarbnikiem i Skrzatem Soliludkiem, a także zjedli posiłek w podziemiach kopalni.
Zorganizowany wyjazd edukacyjny pozwolił dzieciom na poznanie własnego regionu dziedzictwa kulturowego, jakim jest
Kopalnia Soli w Wieliczce. Utrwalił, potrzeby aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także umiejętność kulturalnego sposobu bycia w czasie trwania wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa
podczas zwiedzania obiektów górniczych
11 października 2021 r. jako ostatnia w ramach projektu
zorganizowała wyjazd Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu. W wycieczce autokarowej, która miała charakter
turystyczno-krajoznawczy wzięło udział 41 uczniów z klas IV-VIII. Uczniowie odwiedzili: Muzeum zabawek „Bajka”, Nowy
Dom Zdrojowy, wyjechali kolejką linową na szczyt Stacji Narciarskiej Słotwiny, a na koniec wyszli na wieżę widokową, skąd
mogli podziwiać przepiękne krajobrazy Beskidu Sądeckiego.
Młodzież poprzez wyjazd poszerzyła wiedzę na temat zdrowotnych aspektów wód leczniczych Krynicy, poznała historię
zabawek, poszerzyła wiadomości na temat fauny i flory Beskidu Sądeckiego.
Natalia Pędzik
Małopolska Olimpiada Frekwencji
W ubiegłym 2020 roku, 10 gmin z Województwa Małopolskiego o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało bony
o wartości 50 tys. zł na wycieczki szkolne dla uczniów z małopolskich szkół podstawowych. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa jedną z tych gmin była Iwkowa, która podczas wyborów mogła poszczycić się frekwencją na poziomie 76,2 %.
Wszystkie pięć szkół podstawowych z terenu naszej gminy
przystąpiło do projektu otrzymując pulę pieniędzy na organizację jednodniowych wycieczek dla swoich uczniów. Program zakładał kompleksowe sfinansowanie wycieczek do stolicy Małopolski – Krakowa oraz innych atrakcyjnych miejsc
w naszym województwie. Jednym z obowiązkowych punktów
każdej wycieczki było zorganizowanie lekcji demokracji. Niestety sytuacja epidemiologiczna i wprowadzone obostrzenia
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w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 sprawiły,
że tylko Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu zorganizowała zaplanowany wyjazd dla swoich uczniów, a także Szkoła
Podstawowa z Wojakowej odbyła jedną z dwóch planowanych wycieczek. Pozostałe placówki zostały zmuszone przełożyć swoje plany na ten rok szkolny.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej w ramach projektu zorganizowała trzy wyjazdy do Krakowa. W wycieczce zorganizowanej 16.09.2021 r. wzięło udział 33 uczniów,
w wyjeździe 28.09.2021 r. wzięło udział 47 uczniów a w wycieczce 30.09.2021 r. wzięło udział 26 uczniów. W ramach wycieczek uczniowie zwiedzili Muzeum Książąt Czartoryskich
z ekspozycją „Dama z gronostajem”, przeszli wraz z przewodnikiem Drogą królewską: Stare Miasto, Wawel, a także mieli
okazję zwiedzić Muzeum Lotnictwa Polskiego. W programie
przewidziany był także obiad dla wszystkich uczestników. Każdy z wyjazdów zawierał wizytę w instytucji kultury wskazanej
przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Każda wycieczka
poprzedzona była lekcją demokracji przeprowadzoną przez nauczyciela historii. Dzięki realizacji projektu u uczestników wycieczek wzrósł poziom wiedzy o Małopolsce. Uczniowie mieli
także możliwość integracji oraz aktywnego spędzenia czasu.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach również zorganizowała dla swoich uczniów 3 wycieczki do Krakowa. Pierwsza z nich odbyła się 20.09.2021 r. wzięło w niej udział 39
osób, w kolejnej w dniu 29.09.2021 r. uczestniczyły 34 osoby
natomiast podczas wyjazdu 30.09.2021 r. wzięło udział 35
osób. Uczestnicy wszystkich wycieczek mieli w programie
zwiedzanie Wawelu, Starego Miasta, Sukiennic, spacer po
Plantach oraz zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń. Uczniowie
poznali najważniejsze miejsca w stolicy Małopolski i dawnej
stolicy Polski, przywołali wydarzenia historyczne związane
z tymi miejscami. Równie interesujące okazały się zajęcia doświadczalne – praktyczne sprawdzanie działania praw fizyk.
W dniu 22 listopada odbyła się wycieczka do Krakowa,
w której udział wzięło 49 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu z klas IV-VIII wraz z opiekunami. Celem wyjazdu było wyrabianie umiejętności obserwacji oraz
słuchania muzyki poważnej, samodzielnego wnioskowania
na temat treści muzycznych kreujących wyobraźnię oraz
zapoznanie z literaturą regionu. Uczestnicy wyjazdu udali
się do Filharmonii, gdzie wysłuchali koncertu pt.: „Kto czaruje w krakowskich piwnicach?”. Po zakończeniu spektaklu
uczniowie udali się na Rynek Główny, gdzie zwiedzili Muzeum Historyczne w Podziemiach Rynku. Zwiedzając szlak
turystyczny, nie tylko poznali historię miasta, ale też poczuli
atmosferę średniowiecznego rynku. W Kościele Mariackim
poznali genezę powstania ołtarza Wita Stwosza, legendy
o wieżach Kościoła Mariackiego. Następnie zwiedzili dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, Katedrę
Wawelską – miejsce koronacji królów Polski, krypty, gdzie
pochowano wielu władców. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję
obejrzeć dzwon Zygmunta i posłuchać związanej z nim historii. Po tak bogatej lekcji historii wszyscy udali się do restauracji na pizzę, by po uczcie duchowej posilić i swoje ciało.
W ramach tego działania odbyła się także lekcja demokracji,
którą przeprowadził Jakub Nowak – nauczyciel historii.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojakowej podobnie
jak ich koledzy z innych placówek udali się w ramach projektu 8 października 2021 r. na zwiedzanie Krakowa. W wyjedzie wzięło udział 50 uczestników, którzy odwiedzili Muzeum

7

8

Echo znad Beli

Lotnictwa, trakt królewski, a także obejrzeli spektakl w Teatrze
Groteska pt. „Balladyna”. Dla uczniów została również zorganizowana lekcja demokracji. Udział w projekcie rozwinął zainteresowanie młodzieży związane z poznawaniem regionu, jego
historii oraz kultury i sztuki.
Natalia Pędzik
Zgłoszenia par małżeńskich obchodzących
Złote Gody w 2022 roku
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę
dla osób, które przeżyły minimum 50 lat w jednym zawiązku
małżeńskim. Medale nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Wniosek Wojewody. Wnioski o nadanie
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie. Wojewoda
występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych,
organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych. Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania
mieszkającym na terenie gminy Iwkowa jubilatom Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie
ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.
W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego w Iwkowej informuje, że do dnia 31 stycznia 2022 roku można składać
do tut. USC wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie
małżeńskie dla jubilatów, którzy zawierali związek małżeński
w 1972 roku lub wcześniej poza terenem gminy Iwkowa. Druk
wniosku znajduje się do pobrania na stronie www.iwkowa.pl.
Iwona Pytel

Zakład Betoniarski
Jan Urbańczyk
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ECHO RAD SOŁECKICH
Urzędu Gminy, po pozytywnych decyzjach
radnych Rady Gminy Iwkowa. Przykładem
może być tu droga dojazdowa w Iwkowej
na Pańskim, która zmodernizowana została
w całości, a środki sołeckie stanowiły tylko
niewielki wkład w realizację tego zadania.
Od sześciu lat mamy do czynienia z „dobrą
zmianą” i prawdopodobnie „dobra zmiana”
obejmie też Fundusz Sołecki poprzez ograniczenie możliwości przeznaczania środków.
Prawdopodobnie już od przyszłego roku nie
będzie można przeznaczać środków z tego
Funduszu na remonty i modernizację dróg
w takim zakresie, jak to było możliwe od 30 lat, czyli od czasu
utworzenia samorządów.
Stefan Szot
Fot. Stanisław Kowalczyk

Koniec roku to okres podsumowania
działalności i uzyskanych efektów lub poniesionych strat w mijającym roku we wszystkich
dziedzinach gospodarki narodowej. Sprawozdania sporządzają wszystkie organizacje, instytucje, zrzeszenia i stowarzyszenia,
począwszy od urzędów samorządowych, aż
do wszystkich organów rządowych. W przypadku realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021
roku rozdysponowanego przez zebrania wiejskie we wrześniu 2020 roku, stwierdzić należy,
że Fundusz ten w całości został wykorzystany
zgodnie z zapisami zawartymi w uchwałach
podjętych na zebraniach wiejskich. W niektórych przypadkach
zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego wsparte zostały
przez dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetowych

LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA
Jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego
i promocja książki
W ostatnim czasie kilkakrotnie informowaliśmy na łamach
„Echa znad Beli” oraz na stronie internetowej biblioteki o tym,
że powstaje nowa publikacja regionalna, kiedy będzie dostępna i że wreszcie się ukazała. Książka, o której mowa, nosi tytuł „Samorząd i administracja: od średniowiecza do czasów
współczesnych” i jest to już trzeci tom serii „Dzieje Gminy
Iwkowa”.
Okazją do jej wydania było 30-lecie istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Z wielu przyczyn,
m.in. z powodu epidemii COVID-19,
nie udało się zorganizować obchodów
w roku jubileuszowym. Dopiero 15 października 2021 r., na zaproszenie organizatorów tj. Wójta Gminy Iwkowa,
biblioteki i ośrodka kultury, w sali gimnastycznej PSP w Iwkowej zgromadziły
się osoby związane przez lata z samorządem i administracją, a byli to Maria
Przybylska – naczelnik gminy, Ryszard
Zębala – pierwszy wójt odrodzonego
samorządu Rzeczypospolitej, Krzysztof Klimek – jego następca oraz Bogusław Kamiński – obecny wójt gminy Iwkowa, była i obecna sekretarz gminy Maria
Seperowicz i Barbara Wiśniewska-Kęder, radni poprzednich
kadencji oraz obecna Rada Gminy Iwkowa, a także sołtysi
poszczególnych wsi. Z zaproszenia skorzystali również pracownicy administracji, ci, których możemy na co dzień spotkać w urzędzie gminy i ci, którzy przez lata tam pracowali dla
dobra naszej społeczności, bo przecież samorząd nie mógłby
działać bez administracji. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział
dyrektorzy szkół Jolanta Zięba, Wiesława Gorycka i Zbigniew
Ruszaj, przedstawiciele organizacji pozarządowych Agnieszka Mida – prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy
Iwkowa i Tadeusz Duda – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Iwkowej, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Z sąsiedniej gminy – Łososiny Dolnej – gościł
Józef Szkarłat, w zastępstwie wójta Andrzeja Romanka.
Zgromadzenie tak wielu osób związanych z samorządem
i administracją było doskonałą okazją do wypromowania
wspomnianej na wstępie książki, która powstała z inicjatywy
Bogusława Kamińskiego – wójta gminy Iwkowa.
Uczestników spotkania, w tym
twórców publikacji, tj. Stefana Szota
– autora tekstu głównego, Bernadetę
Klimek i Iwonę Gryz – autorki części
graficznej, Bernadetę Odrzywolską –
korektorkę językową – powitał Wojciech
Hila, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
który poprowadził tę uroczystą galę.
Na wstępie głos zabrał wójt gminy Iwkowa – Bogusław Kamiński, który w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę
i wartość samorządu terytorialnego.
Atrakcją tego dnia był prezentowany
film zrealizowany przez Zbigniewa Klimka, w którym autorzy
tj. Stefan Szot i Bernadeta Klimek przybliżyli kulisy powstania
publikacji. Z ekranu, w stronę zaproszonych gości, popłynęły
z ust wójta gminy, Bogusława Kamińskiego, gratulacje i podziękowania:
Szanowni Państwo – tak się złożyło, że jubileusz 30-lecia
samorządu terytorialnego obchodzimy w okresie mojego urzędowania na stanowisku wójta gminy Iwkowa, dlatego mam zaszczyt złożyć z tej okazji serdeczne podziękowania oraz wyrazy
uznania i szacunku wszystkim moim poprzednikom, wszystkim radnym, sołtysom, byłym i obecnym pracownikom urzędu, współpracownikom i całej społeczności gminy Iwkowa, co,
z wielką radością, czynię. A w drodze do kolejnych jubileuszy
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pragnę zaprosić Państwa do współpracy w budowaniu lepszej
przyszłości dla nas samych i dla tych, którzy przyjdą po nas. Wykorzystajmy dany nam czas dla rozwoju naszej gminy, tak, aby
kolejne pokolenia wzrastały w poczuciu dumy, że są jej mieszkańcami – bo gmina Iwkowa jest wyjątkowa!
Po filmowym seansie kierownik biblioteki – Bernadeta Klimek – dziękując wszystkim za owocną współpracę podczas realizacji projektu wydawniczego, skierowała do zebranych między
innymi takie oto słowa:
To właśnie dzisiaj będą państwo mogli przewertować karty tej
książki i myślę, że każdy z nas odszuka w niej coś ciekawego, coś
swojego. Powrócą wspomnienia i zapewne pojawią się refleksje, bo
taka miedzy innymi jest rola tej publikacji. Przesłaniem autorów
było także wzmacnianie wśród mieszkańców gminy poczucia własnej tożsamości, co jest możliwe dzięki głębszemu poznaniu historii
i kultury regionu. Możemy czuć się dumni z tego wspaniałego dziedzictwa, które budowały i nadal budują kolejne pokolenia ludzi tej
ziemi. Naszym zamiarem było przede wszystkim oddanie Państwu
należnego uznania i szacunku za poświęcenie i ogromny wkład pracy na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.
Wyjątkowym akcentem było przekazanie przez przedstawicieli władzy samorządowej wszystkim uczestnikom imprezy nowej
regionalnej publikacji. Ponadto wójt gminy uhonorował autorów,
wręczając im pamiątkowe statuetki.
Z czasem wydarzenie to przybrało charakter wieczoru autorskiego, podczas którego Stefan Szot, skądinąd sołtys Iwkowej,
opowiadał o tym, jak pracował nad tekstem oraz przytaczał liczne zabawne anegdoty z tym związane. I tak jak podczas wieczoru
autorskiego do twórców publikacji ustawiały się kolejki po wpisy
i dedykacje.
Zdjęcia z jubileuszu zamieszczone zostały w kolorowej wkładce bieżącego numeru „Echa znad Beli”. Zapraszamy również na
stronę internetową biblioteki, gdzie można obejrzeć fotorelację
z wydarzenia oraz film promujący książkę.
Iwona Gryz

Młodzi dla Niepodległej
4 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej odbył się II Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Poezji Śpiewanej „Młodzi dla Niepodległej”. W konkursie wzięło udział 35
uczestników w tym: 3 zespoły, 2 duety i 18 solistów. Jury w składzie Grażyna Enzinger, Bożena Raszke i Arkadiusz Margraf przyznali poszczególne miejsca:
I grupa klasy I-III
I miejsce – Zespół w składzie Laura Barczyk, Karol Jarzmik, Filip
Pławecki, Kacper Pajor uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej
w Wojakowej – „Co to jest niepodległość”
II miejsce – Duet – Zuzanna Augustyn, Igor Burnagiel uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Wojakowej – „Przybyli ułani”
III miejsce – Julia Piechnik uczennica kl. III Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu – „Moja Ojczyzna”
Wyróżnienie – Duet – Marlena Kołodziej, Magdalena Kukułka uczennice kl. II Szkoły Podstawowej w Iwkowej – „Szara
piechota”
II grupa klasy IV-VI
I miejsce – Milena Kozyra uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Kątach – „Dziewczyna z granatem”

II miejsce – Laura Mida kl. uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Iwkowej – „Taki kraj”
III miejsce – Igor Maciaś uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej
w Iwkowej – „Taki kraj”
Wyróżnienie – Wiktoria Filipczyk uczennica kl. IV Szkoły
Podstawowej w Iwkowej-Nagórzu – „Miejcie nadzieję”
III grupa klasy VII-VIII
I miejsce – Dominik Maciaś uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej
w Iwkowej – „Cisza, modlitwa katyńska”
II miejsce – Wiktoria Jarzmik uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Wojakowej – „Miasto” – utwór z filmu „Miasto 44”
III miejsce – Hanna Pajor kl. uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Wojakowej – „Dziś idę walczyć, mamo”
Wyróżnienie – Łukasz Skrężyna uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej w Iwkowej-Nagórzu – „Dziewczyna z granatem”
Laureaci konkursu wystąpili 11 listopada w sali widowiskowej GOK podczas uroczystej gali z okazji Narodowego Święta
Niepodległości i odebrali nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom i nauczycielom za świetne przygotowanie uczestników
oraz bardzo wysoki poziom. Dziękujemy także Wojciechowi
Krężołkowi za pomoc w instalacji oświetlenia i nagłośnienia
oraz obsługę podczas konkursu.
/red./

11 listopada
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie
Iwkowa rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Iwkowej. Następnie Wójt Gminy Iwkowa wraz z przedstawicielami Rady Gminy w Iwkowej złożyli kwiaty pod pomnikiem
przy Urzędzie Gminy. Podczas mszy świętej i w trakcie składania kwiatów grała Iwkowska Orkiestra Dęta. Na zakończenie
odbyła się gala laureatów konkursu piosenki patriotycznej i poezji śpiewanej „Młodzi dla Niepodległej”, podczas której wystąpili w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wyróżnieni uczestnicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację obchodów i w nich uczestniczyli oraz przygotowali transmisję wydarzenia w Internecie.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Piotra Dzięgla za pomoc w przygotowaniu i obsłudze transmisji uroczystości. Dziękujemy także Wojciechowi Krężołkowi, Dawidowi Serafinowi
oraz Jakubowi Baranowi za obsługę oświetlenia i nagłośnienia
podczas uroczystości.
/red./
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Złote Gody
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny uhonorował mieszkańców Gminy Iwkowa medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Przyznawane są one parom, które w jednym
związku małżeńskim przeżyły pięćdziesiąt lat.
Wśród uhonorowanych w 2020 roku 15 par znaleźli się państwo: Władysława i Michał Augustynowie, Maria i Stanisław
Augustynowie, Władysława i Franciszek Barczykowie, Maria
i Stanisław Gawełdowie, Katarzyna i Mieczysław Hełmeccy,
Krystyna i Augustyn Kołdrasowie, Anna i Jan Krzyściakowie,
Halina i Kazimierz Łagoszowie, Józefa i Piotr Marcowie, Anna
i Kazimierz Midowie, Maria i Jan Motakowie, Teresa i Stanisław Pajorowie, Elżbieta i Jan Stanuchowie, Sabina i Zbigniew
Stokłosowie, Władysława i Kazimierz Zięciowie. Z uwagi na
warunki związane z pandemią oraz w trosce o naszych Jubilatów w 2020 roku zdecydowano zmienić formę obchodów Jubileuszu 50– lecia pożycia małżeńskiego. Zamiast wspólnego
świętowania odbyły się indywidualne spotkania z Jubilatami,
którzy wyrazili chęć osobistego przybycia do urzędu gminy lub
też w ustalonym indywidualnie terminie zostały uhonorowane
w innej formie.
W roku 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla 19 par małżeńskich zamieszkujących na terenie gminy Iwkowa: Emilia
i Józef Zapiórowie, Zofia i Roman Wnękowie, Elżbieta i Stanisław Zapiórowie, Krystyna i Władysław Repetowscy, Józefa
i Henryk Ziębaowie, Alicja i Stanisław Piechowiczowie, Halina i Marian Barczykowie, Maria i Stefan Bodkowie, Maria
i Edward Gryzowie, Elżbieta i Jan Szotowie, Aniela i Eugeniusz
Bodkowie, Bernarda i Edward Maciasiowie, Janina i Czesław
Klimasowie, Anna i Aleksander Łaźniowie, Kazimiera i Kazimierz Kurzydłowie, Władysława i Józef Pstrągowie, Halina
i Jan Repetowscy, Stanisława i Kazimierz Motakowie, Irena
i Jan Madejowie.
Uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia odbyła się w sobotę 20 listopada 2021 r. w Domu Weselnym Karolina w Iwkowej. Zaproszeni zostali wszyscy dostojni Jubilaci z roku 2020
(15 par) i z roku 2021 (19 par), jednak z różnych powodów
osobistych i zdrowotnych nie wszystkie z nich mogły uczestniczyć w zorganizowanym specjalnie dla nich spotkaniu jubileuszowym. W uroczystości wzięły udział trzy pary z roku 2020
i piętnaście par z roku 2021. Lokalny samorząd reprezentowali: Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Przewodnicząca
Rady Gminy w Iwkowej Dorota Kwaśna, Sekretarz Gminy
Barbara Wiśniewska - Kęder oraz z-ca Kierownika Urzędu Sta-

nu Cywilnego w Iwkowej Iwona Pytel. Imprezę poprowadził
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej Wojciech
Hila, zapewniając jednocześnie w ciągu całego spotkania oprawę
muzyczną w wykonaniu Kapeli z Zespołu Pieśni i Tańca „Iwkowianie”.
Wójt Gminy Iwkowa w przemówieniu skierowanym do dostojnych Jubilatów zaznaczył, że „każda z par świętujących Złote
Gody ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, a jubilatów
tu obecnych łączą miłość, tolerancja, wzajemny szacunek, bowiem to one stanowią podstawy trwałości każdego małżeństwa”.
Podkreślił ponadto ogromną wartość rodziny i wyraził wielkie
uznanie dla tak zacnego jubileuszu. Złożył też parom życzenia
wszelkiej pomyślności, kolejnych wspólnie przeżytych lat i rocznic
w zdrowiu i szczęściu.
Dla Jubilatów, którzy nie dotarli osobiście na uroczystość jubileuszową, medale za długoletnie pożycie małżeńskie, będą przekazane w indywidualnie ustalonym terminie.
Wszystkim Jubilatom gratulujemy, jednocześnie życząc kolejnych jubileuszy w jak najlepszym zdrowiu.
Iwona Pytel
Dziękujemy za zaproszenie, widać organizatorzy jak
i uczestnicy traktują tę uroczystość bardzo poważnie.
Pomyśleć, że to pół wieku było nam dane, za co dziękujemy Opatrzności Bożej. Dane nam już 50 lat, by trwać
i wytrwać na dobre i na złe – to wielka sztuka i słuszne są te
medale.
Mówią przebaczać, owszem, ale trudne chwile zrekompensować, bo podobno w życiu dobre są tylko chwile – więc
te medale są symbolem wdzięczności za nie.
Póki są siły, to się próbuje prostować ścieżki życia, lecz
gdy ich brak, samo życie wycisza problemy.
Zostaje refleksja – dokąd zdążamy – ostatnia prosta.
I choć już nogi bolą, to głowa do góry – po prostu
„Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
rzewnym sercem, łzawym okiem.
To serce zna dzieci głos
Odwróci bolesny cios”.
A póki co, weselmy się i cieszmy obecnością, dziećmi
i zdrowiem. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy wszystkim wraz z organizatorami tej pięknej uroczystości
wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia w tym
trudnym czasie. Bardzo dziękujemy.
Zofia Wnęk
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ŻYCIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Przedszkole w Iwkowej
W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole bierze udział
w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego
celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz
przekazywanie poprzez literaturę, m. in.: wartości moralnych,
kształtowanie postaw patriotycznych oraz włącznie w życie
przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. W ramach realizowanego programu zaprosiliśmy do czy-

Szkoła do Hymnu

Dzień Postaci z Bajek - Maluchy

Spotkanie z Mikołajem w grupie Starszaków

tania przedszkolakom różne osoby. Pierwszą z nich była emerytowana nauczycielka – Helena Szewczyk, która odwiedziła
dzieci podczas obchodzonego w przedszkolu „Dnia Osób Starszych”. Kolejnym ważnym gościem była Przewodnicząca Rady
Gminy – Dorota Kwaśna, która na podstawie czytanej legendy
zapoznała dzieci z dziejami państwa polskiego. Niezwykłym
gościem, który przybliżył najmłodszym historię uwielbianej
przez maluchy postaci był sam św. Mikołaj we własnej osobie –
6 grudnia oprócz wspaniałych prezentów dzieci otrzymały od
Świętego piękną interpretację baśni.
Postać Małego Misia towarzyszy dzieciom podczas czytanych przez nauczycieli utworów literackich w przedszkolu,
a także odwiedza dzieci w ich własnych domach, gdzie za pośrednictwem rodziców przenosi małych słuchaczy w bajkowy
świat fantazji.
Prócz korzystania z wiedzy zawartej w książkach, nasi podopieczni aktywnie włączają się w akcje MEiN o charakterze patriotycznym. „Szkoła pamięta” oraz „Szkoła do hymnu”. W ramach tych przedsięwzięć dzieci odwiedziły miejsca upamiętniające ważne wydarzenia i postaci związane z historią Polski
i regionu, zapaliły także znicze w miejscach pochówku osób
pracujących niegdyś w przedszkolu oraz osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności. A ponadto 10 listopada o symbolicznej godzinie 11.11. zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego
z udziałem gościa honorowego, którym była Przewodnicząca
Rady Gminy.
Kolejnymi ciekawymi wydarzeniami zorganizowanymi
w ostatnim czasie w przedszkolu były m. in.: zajęcia edukacyjne z udziałem tresowanych psów, Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Dzień Zdrowego
Śniadania oraz andrzejki.
Przed nami okres, w którym celebrować będziemy Boże
Narodzenie, przedszkolaki wraz z wychowawcami zasiądą
przy stole pełnym wigilijnych potraw i będą łamać się opłatkiem. Przy tej okazji pragniemy złożyć Wszystkim serdeczne
życzenia, aby nadchodzące Święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, zmartwień i trosk, przeżytym
w zdrowiu, spokoju i radości.
Ewa Turek

Przedszkole w Porąbce
Iwkowskiej
W ostatnim czasie w naszym przedszkolu mieliśmy okazję
przeżyć kilka szczególnych i ważnych dni dla naszych dzieciaków. Rozpoczęliśmy obchodami 11 listopada, kiedy to pięknie
wystrojeni, wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, biorąc
tym samym udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Zaprosiliśmy z tej okazji gościa
Marię Serafin – sołtys Porąbki Iwkowskiej. Wspólnie wspominaliśmy historię naszego kraju, rozmawialiśmy o symbolach
narodowych, przygotowując się do obchodów tego wielkiego
święta narodowego.
Następnie 25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia dzieci przyniosły swoje ulubione przytulanki i o nich
opowiedziały. Wspólnie obejrzeliśmy film opowiadający o tym,
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Radosna Gromadka
Zabawa andrzejkowa
24 listopada 2021 r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa. Dla dzieci to dzień niezwykły, atrakcja bardzo
lubiana dostarczająca im wielu przeżyć i radości. Przedszkolaki
poznały zwyczaje związane z obchodzeniem andrzejek. Uczestniczyły w wesołych zabawach, nie zabrakło oczywiście wróżb
i konkursów, w których ochoczo brały udział. Zabawa umożliwiła dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Dzieci
świetnie się bawiły, wspólnie tańczyły przy muzyce oraz brały
udział w różnych atrakcjach. Zabawa przyniosła wiele radości

naszym przedszkolakom. „Andrzejki” to świetna okazja do
rozbudzania w dzieciach ciekawości i chęci do poznania naszej
ludowej tradycji.
Barbara Figiel
Mikołajki
6 grudnia 2021 r. tradycyjnie, jak co roku przedszkolaków
odwiedził Święty Mikołaj. Zanim jednak przyszedł, dzieci wysłuchały opowieści o tradycji mikołajek, jak i o samym Mikołaju. Kiedy na korytarzu rozległ się głos Mikołaja, przedszkolaki

skąd wziął się pluszowy miś i wykonaliśmy ciekawe prace plastyczne. Był to bardzo interesujący dzień dla naszych dzieci,
ponieważ pluszowy miś jest ich najlepszym przyjacielem.
Trzydziestego listopada zorganizowaliśmy zorganizowaliśmy bal andrzejkowy. Wspólnie z dziećmi udekorowaliśmy
naszą salę, po czym przebraliśmy się w kolorowe stroje i zaczęliśmy fantastyczną zabawę. Przypomnieliśmy stare wróżby
andrzejkowe, jak np. lanie wosku, układanie butów i losowanie „Kim będziesz w przyszłości?”. Po takiej świetnej zabawie
i szaleństwie, rozpoczęliśmy adwent i piękny miesiąc grudzień.
A skoro grudzień, to mikołajki.
6 grudnia do naszego przedszkola przyjechał Mikołaj, przynosząc mnóstwo prezentów grzecznym dzieciom. Przedszkolaki serdecznie go przywitały, wyrecytowały wierszyki i zaśpiewały piosenki. Mikołaj bardzo się ucieszył i przygotował dla
nich jeszcze jedną niespodziankę – przeczytał im bajkę o przygotowaniach do świąt.
Karolina Bodek

od razu zaczęły podskakiwać z radości. Święty Mikołaj został
gorąco przywitany i zaproszony przez dzieci. Miło spędzony
czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty wręczane każdemu dziecku przez Mikołaja.
Barbara Kołodziej
Dzień Pluszowego Misia
25 listopada, jak co roku, przedszkolaki ze starszej i młodszej grupy uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym albo dużym pluszowym przyjacielem.
Przybyły głównie misie, ale pojawiło się także kilka innych
pluszaków. Każdy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień
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rozpoczął się od przedstawienia każdego z przyniesionych
pluszaków. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy z misiami, poznały historię święta oraz poszerzyły swoją
wiedzę o niedźwiedziach. Dla dzieci w tym dniu przygotowano
wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, wspólne śpiewanie
piosenek, misiowe tańce oraz czytanie bajek o misiach. Dzień
ten był pełen uśmiechu i wspólnej zabawy.
Edyta Nalepa
11 listopada
Z okazji 11 listopada przedszkolaki z grupy starszej przygotowały uroczystą akademię. Dzieci przedstawiły program artystyczny, podczas którego recytowały wiersze i śpiewały pieśni

o tematyce patriotycznej. Przedszkolaki przystąpiły do akcji
„Szkoła do hymnu”, punktualnie o 11.11 odśpiewały „Mazurka
Dąbrowskiego”.
Karolina Bodurka

Ochronka Sióstr Służebniczek
Akcje „Szkoła Pamięta” i „Szkoła do Hymnu”
Listopad jest w naszym kraju miesiącem pamięci – pamięci
o zmarłych, a także o ważnych dla naszego narodu wydarzeniach historycznych, przede wszystkim o procesie odzyskiwania niepodległości po 123 latach zaborów. Nasze przedszkole
bierze udział w dwóch akcjach mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych i upamiętnienie tych, których już
z nami nie ma. W ramach akcji „Szkoła Pamięta” odwiedziliśmy miejsca pamięci – pobliski cmentarz. Dzieci złożyły znicze
oraz zapoznały się bliżej z historią księdza Franciszka Cięciwy
– Jezuity, który w latach 1939-1945 był więźniem obozów niemieckich.

10 listopada wzięliśmy natomiast udział w akcji „Szkoła
do Hymnu”. Już po raz czwarty w ostatni dzień roboczy przed
Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie
11:11, dzieci z naszego przedszkola wraz z Dyrekcją, nauczycielkami oraz pozostałym personelem, odśpiewały „Mazurka
Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się w świętowanie
kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego
dnia dzieci przyszły do przedszkola w stroju biało-czerwonym,
miały także przypięte kotyliony.
Małgorzata Piętoń
Święto Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego
14 listopada to dzień, w którym co roku wspominamy patrona naszego przedszkola – bł.
Edmunda Bojanowskiego. Dzień
rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy do naszego patrona, a także od
śpiewu piosenek o bł. Edmundzie.
Siostra Grażyna w zwięzły sposób
przypomniała życie Edmunda Bojanowskiego. Jeszcze raz wszyscy
usłyszeli, jak dobry i serdeczny
był to człowiek, jak wiele uczynił
w swoim życiu dla innych. Był to
dzień wielu niespodzianek dzieci zostały obdarowane miłymi
upominkami – otrzymały tradycyjne piernikowe serca.
Małgorzata Piętoń
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada to dzień uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jed-
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noczą się i podejmują wiele działań. Dlatego również nasze
przedszkole w piątek 19 listopada 2021r., włączyła się w akcję
UNICEF „#Go blue”, by uczcić to wyjątkowe święto. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu przybliżyć im tematykę związaną z prawami dziecka, odbywało się to
poprzez prezentację multimedialną dla dzieci, wspólny śpiew
piosenki „Dziecka prawa”. W tym dniu, łącząc się z różnymi
dziećmi na świecie, przedszkolaki wcieliły się w rolę „dzieci
z różnych stron świata, by uświadomić sobie, że niezależnie
od koloru skóry, miejsca zamieszkania, dziecko jest dzieckiem
i powinno mieć swoje prawa.
Małgorzata Piętoń
Bal aniołów
23 listopada w naszym przedszkolu było jak w niebie!!! To
już nasza tradycja. W tym dniu dzieci przychodzą do przedszkola przebrane za Aniołki. Dzieci w białych, anielskich strojach z wielką radością i uśmiechami na twarzach bawiły się,
tańczyły, śpiewały. A to wszystko na cześć aniołów, które każ-

dego dnia nas strzegą. Królowała biel i błękit, bowiem tło do
balu tworzyło iście niebiańskie otoczenie. Podczas pogadanki
dzieci dowiedziały się, kim jest dla nich Anioł Stróż. Wszystko tego dnia było anielskie: zabawy, stroje, prace plastyczne.
Każdy w przedszkolu starał się być „Aniołkiem” dla drugiego.
Małgorzata Piętoń
Dzień Pluszowego Misia
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowały 25 listopada 2021 r. nasze przedszkole. Tego
dnia swoje urodziny obchodziła najmilsza zabawka na świecie, która ponad sto lat temu skradła niejedno dziecięce serce
i tak zostało do dnia dzisiejszego. W tym dniu każde dziecko
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przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem – Misiem.
Przedszkolaki poznały historię Święta Pluszowego Misia.
Dla dzieci zostało przygotowane wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, misiowe tańce. Ten dzień
w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem. Na koniec spotkania każdy z nas mógł choć na chwilę
zamienić się w bohatera tego dnia w misiowej fotobudce. Ten
dzień zapamiętamy na długo.
Małgorzata Piętoń
Wizyta Św. Mikołaja
Wizyta Świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez
wszystkie dzieci. Przedszkolaki starannie się niego przygotowują. Każdy wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, na
których oczywiście króluje Mikołaj. Oprócz prac plastycznych, wszyscy przygotowują piosenkę, taniec lub wiersz,
który będą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową oso-

bą. Dzieci uwielbiają te przygotowania i, mimo że zajmują
im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością. Radość
dzieci była ogromna, kiedy w dniu 6 grudnia do drzwi zapukał długo oczekiwany gość. Zanim jednak zaczął odwiedzać dzieci, obejrzał na wystawie przygotowane przez nich
prace. Chyba był bardzo zadowolony z efektów, bo uśmiech
nie schodził mu z twarzy. Mikołaj wysłuchał wierszy i piosenek przygotowanych specjalnie dla niego. Mógł podziwiać
nie tylko talenty aktorskie przedszkolaków, ale również taneczne. Przedszkolaki obiecały Mikołajowi, że postarają się
zachowywać grzecznie zarówno w przedszkolu jak i w domu.
Sympatyczny pan w czerwonym stroju nie zapomniał też
o pracownikach przedszkola. Pomimo tego, że wizyta Mikołaja dobiegła końca, na twarzach wszystkich długo gościł
uśmiech i szczęście. Nasze kochane przedszkolaczki bardzo
się cieszyły z podarunków, które otrzymały. Po powrocie do
domu, z wypiekami na twarzy opowiadały swym Rodzicom
o spotkaniu, jakie miało miejsce w przedszkolu. Miło spędzony czas uświetniły pamiątkowe zdjęcia, które długo będą nam
przypominały o tym cudownym dniu… Szkoda tylko, że ten
wyjątkowy gość odwiedza nas tylko raz w roku.
Małgorzata Piętoń
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Szkoła Podstawowa
w Dobrocieszu
Wycieczka do Oświęcimia
W dniu 5 października 2021 roku w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” uczniowie klas VI – VIII wraz z opiekunami udali się do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Głównym celem wyjazdu było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce,
uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa,
z drugiej strony wizerunku ludzi umierających bez prawa do
godności.
W KL Auschwitz – największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady – życie
straciło ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzisiejsze
Miejsce Pamięci to nie tylko autentyczne poobozowe bloki
i baraki, ale także unikatowy zbiór przedmiotów związanych
z cierpieniem ludzi przywiezionych do obozu na zagładę. Jest
to jedyny obóz koncentracyjny znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Po wejściu na teren Muzeum ukazał się słynny napis: „Arbeit macht frei” czyli: „Praca czyni wolnym” – sarkastyczny
tekst umieszczony przez Niemców. Po przekroczeniu bramy
młodzi ludzie poczuli powagę miejsca, w którym się znajdowali. Później udaliśmy się do kilku budynków, w których można
było zobaczyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę działo się
w Auschwitz. To była realistyczna i poruszająca lekcja historii.
Puste cele, krematoria, fotografie na ścianach czy bloki z osobistymi rzeczami więźniów to tylko część przerażającego obrazu
obozu. Jednak największe wrażenie na wszystkich wywarł pobyt w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Następnie udaliśmy się pod ścianę straceń i blok
11 zwany blokiem śmierci.
Kolejnym punktem wyjazdu był obóz Birkenau. Na terenie
tego obozu uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu
zobaczyć można było ruiny komór gazowych z krematoriami,
szybko likwidowanych przez Niemców pod koniec wojny.
W ramach zaplanowanych działań uczniowie zwiedzili także Wadowice, rodzinne miasto Św. Jana Pawła II.

Była to lekcja wartości – szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych
narodów podczas II wojny światowej. Działania wpłynęły na
rozwój świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, uświadomiły im niszczącą siłę totalitaryzmu, a także były zalążkiem
budowania w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich
przejawów nienawiści i umocnienia poczucia humanistycznych więzi.
Agnieszka Musiał
WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły
W ramach projektu programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły uczniowie klas I – III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu uczestniczyli w zajęciach sportowych.

Zajęcia w ramach Sport Klubów odbywały się w hali sportowej w Wojakowej pod czujnym nadzorem nauczycieli, którzy
wcześniej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach tego projektu. Celem zajęć ruchowych dla dzieci była
walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów
w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym
okresie nauki zdalnej.
Agnieszka Musiał
Dzień edukacji narodowej
Czternasty października to w całej Polsce Dzień Edukacji
Narodowej. Jest to święto nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły. Nasi uczniowie w interesujący sposób postanowili nagrodzić nauczycieli pracujących w Szkole
Podstawowej w Dobrocieszu, wręczając im... Oscary. Swój głos
uczniowie mogli oddać w osiemnastu różnych kategoriach, takich jak Najlepszy Scenariusz (dla nauczyciela prowadzącego
najciekawsze lekcje) czy Najlepszy Film Krótkometrażowy (dla
nauczyciela potrafiącego w prosty sposób wytłumaczyć skomplikowane rzeczy). Dyplomy dla zwycięzców zostały wraz z życzeniami wywieszone na korytarzu szkolnym, aby każdy z nauczycieli mógł poczuć się jak na czerwonym dywanie.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
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Andrzejki
Andrzejki to nie tylko święto wróżb i czarów, ale także tańca i dobrej zabawy, dlatego samorząd szkolny zorganizował
w naszej szkole zabawę dla wszystkich uczniów: kl. 0-3 i 4-8.

Uczniowie najstarszej klasy przygotowali liczne wróżby i konkursy. Zwłaszcza dla najmłodszych była to niezwykła przygoda
ze światem magii i wróżb. Wszyscy uczniowie chętnie tańczyli
na parkiecie, ponieważ była to pierwsza taka impreza po długiej przerwie spowodowanej pandemią.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Dzień pluszowego misia –
nie samą nauką żyje szkoła
W dniu 25 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Każdy uczeń mógł przynieść
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ciństwa – jest to otoczony pięknym lasem stary dom położony
na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w Kanadzie. Kiedy
była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce
dziewczyna natrafia na dwójkę niezwykłych nieznajomych –
małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to
szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi
to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne
i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do domu i zostaje
ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz
lepiej sobie radzą z otaczającym światem.
Po zakończonej projekcji udaliśmy się do KFC, by tam coś
zjeść.
To była udana wycieczka. Towarzyszyły jej: radość, dobry
humor i wrażenia po obejrzanym filmie. Emocje związane z filmem pozostały do późnego popołudnia.
Joanna Tontor
Narodowe Święto Niepodległości
Wielki polski poeta Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś,
że „ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Obowiązkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu jest nie tylko dbać
o dobro Polski obecnie, ale i pamiętać o jej pięknej, choć trudnej historii. Z tego też względu starsi uczniowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Żeby Polska była Polską”.
Akademię rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania
Mazurka Dąbrowskiego, włączając się tym samym w obchody
akcji „Niepodległa do hymnu”. Potem nadszedł czas na przed-

w tym dniu swojego ulubionego pluszaka i dzięki temu uniknąć pytania lub kartkówki.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Mikołajkowy wyjazd do kina w Nowym Sączu
6 grudnia uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu uczestniczyli w mikołajkowym wyjeździe do kina
„Helios” w Nowym Sączu na film pt. „Wilk, lew i ja”. Dokładnie
o godzinie 11.00 byliśmy już w kinie. Kupiliśmy popcorn, colę
i zajęliśmy miejsca w sali kinowej. Po chwili zgasły światła. Naszym oczom ukazała się pełna ciepła, przygód i wzruszeń opowieść o wielkiej przyjaźni między lwiątkiem, wilczkiem i ich
opiekunką w otoczeniu tętniącej pięknem przyrody. Alma –
główna bohaterka postanawia wrócić do krainy swojego dzie-

stawienie, które było podzielone na cztery akty. W każdym
z nich aktorzy przedstawili scenki z historii naszego kraju – od
traktatów rozbiorowych, przez powstanie listopadowe i styczniowe, aż po radosny dzień 11 listopada 1918 roku. Między
poszczególnymi aktami wystąpili młodsi uczniowie, którzy reprezentowali szkołę na Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Poezji Śpiewanej „Młodzi dla Niepodległej”. Była to
dla wszystkich bardzo wzniosła i wzruszająca chwila, również
z racji tego, że podobnych przedstawień nie oglądaliśmy dawno z powodu pandemii.
Jakub Nowak
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Ślubowanie uczniów klasy I
22 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Dobrocieszu odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy
pierwszej. W uroczystości tej udział wzięli nauczyciele, rodzice
oraz uczniowie całej społeczności szkolnej.
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, na którą
składały się wiersze, piosenki oraz zagadki dotyczące znajomości symboli narodowych i zasad dobrego zachowania. Uroczystą akademię prowadziła uczennica klasy piątej Sara Hołyst.

Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszoklasistów nastąpił uroczysty akt ślubowania i pasowania na ucznia.
Kolorowym ołówkiem tego symbolicznego aktu dokonała Pani
Dyrektor Wiesława Gorycka.
Tego dnia uczniowie otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne, książeczki SKO oraz kuferki edukacyjne.
Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.
Joanna Tontor

wszystkie urządzenia, z których mogliśmy korzystać i dbali
o nasze bezpieczeństwo. Skoki z wysokości, przewroty, ścianki,
poręcze to dla uczniów było wyzwanie, chociaż bardzo przyjemne. Najlepsza zabawa odbywała się w basenie z gąbkami,
zwłaszcza wtedy, gdy udało im się wrzucić tam instruktora lub
wychowawców. Szaleństwu uczniów nie było końca. Wszyscy
chociaż zmęczeni bezpiecznie wrócili do domu.
Barbara Maciaś
Wycieczka
W ramach projektu „Małopolska Olimpiada Frekwencji”
22 listopada odbyła się wycieczka do Krakowa. Wzięli w niej
udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu z klas IV-VIII wraz z opiekunami. Celem wyjazdu było
wyrabianie umiejętności obserwacji oraz słuchania muzyki
poważnej, samodzielnego wnioskowania na temat treści muzycznych kreujących wyobraźnię oraz zapoznanie z literaturą
regionu. W Filharmonii Krakowskiej uczestnicy wyjazdu wysłuchali koncertu pt.: „Kto czaruje w krakowskich piwnicach?”.
Była to sztuka muzyczno – teatralna opowiadająca o świecie
szesnastowiecznych legend krakowskich, związanych z postacią słynnego maga Jana Twardowskiego. W nowych aranżacjach wykorzystano piękne, choć mało znane polskie pieśni
renesansowe. Po zakończeniu spektaklu uczniowie udali się na
Rynek Główny, gdzie zwiedzili Muzeum Historyczne w Pod-

Wyjazd integracyjny
20 października uczniowie klas IV i V razem z wychowawcami wybrali się na integracyjną wycieczkę do Nowego Sącza.
Pierwszym punktem wycieczki było kino Helios, gdzie obejrzeliśmy film pt. „Czarny Młyn”, który chociaż momentami
wydawał się mroczny i straszny to przekazywał wiele wartości

młodym ludziom. Następnie uczniowie mogli zjeść posiłek,
aby nabrać dużo energii przed najważniejszym punktem naszej
wycieczki – Parkiem Trampolin. Tu dopiero zaczęła się fantastyczna zabawa pod okiem instruktorów, którzy pokazali nam

ziemiach Rynku. Ekspozycja podziemi to ok. 500 odwzorowań
multimedialnych przedstawionych na 37 ekranach dotykowych oraz rzutnikach, ok. 600 rekonstrukcji 3D, a także wiele
filmów, manekinów i makiet, które zachwyciły zwiedzających.
Uczniowie mogli zobaczyć cmentarzysko z XI w. i dawną osadę, średniowieczne narzędzia, monety, ozdoby, a także wiele
odsłoniętych spod ziemi znalezisk, jak np. Kramy Bolesławowe. Zwiedzając szlak turystyczny, nie tylko poznali historię
miasta, ale też poczuli atmosferę średniowiecznego rynku.
W Kościele Mariackim poznali genezę powstania ołtarza Wita
Stwosza, legendy o wieżach Kościoła Mariackiego. Następnie
zwiedzili dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, Katedrę Wawelską – miejsce koronacji królów Polski,
krypty, gdzie pochowano wielu władców. Uczestnicy wyjazdu
mieli okazję obejrzeć dzwon Zygmunta i posłuchać związanej
z nim historii. Po tak bogatej lekcji historii wszyscy udali się
do restauracji na pizzę, by po uczcie duchowej posilić i swoje ciało. Podsumowaniem wycieczki było wspólne zdjęcie ze
smokiem wawelskim.
W ramach tego działania odbyła się także lekcja demokracji, którą przeprowadził Jakub Nowak – nauczyciel historii.
Roman Świder
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Konkurs
4 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej odbył
się konkurs piosenki patriotycznej i poezji śpiewanej: „Młodzi
dla Niepodłegłej”. Celem konkursu jest propagowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu, poszerzanie znajomości historii zawartej w pieśniach, literaturze muzycznej na przestrzeni
dziejów, ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich. Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu reprezentowali: Hołyst Florian,

Julia Piechnik z klasy III oraz Koział Aleksandra, Trojanowska
Zofia z klasy IV. Podczas koncertu laureatów wystąpiła Julia
Piechnik, która zdobyła III miejsce. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy pięknych występów i życzymy dalszych
sukcesów.
Roman Świder
Zawody sportowe
W dniach 23 i 24 listopada uczennice Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dobrocieszu wzięły udział w powiatowych zawodach sportowych w tenisie stołowym indywidualnym i drużynowym. Celem zawodów jest integracja rówieśnicza, współzawodnictwo sportowe, krzewienie kultury fizycznej, wyrobienie potrzeby ruchu w życiu codziennym oraz kształtowanie
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i poprawianie sprawności psychomotorycznych. W kategorii
tenis stołowy indywidualny: II miejsce zajęła Monika Filipek
z klasy VI, VII miejsce Justyna Katra z klasy V, IX miejsce Emilia Dudek z klasy VIII. W klasyfikacji drużynowej: Monika Filipek, Justyna Katra uplasowały się na miejscu III. Gratulujemy
tak wysokich wyników oraz życzymy dalszych sukcesów!
Roman Świder
„6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj
chodzi po świecie...”
Nadszedł długo oczekiwany dzień – 6 grudnia. Dzieci z oddziału przedszkolnego już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na okna i drzwi, nasłuchując charakte-

rystycznego dźwięku dzwoneczków. W końcu Mikołaj dotarł
na czas, a na małych twarzyczkach zagościł uśmiech. Przedszkolaki przywitały go z ogromną radością, śpiewając mu piosenki i recytując wiersze. Upragniony gość zaszczycił nas nie
tylko swoją obecnością, ale także dobrym, życzliwym słowem.
Wszystkich obdarzył prezentami i obiecał, że za rok na pewno
tu wróci.
Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami
i ponownie zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą Mikołaja i pomachają mu na pożegnanie.
Serdeczne podziękowania składamy Mikołajowi, Aniołkom
i Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości, jak również
fotograf Aleksandrze Drożdżak za piękne pamiątkowe zdjęcia.
Kinga Mika-Pajor
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Szkoła Podstawowa
w Iwkowej
Wycieczka do Kopalni Soli…
28 października 2021 roku uczniowie klasy IV z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Iwkowej wyruszyli na długo wyczekiwaną wycieczkę do Kopalni Soli do Wieliczki. Wyruszyliśmy
z parkingu przy szkole około godziny 8.15, a na miejscu byliśmy już około godziny 10.00. Każdy z nas był podekscytowany tym, co będzie go czekało tego dnia. Kiedy dotarliśmy na
miejsce, spotkaliśmy się z przewodnikiem i wspólnie musieliśmy pokonać ogromną liczbę schodów. Im niżej schodziliśmy,
tym było coraz chłodniej. Na dole przewodnik zaczął oprowadzać nas niemal po całej kopalni i opowiadał nam rozmaite
ciekawostki. Podczas wędrówki trasą turystyczną poznaliśmy
historię zabytkowej kopalni, której początki sięgają czasów
średniowiecza. Dowiedzieliśmy się o tradycjach i obyczajach

wielickich górników. Podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli: m.in. wspaniałe kaplice zdobione solnymi rzeźbami
i płaskorzeźbami, żyrandole, urokliwe podziemne jeziora, stare wyrobiska o oryginalnej drewnianej zabudowie oraz dawne
narzędzia górnicze. Najbardziej zachwycił nas wystrój wydrążonej w XIX wieku kaplicy św. Kingi. Ukoronowaniem pobytu
w kopalni był obiad w podziemnej restauracji. Wielkim zaskoczeniem dla niektórych dzieci było to, że ludzie z całego świata
zjeżdżają tutaj, by zwiedzić kopalnię soli. Po wyjściu z kopalni
dzieci zakupiły cenne pamiątki. Mimo zmęczenia, dzieciaki
miło wspominają ten dzień.
Maria Zięć
Wychowawca klasy IV
Spotkanie ze Św. Mikołajem
Jednym z najbardziej wyczekiwanych dni w życiu każdego dziecka i nie tylko jest dzień przybycia Świętego Mikołaja.
W tym roku ten dzień był także wyjątkowym przez niezwykłą
pogodę, rzadko bowiem w ostatnich latach w „mikołajki” pola
i łąki okryte były białym puchem.
Tuż po godzinie ósmej rano uczniowie klas 0-III Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Iwkowej udali się
na Bacówkę „Biały Jeleń”, gdzie już od progu zostali przywitani przez uśmiechniętych Pomocników Św. Mikołaja rozdających pachnące drożdżówki i aromatyczny kompot. Z uwagi
na liczną grupę i panujące obostrzenia sanitarne wychowankowie zostali rozdzieleni. W tym samym czasie, w którym część
uczniów oglądało świąteczną bajkę, pozostali dekorowali pier-

niczki, które następnie Elfy zapakowały w piękne świąteczne
pudełka. Jednak cudny zapach pierników i ciasta, który unosił
się po salach bacówki, nie uśpił czujności naszych uczniów,
którzy czekali na Tego wyjątkowego Gościa.
Kiedy do sali wszedł Święty Mikołaj, na twarzach większości dzieci pojawiły się szerokie uśmiechy, choć u niektórych
można było również zobaczyć niepewność, obawę, a nawet
lęk. Trwało to jednak krótko. Dzieci odważnie zaśpiewały
przygotowaną piosenkę, rozmawiały z Mikołajem, opowiadały
o nauce i zabawach w szkole. Na koniec nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia. Spotkanie z niezwykłym gościem wszystkim
uczniom sprawiło dużo przyjemności. Na koniec zjedliśmy
pyszny obiad, po którym wróciliśmy do szkoły. Atmosfera spotkania była wyjątkowa i każdy w tym dniu został obdarowany
prezentem.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Joannie Szot-Pączek – właścicielce Bacówki „Biały Jeleń” – za pomoc w zorganizowaniu tego szczególnego dnia.
Zuzanna Kurzydło
Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku (po latach niewoli 1795–1918).
Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937,
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945.
Przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej
w 1989. Jest dniem wolnym od pracy. W całym kraju Polacy
świętują ten dzień. Oczywistą rzeczą jest, iż kształtowanie postaw patriotycznych to jedno z wielu zadań szkoły. Dlatego, jak
co roku, nasi uczniowie włączyli się w obchody Święta Niepodległości. Występ okolicznościowy przygotowała klasa pią-
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ta wraz z nauczycielami oraz uczniowie klas młodszych pod
kierunkiem Jadwigi Tabaszewskiej. Uczniowie przypomnieli losy narodu polskiego pod zaborami i zmagania Polaków
o odzyskanie niepodległości. Śpiewem pieśni patriotycznych
i wojskowych przybliżyli tamten trudny czas. Dużo radosnej
atmosfery wniósł występ dzieci z klas I-III; śpiew, a zwłaszcza
piękne wykonanie poloneza. Na koniec wszyscy odśpiewali
cztery zwrotki hymnu narodowego. Szkoda, że tak starannie
przygotowany występ oglądała na żywo tylko część uczniów.
Powód wiadomy… – unikamy dużych zgromadzeń. Wszyscy
chętni mogli jednak obejrzeć akademię na facebooku bądź pooglądać zdjęcia z tego wydarzenia na stronie szkoły iwkowa.
edupage.org.
Jadwiga Szot
Kółko dziennikarskie w naszej szkole!
Zajęcia kółka dziennikarskiego są prowadzone w naszej
szkole w ramach projektu „Moja przyszłość zaczyna się już
dzisiaj”.
Na pierwszych zajęciach wraz z panią Urszulą Midą zaplanowaliśmy napisanie naszych pierwszych gazet. Podzieliliśmy
się na dwie grupy, Przedyskutowaliśmy, na czym chcemy się
skupić, opracowując artykuły i do kogo gazety mają być skierowane. Doszliśmy do wniosku, że będą to gazetki szkolne
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Szkoła Podstawowa
w Iwkowej Nagórzu
Jedno kliknięcie, więcej możliwości…
W ramach projektu „Moja przyszłość zaczyna się już dziś
– podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w szkołach publicznych Gminy Iwkowa” uczniowie klasy III
uczestniczą w zajęciach
„Jedno kliknięcie, więcej
możliwości”, na których
bawią się w inżynierów,
konstruując i programując prawdziwe roboty. Warsztaty z robotyki
to szansa na kształcenie
twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej,
które pozwalają lepiej
poznać świat przedmiotów ścisłych. Podczas zajęć dzieci podzielone są
na zespoły dwuosobowe.
Na każdy zespół przypada jeden zestaw klocków
LEGO oraz komputer
z zainstalowanym oprogramowaniem WeDo. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów
budują konstrukcje według podanych instrukcji, a następnie
uczą się je wprawiać w ruch, tworzyć interakcje, a to wszystko za pomocą obrazkowego oprogramowania. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robotów. Jest to
szalenie ważny element zajęć, który pozwala dzieciom poczuć
satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc tym samym wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.
Malwina Gołąb
Zabawa andrzejkowa w oddziale przedszkolnym
Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana z dziada, pradziada. Również w naszej szkole 25 listopada odbyła się andrzejkowa zabawa. Andrzejki, które na stałe
wpisały się w scenariusz szkolnego kalendarza, są wspaniałą
okazją do dobrej zabawy i jednocześnie źródłem szacunku dla

przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Ciekawym doświadczeniem były dyskusje na temat tego, jak ma wyglądać strona
tytułowa – logo, tytuł, jak graficznie rozłożyć tekst, które zdjęcia wybrać. Przeprowadzaliśmy np. wywiad z panią Barbarą
Migdą czy przewodniczącym naszej szkoły Bartłomiejem Łagoszem. W naszych gazetach można przeczytać o poważnych
sprawach jak np. o patronie naszej szkoły św. Janie Pawle II,
ale są też lekkie tematy, takie jak gotowanie czy krzyżówki. Na
pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Praca nad tworzeniem artykułów przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy chętnie przychodzili do szkoły, pomimo że to były dodatkowe zajęcia.
Jesteśmy dumni z naszej z pracy. Pierwsze wydanie gazet
szkolnych już za parę dni.
Uczestnicy Kółka Dziennikarskiego
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tolerancji oraz obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Katalog wróżb
był bogaty, każdy mógł znaleźć dla siebie coś wyjątkowego.
Dyskoteka klasowa była okazją nie tylko do świetnej zabawy,
ale także integracji klasowej społeczności. Zabawę uświetniły
przeboje disco i współczesnej muzyki dziecięcej. Szaleństw, radości oraz uśmiechu było wiele i każdy z utęsknieniem czeka
już na następny andrzejkowy bal. Do domów wszyscy wrócili
zadowoleni i pełni wiary, że spełni się to, co wywróżyli sobie
tego magicznego dnia.
Malwina Gołąb
Pluszowy Miś
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo
„czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

ca się z labiryntu, zjeżdżalni i basenu z piłeczkami. Dzieci korzystały także z mini pojazdów, koników i skakały na trampolinie. Każdy, kto poczuł zmęczenie, mógł skorzystać z zacisznego kącika malucha, w którym można było odpocząć, pobawić
się klockami i zabawkami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie
uczestniczyli także w warsztatach „las w słoiku”, gdzie pod
okiem animatorek samodzielnie wykonali miniaturowy zagajnik, odtwarzając naturalne środowisko leśne.
Malwina Gołąb
Tenis stołowy
24 i 25 listopada w hali sportowej w Czchowie odbyły się
powiatowe indywidualne i drużynowe zawody w tenisie stołowym w dwóch kategoriach: Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Nasze reprezentantki w kategorii Igrzyska Dzieci
(gra indywidualna) zdobyły miejsca na podium i tym samym
zakwalifikowały się na szczebel wojewódzki. Gratulujemy
Gabrieli Bodek za zajęcie III miejsca i Wiktorii Kubickiej za
zajęcie V miejsca w indywidualnym starciu z przeciwnikiem.

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie
w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko
zaczęło się jednak dużo wcześniej.
W oddziale przedszkolnym, jak co roku, święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczególnie. Tego dnia każde
dziecko przynosi swojego najmilszego misia.
W tym roku naszą uroczystość zaczęliśmy od przywitania
wszystkich uczniów i ich misiów, następnie słuchaliśmy misiowe przeboje muzyczne: „Jadą, jadą misie” i „Pluszowe niedźwiadki”, obejrzeliśmy prezentację multimedialną o znanych
i lubianych misiach z dziecięcych bajek. Następnie wysłuchaliśmy opowiadania pt. „Mały miś” i rozwiązywaliśmy zagadki
i łamigłówki związane z różnymi i dobrze nam znanymi postaciami z bajek.
Malwina Gołąb
Wycieczka do Brzeznej
28 października oddział przedszkolny wraz z klasą I-III radośnie spędził czas w sali zabaw „Nibylandia” w Brzeznej. Celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania
w grupie poprzez wspólną zabawę, rozwijanie i doskonalenie
sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji przestrzennej.
Niezwykłą atrakcją okazała się ogromna konstrukcja składają-

Wyżej wymienione dziewczyny grały także w drużynowym tenisie stołowym i zajęły I miejsce! Świetnie zaprezentowały się
także dziewczyny z klasy VIII w kategorii Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w grze indywidualnej. Aleksandra Trojanowska zajęła
II miejsce, a Kamila Kołdras VI miejsce, natomiast w grze drużynowej nie miały sobie równych przeciwniczek, były niemożliwe do „ogrania” i zajęły zasłużone I miejsce.
Karol Gołąb
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Krynica zachwyca – wycieczka
dydaktyczno-krajoznawcza
W ramach projektu Poznajemy Małopolskę uczniowie
naszej szkoły udali się 11 października do Krynicy Zdroju,
jednego z najpiękniejszych miast uzdrowiskowych w naszym
regionie.
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Zabawek
„Bajka”. Jest to magiczne miejsce, w którym dzieci z radością
i zdumieniem odkrywały zabawki swoich rodziców i dziadków,
a opiekunowie przenieśli się w świat zapomnianych dziecięcych fantazji.
W tym miniaturowym świecie zaprezentowano prawie
wszystkie formy zabawkarstwa europejskiego – od starożytności po lata 80-te XX wieku. Są tam teatrzyki domowe, szopki
bożonarodzeniowe, zabawki znane z filmów, lalki i ich akcesoria, zabawki blaszane, militaria chłopięce, klocki, zwierzątka,
zabawki optyczne, samograje i wiele innych. Są też przybory
szkolne i mini- klasa sprzed 50 lat.

Następnym punktem pobytu w Krynicy była wizyta w Nowym Domu Zdrojowym i degustacja wód leczniczych.
Ostatnia, a zarazem najbardziej emocjonująca, atrakcja
w czasie wycieczki to wyjazd kolejką linową na szczyt stacji
narciarskiej Słotwiny Arena, gdzie mieści się pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji
drewnianej. Skryta w sercu Beskidu Sądeckiego pośród przepięknych lasów pasma Jaworzyny Krynickiej, oferuje zapierające dech w piersiach widoki.
Po dniu tak pełnym wrażeń zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domów.
Monika Karpiel
Warsztaty dla Małych Ogrodników Just in Nature
„Kuferek jesiennych pomysłów”
29 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w warsztatach dla Małych Ogrodników Just in Nature.
Spotkanie warsztatowe dla wszystkich uczniów miały charakter terapeutyczny. Hortiterapia to rodzaj terapii psychicznej, która łączy w sobie medycynę i uprawianie ogrodnictwa.
Przebywanie w ogrodzie ma wspomóc redukcję przewlekłego
stresu i przyczynić się do przywrócenia równowagi psychicznej. Hortiterapia może być przeprowadzana w dwojaki sposób:
czynnie oraz biernie. Oba sposoby mają za zadanie pobudzić
wszystkie zmysły człowieka, co z kolei jest świetnym sposobem
na zajęcie myśli i zrelaksowanie się. Hortiterapia, inaczej zwana
hortikuloterapią czy po prostu terapią ogrodniczą, wykorzystu-
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je kontakt z przyrodą w celach leczenia stanów obniżonego nastroju, depresji czy osób cierpiących na stany lękowe. Ta forma
psychoterapii pozwala na wyciszenie, poukładanie myśli poprzez konieczność skupienia na pracy, która sprawia przyjemność i relaksuje. W swoich założeniach wpływa na zwiększenie
koordynacji ruchowej, psychicznej – uwrażliwiają człowieka,
podnosi poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Celem spotkania było zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli
ekologią poprzez florystykę ukierunkowaną na rozwój bodźców sensorycznych.
Bardzo ważnym aspektem hortiterapii jest także wykształcenie poczucia odpowiedzialności. Własnoręczne sadzenie
i pielęgnacja roślin, a następnie zbieranie plonów poprawia
koncentrację na wykonywaniu poszczególnych czynności i zarazem jest świetną nauką cierpliwości. Pozwala także wykształcić w sobie dyscyplinę oraz umiejętność pracy w zespole.
Spotkanie warsztatowe „Mali Ogrodnicy” dało możliwość
wszystkim naszym uczniom wejścia w świat leśnej bajki.
W warsztatach wzięły udział klasy I–VIII oraz oddział
przedszkolny.
Na warsztatach dowiedzieliśmy się przede wszystkim tego,
że „nie wszystko, co tak prozaiczne – nie jest tak proste,
jakby Nam się wydawało... i że te warsztaty są świetne dla
Każdego – bez względu na wiek!”. Uczniowie wraz z oddziałem przedszkolnym stworzyli piękne „mikroleśne światy”
w słojach.
Promienie słoneczka przebijające się przez okna sali, w której odbywały się zajęcia przypominały, że trwa piękna polska
jesień... Ławki szkolne i stoliki przedszkolne przestały w tym
dniu być ławkami edukacyjnymi, a stały się inną przestrzenią.
Wyruszyliśmy na przygodę z naturą, która pobudzała nasze
zmysły: węch (zapach roślin), dotyk (tekstura, faktura materiałów pochodzenia naturalnego) oraz wzrok (obserwacja natury). Ziemia, piasek, mech, szyszki... tak wyglądała nasza leśna
wyspa, w którą przemieniły się szkolne ławki. Wszystkie dzieci
zabrały ze sobą swoje „mikroleśne światy” w słoikach do swoich domów, by móc się nimi opiekować i je pielęgnować.
Dzięki warsztatom przeprowadzonym w naszej szkole dzieci mogły się uczyć, bawić, doświadczać i rozwijać wyobraźnię
przy pomocy tego, co nam niesie przyroda.
Nastały takie czasy, że powinniśmy zadbać o to, co pozostanie po nas na przyszłość młodemu pokoleniu.
Tego rodzaju spotkania uwrażliwiają człowieka, podnoszą
poczucie własnej wartości, a przy okazji też budują postawę
proekologiczną. Z wielką przyjemnością spotkamy się z Just In
Nature powtórnie.

24

Echo znad Beli

Serdecznie dziękujemy sponsorom warsztatów: GOPS Iwkowa (realizacja zadania wynikającego z gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii) oraz Stowarzyszeniu „Nagórze”,
które uzyskało dofinansowanie z Urzędu Gminy Iwkowa w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Anna Baran
Drzewo dla klimatu
Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu przystąpiła do projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań
dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” realizowanego przez Powiat Brzeski.
Szkoła przystępując do programu „Drzewo dla klimatu”
prowadziła kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie i przybliżenie tematu
postępujących zmian klimatu
oraz wpływu drzew na walkę ze
zmianami klimatycznymi poprzez pochłanianie dwutlenku
węgla. To drzewa są naturalnymi klimatyzatorami, filtrami
gleby, wody powietrza, strefami
buforowymi chroniącymi przed zanieczyszczeniami i hałasem.
W ramach prowadzonej kampanii obok szkoły zostały posadzone czerwone dęby.
Alicja Sowa
Konkurs językowy
Uczniowie klasy VII i VIII po raz kolejny zmierzyli się
z trudnymi zadaniami Olimpiady Językowej dla Juniorów
organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im.
S.M.Lindego w Poznaniu. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy językowej oraz motywowanie do
dalszej nauki języka angielskiego. Krystianowi Dzięglowi –
uczniowi klasy VIII gratulujemy uzyskania najwyższego wyniku w I etapie konkursu.
Monika Trojanowska
Warsztaty on-line z British Council w ramach projektu English Teaching
7 grudnia 2021 r. uczestnicy projektu „English Teaching”
brali udział w warsztatach on-line przeprowadzonych przez
British Council Speaker of English pod nazwą „UK Food”.
Warsztaty kulturowo-językowe przybliżyły uczniom tradycyjne potrawy ze Zjednoczonego Królestwa. Część tych dań
jest spożywanych w Wielkiej Brytanii na co dzień, inne natomiast są już tylko tradycją. Wychowankowie wyrażali swoją
opinię na temat omawianych potraw. Wskazywali na te, których by chętnie spróbowali, jak i na dania, których składniki,
sposób przygotowania i wrażenia organoleptyczne wręcz odstraszały od konsumpcji.
Jedną z takich osobliwych potraw jest narodowe danie
Szkocji o nazwie haggis, które tradycyjnie przyrządzane jest
z serca, wątroby, płuc, cebuli, łoju i przypraw gotowanych
w owczym żołądku. Haggis nie jest dla wszystkich, ale jest typowo szkocki. Z kolei Deep-Fried Mars Bar to słodka przeką-

ska, która zawiera karmel, nugat i czekoladę. Zmieszane składniki panierowane są w cieście, a następnie smażone w głębokim tłuszczu. Może nie jest to najzdrowsza przekąska, ale za to
pyszny słodki przysmak. Wiele różnych potraw, w tym trifle,
scones, jellied eels czy scotch egg przyprawiało nas o zawrót
głowy szerokim wachlarzem smaków, lecz bangers and mash
bynajmniej nie przypadły nam do gustu.
Były też ćwiczenia językowe i zadania związane z poznanymi przysmakami. Jednakże najważniejszy jest fakt, że dzięki
projektom takim jak „English Teaching”, udaje się zwiększyć
motywację dzieci i młodzieży do nauki języka angielskiego,
spowodować ich większą otwartość i odwagę w używaniu języka obcego oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Szczególnie ważny jest kontakt z „żywym językiem angielskim” poprzez
angażowanie w działania speakers of English. Dzięki temu
uczestnicy mogą poznać właściwy angielski akcent i piękną
wymowę.
Dziękujemy British Council Kraków oraz Fundacji Nida za
możliwość skorzystania z tej szansy.
Anna Baran
Dzień radości – wizyta św. Mikołaja
6 grudnia w naszej szkole był dla uczniów czasem radości
i niezapomnianych wrażeń. Do szkoły przybył od wielu dni
wyczekiwany Gość – św. Mikołaj, który oprócz worka pełnego prezentów przywiózł ze sobą dużo uśmiechu, ciepła i wesołości. Najmłodsze dzieci przywitały „Świętego” piosenkami
i wierszykami. Złożyły obietnicę, że będą chętnie słuchać dorosłych, pilnie się uczyć oraz pomagać potrzebującym. W nagrodę zostały obdarowane upominkami.

Promocja książki
30-lecie samorządu terytorialnego Gminy Iwkowa

Młodzi dla Niepodległej

11 listopada

Alicja i Stanisław Piechowiczowie

Aniela i Eugeniusz Bodkowie

Złote Gody

Anna i Aleksander Łaźniowie

Bernadeta i Edward Maciasiowie

Elżbieta i Jan Szotowie

Anna i Jan Krzyściakowie

Elżbieta i Jan Stanuchowie

Elżbieta i Stanisław Zapiórowie

Emilia i Józef Zapiórowie

Halina i Marian Barczykowie

Janina i Czesław Klimasowie

Józefa i Henryk Ziębowie

Kazimiera i Kazimierz Kurzydło

Krystyna i Władysław Repetowscy

Maria i Jan Motakowie

Maria i Edward Gryzowie

Maria i śtefan Bodkowie

Zofia i Roman Wnękowie

PSP w Dobrocieszu

PSP w Dobrocieszu

Odkrywam Małopolskę

PSP w Iwkowej-Nagórzu

PSP w Iwkowej-Nagórzu

PSP w Kątach

PSP w Iwkowej

PSP w Kątach

PSP w Wojakowej
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Nasz Gość nie zapomniał również o starszych uczniach
szkoły, którzy entuzjastycznie z uśmiechem na ustach i obietnicą dobrego sprawowania przyjmowali prezenty.
Miłym akcentem spotkania były zdjęcia i zapewnienie
św. Mikołaja, że za rok znów do nas przybędzie.
Dziękujemy św. Mikołajowi i wszystkim, którzy w tym dniu
pomogli spełnić marzenia dzieci.
Alina Zięć
Kiermasz świąteczny
7 grudnia 2021 r. w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny
zorganizowany przez Radę Rodziców. Na specjalnie przygotowanych stolikach w holu szkoły znalazły się ozdoby bożonarodzeniowe, m.in.: choinki z materiału, suszonych pomarańczy,

stroiki, bombki, aniołki, pierniczki oraz pyszne ciasta, które
wykonali nasi zdolni i pomysłowi uczniowie z różnych klas
oraz ich rodzice. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział
i pomoc w organizacji kiermaszu, z którego dochód będzie
przeznaczony w całości na potrzeby dzieci PSP Iwkowa Nagórze.
Sylwia Rokita

Szkoła Podstawowa w Kątach
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
w barwach jesieni
Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych rozpoczęliśmy już 29 września Ogólnopolskim Dniem
Głośnego Czytania. Mieliśmy w pamięci, że październik jest
również miesiącem dobroci dla zwierząt, dlatego w wyborze
literatury do czytania nie mogło zabraknąć utworów, których
bohaterami są właśnie zwierzęta.
Najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedziły w klasach
starsze koleżanki: Magdalena Pajor, Maria Kulig, Hanna i Maria Stanuch oraz Karolina Sowa. Wczuwając się w rolę animatorek, czytały dzieciom bajki, prezentowały ilustracje, rekwizyty. Rozmawiały z dziećmi na temat interesujących przygód
kota Cukierka, który wciąż płatał figle swojej nowej rodzinie,
dobrodusznej Czarownicy podróżującej w towarzystwie różnych zwierząt, czy też agentki Nelly Rapp oraz jej wiernego
psa Londyna. Uczniowie klas starszych czytali samodzielnie na
wybranych lekcjach.

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych brzmiało: „Baśnie i legendy z całego świata”. Pod
tym właśnie tytułem biblioteka zorganizowała szkolny konkurs
czytelniczo – plastyczny poświęcony baśniowym i legendarnym postaciom oraz wydarzeniom. Do biblioteki wpłynęło 25
prac, na których pojawiły się zionące ogniem smoki, księżniczki i królewny, waleczni rycerze, zamki oraz wzburzone morza.
A oto wyniki:
Kategoria I: klasy I-IV
I miejsce – Zuzanna Kukla kl. IV
I miejsce – Gabriela Kolasa kl. I
II miejsce – Natalia Horowska kl. III a
II miejsce – Maria Kukla kl. III a
III miejsce – Monika Sławek kl. III a
III miejsce – Wiktoria Nowak kl. II
Kategoria II: klasy V-VI
II miejsce – Magdalena Kukla kl. V
Wyróżnienia:
Ewa Kurzydło kl. II
Wiktoria Nowak kl. III a
Inną propozycją, skierowaną do klas I–III, była akcja czytelnicza „Jesienny dąb w bibliotece”. Za każdą przeczytaną
książkę dzieci otrzymywały dębowego listka w kolorze przyporządkowanym danej klasie. Akcja przebiegała bardzo żywiołowo. Wśród uczestników panowała zdrowa rywalizacja.
Dzieci chętnie wypożyczały i rozmawiały na temat przeczytanych książek, polecając je innym. Korona drzewa została gęsto
utkana jesiennymi listkami, co świadczy o czytelniczym zaangażowaniu dzieci. Akcja „Jesienny dąb w bibliotece” została
zakończona tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości,
symbolizując tym samym patriotyczną postawę troski o własny rozwój, język ojczysty, tradycję i kulturę. Najwięcej listków
na bibliotecznym drzewie zawiesiła klasa III a.
Działania czytelnicze wspierane były także poprzez wystawy tematyczne i pokonkursowe, prezentowane nowości, lekcje
biblioteczne (niektóre z elementami biblioterapii), rozmowy na
temat zagrożeń, przyjaźni, opieki nad zwierzątkami, odpowiedzialności, troski. W październiku obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Muzyki, dlatego w bibliotece niejednokrotnie
rozbrzmiewały ulubione melodie naszych czytelników. Chętni
uczniowie mogli również popróbować swoich sił w konkursach powiatowych organizowanych przez PiMBP w Brzesku
oraz MBP w Czchowie.
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Tym razem zapraszamy wszystkich naszych czytelników
do zapoznania się z nowościami dotyczącymi literatury faktu,
których kanwą są historie prawdziwe. Jest to m. in.: „Asiunia”
J. Papuzińskiej, „Czy wojna jest dla dziewczyn? P. Beręsiewicza,
„Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” A. Czerwińskiej-Rydel, „Dzieciństwo w pasiakach” B. Bartnikowskiego czy
też „Rotmistrz Pilecki ochotnik do Auschwitz” A. Cyry.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń bibliotecznych na stronie szkolnej pspkaty.edupage.org.
Stanisława Bodek
Konkurs językowy
Uczniowie klasy VII, VIII a i VIII b po raz kolejny zmierzyli się z trudnymi zadaniami Olimpiady Języka Angielskiego dla

Juniorów. Gratuluję Hubertowi Żołnie z klasy VIII a uzyskania
najwyższego wyniku w I etapie konkursu!
Monika Trojanowska
Zielony, czerwony – anioły w drodze do szkoły
Podczas cyklu lekcji poświęconych bezpieczeństwu przedszkolaków na drodze dzieci poznawały elementarne zasady
ruchu drogowego oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego
zachowania się na ulicy. Bezpieczna droga do przedszkola to:
ostrożność i uwaga, stosowanie się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, a w razie potrzeby umiejętność korzystania
z numerów alarmowych.
Mali uczestnicy spotkań integracyjno – czytelniczych
utrwalali zasady bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych,
biorąc udział w zabawie ruchowo-orientacyjno-porządkowej

z wykorzystaniem prostych rekwizytów. Podzieleni na dwie
grupy – samochody i przechodnie – naśladowali ruch uliczny.
W odgrywanych scenkach dramowych pojawiły się na pasach
m.in. matki z dziećmi, pieski, a także starsi i niepełnosprawni.
Na przejściu dla pieszych momentami było naprawdę niebezpiecznie, ponieważ „kierowcy pojazdów” bardzo się śpieszyli, byli niecierpliwi i nie zawsze stosowali się do sygnalizacji
świetlnej. Natomiast pieszym zdarzało się czasem potknąć
i przewrócić lub zwyczajnie zagapić.
Podczas spotkań nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania refrenu piosenki o zasadach na jezdni, prac plastycznych
oraz czytania bajek: „Na ratunek” czy „Policjant”. Dzieci udały
się do biblioteki szkolnej, by dowiedzieć się, gdzie mieszkają
książki i jak zostać czytelnikiem. Z wielką radością i zainteresowaniem przeglądały i układały bogato ilustrowane książeczki
dostosowane do ich wieku, uczestniczyły także w różnych zabawach. Wspaniałą atmosferę spotkań najlepiej odzwierciedlają zamieszczone zdjęcia.
Stanisława Bodek
Dzień dla Niepodległej u uczniów klas trzecich
11 listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce.
W tym dniu obchodzimy rocznicę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości po 123 latach pod zaborami okupantów. Ostatni tydzień poprzedzający to wydarzenie poświęcony był tematom związanym z Niepodległą Polską. Dzieci przygotowywały
się do tego wydarzenia bardzo aktywnie. Poznawały historię
naszego Kraju. Rozwiązywały zadania z kodowania związanie z symbolami Polski. Nauczyły się grać na dzwonkach nasz
Hymn- Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie z przejęciem śpiewali pieśni patriotyczne oraz utwór „Co to jest niepodległość?”.
Piękne prace plastyczne pt. „Najpiękniejszy Orzeł-Godło Polski”, jakie wykonały dzieci różnymi technikami ozdobiły korytarz szkolny. Uczestniczyły także w podniosłej akademii przygotowanej przez starszych uczniów naszej szkoły.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak
Dzień postaci z bajek z elementami kodowania
5 listopada 2021 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. Z tej okazji chętni uczniowie klasy III a i III b
przybyli przebrani w przepiękne bajkowe stroje. Ten dzień miał
wszystkim przypomnieć, jak ważne są bajki i że warto do nich
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powracać. Jednak najważniejszym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy, takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane. Dzieci przyniosły swoje ulubione
bajki oraz baśnie i czytały ich fragmenty. Następnie otrzymały
karty do kodowania, które po rozwiązaniu okazały się… zakodowanymi postaciami z bajek. To zadanie sprawiło dzieciom
bardzo wiele radości. Był to dzień pełen wrażeń.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak
Wizyta „Pana Mrówki”
22 października 2021 r. przedstawiciele marketu „Mrówka” z Łososiny Dolnej odwiedzili Szkołę Podstawową w Kątach. Podczas spotkania rozmawiali z uczniami klas trzecich
o bezpiecznym korzystaniu z drogi i przejść dla pieszych,
wskazując również na konieczność używania elementów odblaskowych. Przypominali dzieciom, jak bezpiecznie podróżować samochodem, a dzieci zobowiązały się również przypominać rodzicom o poznanych zasadach. Ważną częścią

ten upłynął bardzo radośnie, a dzieci przyznały, że nie trzeba
daleko wyjeżdżać, aby zobaczyć takie widoki i krajobrazy.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak
11 października Dzień Dziewczyn
Dzień Dziewczyn to święto, które zostało ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2011 roku. Tego dnia chłopcy z klas
trzecich przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek
z klasy. Złożyli życzenia i wręczyli dyplom dla dziewczynek.
Były też słodkości i prezenty – w kl. III a breloczki gniotki
w kształcie smakowicie wyglądającego donuta, a w kl. III b
– bransoletki „Super Dziewczyna” na rękę. Dzień był wyjątkowy i bardzo radosny.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak

GEODEZJA
NA TERENIE GMINY IWKOWA

prowadzonego spotkania były rozmowy na temat właściwego postępowania podczas kontaktu z osobą nieznajomą
lub groźnym psem czy dzikim zwierzęciem. Dzieci utrwaliły
numery alarmowe i umiejętność wezwania służb ratunkowych. Na zakończenie tej cennej lekcji „Pan Mrówka” wręczał dzieciom upominki w postaci kamizelek odblaskowych
i opasek odblaskowych.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak
Jesienna piesza wycieczka klas trzecich
5 października korzystając z przepięknej jesiennej pogody,
wybraliśmy się na pieszą wędrówkę trasą wiodącą ze Szkoły
w Kątach w kierunku punktu widokowego Kąty Góry. Pokonanie kilku kilometrów wzniesienia stanowiło dla dzieci nie lada
wyzwanie. Z każdym pokonanym krokiem roztaczające się
widoki zapierały dech w piersiach. Dzieci odpoczęły w altanie
punktu widokowego i ze smakiem zjadły drugie śniadanie, podziwiając piękne krajobrazy. Szybko jednak zapomniały o bolących nogach, bo zaraz zorganizowały zabawy ruchowe. Dzień
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Szkoła Podstawowa
w Wojakowej
O bezpieczeństwie z sukcesem!
W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III po raz pierwszy
wzięli udział w konkursie wojewódzkim promującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym pod hasłem „Bezpieczni, Rozważni, Dalekowzroczni”. Konkurs zorganizowany został przez
Zespół Szkół w Zabawie
oraz Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Tarnowie. Konkurs miał na
celu kształtowanie świadomości dzieci na temat niebezpieczeństw i zagrożeń
związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym,
a także zaktywizowanie
dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania
i propagowania wiedzy na
temat bezpiecznych zachoJulia Czyżycka laureatka
wań w ruchu drogowym.
konkursu BRD
Zadaniem uczestników
konkursu było zaprojektowanie pomysłowego odblasku, który
chętnie przypięliby do swojego plecaka. Spośród prac, jakie zostały przesłane do organizatorów, wyróżnienie zdobył odblask
zaprojektowany przez Julię Czyżycką, uczennicę klasy trzeciej.
Serdecznie gratulujemy!
Anna Pajor
„Mała książka – wielki człowiek”
w wojakowskiej szkole
Mikołajkowy poniedziałek był bardzo emocjonującym
dniem dla naszych Pierwszoklasistów. Uczniowie zostali obdarowani przyborami szkolnymi, zabawkami i słodkościami
od Świętego Mikołaja, ale to nie wszystko! Tego dnia, każdy
z nich wrócił do domu z nową książką. Książki, o których
mowa to elementy „Wyprawki Czytelniczej”, w skład której
wchodzi również broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”

Mała ksiażka wielcy uczniowie wojakowscy

oraz kreatywny alfabet. Wręczenie czytelniczych podarunków
miało uroczysty charakter.
Ogólnopolski projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek.
Wyprawka dla Pierwszaka”, w ramach którego uczniowie
otrzymali książkowe podarunki jest projektem bezpłatnym dla
szkół, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Trzeci etap kampanii „Mała książka –
wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających
swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność
rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu
najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.” – czytamy na
stronie http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/.
Aleksandra Pytel
Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Poezji
Śpiewanej „Młodzi dla Niepodległej”
Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w Gminnym
Konkursie Piosenki Patriotycznej i Poezji Śpiewanej „Młodzi
dla Niepodległej”. Konkurs odbył się 5 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Wojakowską
szkołę reprezentowało ośmioro młodych artystów. Niezmiernie miło nam ogłosić, iż nasi uczniowie znaleźli się w gronie
laureatów tegorocznej edycji.
W kategorii klas I-III byli to Laura Barczyk, Filip Pławecki, Kacper Pajor i akompaniujący im Karol Jarzmik (uczniowie
klasy III) oraz Zuzanna Augustyn i Igor Burnagiel z klasy I,
którzy zajęli kolejno I i II miejsce.
W kategorii klas VII-VIII szkołę reprezentowały uczennice
klasy VII – Wiktoria Jarzmik i Hanna Pajor, które zajęły kolejno II i III miejsce.
Laureaci wystąpili podczas uroczystego koncertu z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, który obejrzeć można było w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
oraz w ramach transmisji on-line na żywo.
Zwycięzcom gratulujemy!
Aleksandra Pytel
Ślubowanie klasy I
20 października 2021 r. był ważnym dniem w życiu naszych
pierwszoklasistów. W tym dniu zostali oni oficjalnie włączeni
do braci uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.
Wspólnie z uczniami klasy II przygotowali występ artystyczny pn. „Jak oni ślubują”, w którym to zaprezentowali swoje muzyczne i taneczne talenty, wykazali się wiedzą w wielu
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dziedzinach życia i podzielili się z widzami tym, czego dotąd
się nauczyli. Poczynaniom pierwszoklasistów bacznie przyglądało się jury złożone z celebrytów i osobowości telewizyjnych,
w których to wcielili się ich starsi o rok koledzy, na czele których stała nasza Pani Dyrektor.
Po części artystycznej dziewięcioro pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie i zostało oficjalnie pasowanych na
uczniów naszej szkoły.
Aleksandra Pytel
9 października - Dzień Poczty Polskiej
W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej, obchodząc Dzień Poczty Polskiej dzieci z oddziału przedszkolnego
i uczniowie klasy I wspólnie wybrali się do iwkowskiej placówki pocztowej. Każdy wysłał do kolegi lub koleżanki pocztówkę,
którą wcześniej samodzielnie zaadresował i/lub udekorował.
Dowiedzieliśmy się też wielu ciekawych informacji o pracy
listonosza i działaniu poczty. Korzystając z okazji, odwiedziliśmy także zabytkowy kościółek pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pani przewodnik
Joanny Piechowicz i zadawały wiele pytań, na które uzyskały
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ucha. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy dźwięku dzwonków
i głośnego „ho, ho, ho”. I stało się! Święty Mikołaj zawitał do
naszej szkoły. Każda klasa – począwszy od uczniów oddziału
przedszkolnego, aż po uczniów klasy III, miała swoją chwilę na
spotkanie z tak zacnym Gościem. Emocjonujące chwile wypełniły piosenki, wiersze i salwy śmiechu. Radości nie było końca także podczas odpakowywania prezentów. I tak do historii
przeszedł już kolejny piękny mikołajkowy dzień.
Mówimy więc: dziękujemy Święty Mikołaju! Zapraszamy
za rok!
Najmłodsi uczniowie szkoły w Wojakowej
BohaterOn -włącz historię!
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania
o tematyce historycznej mająca
na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję
historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości
narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem rozpoczęli w naszej szkole projekt BohaterON. Kto to jest bohater? Co kryje się pod sformułowaniem BohaterOn; II wojna światowa; Powstanie Warszawskie
1944; znak Polski Walczącej, rola dzieci w czasie Powstania Warszawskiego; życie codzienne podczas dni powstania; Powstańcy

wyczerpujące odpowiedzi. Niespodziewanym, aczkolwiek interesującym punktem naszej wycieczki było zaproszenie przez
pracowników GOK-u do obejrzenia dwóch wystaw. Dzieci
z zainteresowaniem oglądały zdjęcia z jubileuszu 110-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej oraz wystawę robótek ręcznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poświęcony czas i miłe przyjęcie w Iwkowej!
Bożena Pławecka i Aleksandra Pytel
Wizyta Świętego Mikołaja
„Święty Mikołaju, do nas zapraszamy…!” – takimi słowami przywitaliśmy Świętego Mikołaja. Cały rok na niego
czekaliśmy, aż nadszedł ten oczekiwany dzień 6 grudnia. Od
samego rana na naszych twarzach gościł uśmiech od ucha do

BohaterON - kartki dla powstanców
Warszawscy obecnie; pomniki, instytucje, akcje upamiętniające
naszych Bohaterów z Powstania Warszawskiego…
W ramach warsztatów korzystaliśmy z prezentacji multimedialnej i zasobów internetowych; rozmawialiśmy; oglądaliśmy fotografie; podczas tworzenia i pisania kartek słuchaliśmy
piosenek patriotycznych, związanych z tematyką powstańczą
i historią Polski. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych, historii, zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzili warsztaty na
podstawie otrzymanego pakietu materiałów edukacyjnych dotyczącego Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej
wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo.
Po zgłębieniu naszej wiedzy z szacunkiem i ogromnym zapałem przystąpiliśmy do pisania życzeń dla naszych bohaterów
z Powstania Warszawskiego na kartkach prezentujących piękno gminy Iwkowa. Dziękujemy, że poprzez udział w projekcie

30

Echo znad Beli

społeczność naszej szkoły mogła podziękować Bohaterom,
obrońcom naszej ukochanej Warszawy i Ojczyzny. Powyższe
działanie wpisują się w akcję MEiN – „Szkoła pamięta”.
Iwona Czyżycka-Duda
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe to wyjątkowy
projekt edukacyjny, który miał w tym roku już swoją dziewiątą
edycję. Adresowany jest do wszystkich typów szkół. Założenie
konkursu to nie tylko przybliżenie najważniejszych postaci
i wydarzeń historycznych współczesnej historii Polski, ale także doskonały pretekst do poznawania języka ojczystego, który
jak wszyscy wiemy do łatwych nie należy. I właśnie za to go kochamy! W naszej szkole etap szkolny Małopolskiego Dyktanda
Niepodległościowego „Po polsku o historii” odbył się w środę
29 września. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza obejmowała klasy IV-VI, druga- klasy VII-VIII. Chętnych, którzy chcieli spróbować swoich sił w konkursie, było ponad trzydzieścioro! To powód do zadowolenia
i dumy ze swoich uczniów, którzy wraz ze swoimi polonistami
nie tylko włożyli dużo pracy w przygotowanie się do pisania,
ale także poświęcili sporo swojego wolnego czasu na przypomnienie zasad ortografii.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się dwóch
uczniów: z klasy V Adam Pajor oraz Jakub Włudyka z klasy VI.
Zmagania wojewódzkie odbyły się 26 października 2021 roku
w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Nie udało się w tym roku
zdobyć tytułu laureata, jednak sukces i tak jest ogromny, bo
wyniki prac naszych uczniów przekroczyły 80% i uplasowały
się tuż za podium. Nie poddajemy się i przygotowujemy się do
przyszłorocznych zmagań. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs współorganizowali:
Kuratorium Oświaty, Stowarzyszeniem Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ, Fundacja „Zawsze Warto”.
Iwona Czyżycka-Duda
Książka, nauczyciel i ja – innowacja czytelnicza
Projekt „Książka, nauczyciel i ja” skierowany był do
uczniów klas od IV do VI. Zakładał on czytanie tematycznej
literatury przez uczniów i nauczycieli. Następnie czytelnicy
prezentowali na forum klasy dane pozycje oraz wykonywali
lekturnik i plakaty. Działa te rozpoczęły się przed pandemią
i nauką zdalną, co wpłynęło na modyfikację i opóźnienie zakończenia innowacji. Wszystkie czytane i prezentowane lektury będą popularyzowane w środowisku szkolnym za pomocą
niekonwencjonalnych metod. Każdy uczeń klas zachęcił innych uczniów do czytania za pomocą niesztampowych sposobów takich jak: (wierszowane) hasło reklamowe, (dowcipny)
dymek lub krótki komiks, rebus – zagadka, krzyżówka z hasłem – tytułem, plakat, fotoreportaż.
Jednym z działań innowacji była wizyta uczniów klasy
VI w domowej biblioteczce nauczyciela, bo świat bez książek
byłby dużo uboższy, dlatego biblioteka w domu to marzenie
wielu osób, nie tylko tych, którzy kochają czytać. Zainteresowanie było duże i pytań mnóstwo: Ile ma pani książek? Która
książka jest najstarsza? Czy wszystkie pozycje pani przeczytała?
Czy prowadzi pani katalog? Według jakiej zasady pani układała książki? Uczniowie mieli też możliwość wspólnego czytania
wybranych pozycji, wymiany doświadczeń i określenia swoich
możliwości tworzenia domowej biblioteczki, bo książki lubią

Wizyta w domowej bibliotece nauczyciela historii
nietypowe miejsca, w których mogą przycupnąć i wygodnie leżakować, chroniąc zawarte w ich historie i wydarzenia.
Czytanie książek, słuchanie muzyki i oglądanie filmów jest
nie tylko dobrą rozrywką. To też jeden z ważniejszych czynników rozwijających nasze charaktery. Właśnie dlatego lubimy
wracać do dobrych utworów, a tym bardziej je posiadać we
własnym zbiorze. Choć żyjemy w czasach e-booków, Spotify
i VOD, niech domowa biblioteka stanie się kluczowym miejscem w wielu domach.
Iwona Czyżycka-Duda
Piszę co Ciebie, Mikołaju…
Grudzień to czas prezentów,
świąt, choinek oraz okres konkursów z magiczną tematyką świąteczną. Uczniowie klasy IV (Amelia
Jarzmik, Aleksandra Szewczyk i Jakub Dudek) i klasy V (Liliana Derkacz) z zapałem i pomysłami wzięli
udział w konkursie literackim, pn.
„List do świętego Mikołaja” organizowanym przez Instytut Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła
II w Krakowie.
Liliana Derkacz laureTematem działania było napisaatka konkursu List do
nie listu do św. Mikołaja, w którym
Świętego Mikołaja
autor poprosi Go o wyjątkowy prezent dla bliskiej mu osoby. Uczniowie zainspirowani tematyką
zredagowali nietuzinkowe i wzruszające listy. Jury Konkursu
nagrodziło uczennicę klasy V Lilianę Derkacz (III lokata),
której gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Niech magia
świąt towarzyszy nam cały rok szkolny.
Iwona Czyżycka-Duda, Bożena Rabijasz
„Odkrywamy Solilandię”, czyli wycieczka
do Kopalni Soli „Wieliczka”
Na ten dzień uczniowie naszej szkoły czekali od dłuższego
czasu… W czwartek 7 października 2021 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III pod opieką wychowawców,
udali się na wycieczkę do Kopalni Soli „Wieliczka”. Wyjazd
dofinansowany był w ramach realizacji projektu „Odkrywamy
Małopolskę” – II edycja.
Zwiedzanie Kopalni rozpoczęliśmy w szybie Daniłowicza.
Po przejściu 380 schodami w dół, rozpoczęliśmy ponad dwugodzinną trasę turystyczną, pełną figur z soli, solnych jezior
i oczywiście schodów. Poznaliśmy historię i tajemnice kopalni,
mogliśmy się również spotkać z jej opiekunem, czyli Skarbni-
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Kopalnia soli - wizyta wojakowian
kiem. Wraz z przewodnikiem przemierzaliśmy trasą turystyczną pod nazwą „Odkrywamy Solilandię”. Po drodze udało nam
się obudzić Soliludka, który na chwilę przejął rolę przewodnika, by poprowadzić nas przez korytarze. Dzieci miały do rozwiązania wiele zagadek, były i poszukiwania różnych rzeczy.
Słowem… – przewodnik nie pozwalał dzieciom na nudę i pytania „czy długo jeszcze?”
Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia w komorze Świętej
Kingi, pysznym obiedzie w podziemnej restauracji, pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Bożena Pławecka

31

„Znamy wasze imiona”
Dla każdego człowieka znajomość własnych korzeni jest
czymś niezwykle istotnym. I mam tu na myśli nie tylko historię
rodziny, ale i wsi, miasta, z którego pochodzimy. Inspiracją do
działań, które zaprezentujemy, są uczniowie klasy VIII a naszej
szkoły. Podczas lekcji historii, gdy odkrywali tajniki II wojny
światowej w Polsce i na świecie, zwrócili uwagę na historię regionalną i problematykę Holocaustu. Samodzielnie dotarli do
rożnych ciekawych i niesamowitych informacji o tym, co działo się na terenie iwkowszczyzny w latach wojny i okupacji. To
wszystko zainspirowało nauczycieli do wspólnego zgłębienia
lokalnej historii i zorganizowania tematycznych warsztatów.
Pierwszym gościem była Jadwiga Brończak, wnuczka Marii
i Tomasza Bielów, zamieszkałych w Wojakowej, którzy w czasie okupacji pomagali prześladowanym Żydom z zaprzyjaźnionej rodziny i zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata” w 1991 roku. Pani Jadwiga znała osobiście Zygmunta Riegelhaupta i jego siostrę Reginę Kempińską
(członkowie rodziny ukrywający się u państwa Bielów), przybliżyła uczniom sposoby i metody pomocy rodzinie żydowskiej
w czasie okupacji, zaprezentowała oryginalny dyplom i medal
dziadków. Dzień później odbyły się bardzo ciekawe i twórcze
warsztaty z Anną Brzyską prezesem Stowarzyszenie „Pamięć
i dialog. Wspólna historia”, podczas których uczniowie zostali

Październikowe święto…
Nauczyciela nie jest w stanie zastąpić nawet najsprawniejsza aplikacja, czy komputer, co pokazało nam ubiegłoroczne
doświadczenie z pracą zdalną. W Dniu Edukacji Narodowej te
słowa wybrzmiały szczególnie wyraźnie na akademii... Potrzebujemy relacji nauczyciel – uczeń. Potrzebujemy nauczycieli…
13 października nasza szkoła uroczyście obchodziła Dzień
Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników.
Samorząd Uczniowski przygotował program artystyczny. Młodzi artyści słowem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy dzień

Wywiad z 92-letnią panią Marią Waligórą

Dzień Edukacji w Wojakowej
w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło
w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Wychowankowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny
trud, poświecenie, czujność i troskę. Były życzenia i słodkie
upominki.
Pani Dyrektor wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Administracji i Obsługi przekazała życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.
Samorząd Uczniowski

zapoznani z podstawowymi zagadnieniami związanymi z religią i kulturą żydowska i dowiedzieli się o tym, jak żyły żydowskie rodziny powiatu brzeskiego przed wojną i w czasie okupacji. Te działania zainspirowały uczniów do udziału w konkursie
„Znamy wasze imiona”. Przywracanie pamięci przedwojennej
żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i Stowarzyszenie
„Pamięć i dialog. Wspólna historia”. Następstwem tych prac
było spotkanie nauczyciela historii (okres pandemii) z 92-letną
Marią Waligórą, córką państwa Stefanii i Tadeusza Zapiórów
z Wojakowej, którzy też zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Pani Maria jako nastolatka
pamięta okres okupacji i współuczestniczenie w pomocy prześladowanym, a jej relacja została utrwalona zainteresowanym
na dyktafonie. Przed nami czas porządkowania materiałów,
poszukiwania dodatkowej wiedzy i napisania niezwykłego i inspirującego, a zarazem wzruszającego artykułu.
Iwona Czyżycka-Duda, Halina Czyżycka-Goryl
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„Szkoła do hymnu” 2021
„Szkoła do hymnu” to akcja o charakterze patriotycznym.
Jej celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Od kilku lat ta inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony
uczniów jak i nauczycieli.
Pani Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej wzięli udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa
Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie wszyscy odśpiewaliśmy hymn narodowy
„Mazurka Dąbrowskiego”, aby upamiętnić i świętować kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dziękujemy wszystkim za udział w tej akcji.
Samorząd Uczniowski
XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Organizatorem Głównym Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego. ŚDTM (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja
edukacyjna, odbywa się każdego
roku w pierwszy piątek października. W tym roku odbyła się już po raz jedenasty. Jej celem
jest promowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się
matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja
jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład
dzieciom, pokazując swoją świetną znajomość trudnych
przypadków mnożenia.

dorosłych. Dzieci natomiast były niezwykle zmotywowane
pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora.
Eksperci tabliczki mnożenia wzięli udział w szkolnym
konkursie matematyczno-logicznym. Wszystko odbywało
się pod opieką nauczycieli matematyki. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele
pozytywnych emocji, wyzwoliły chęć zdrowej rywalizacji.
Wszyscy świetnie się bawili, bo każdy mnożyć może, jeden
lepiej, a drugi troszeczkę gorzej i nawet nie zwrócili uwagi
na to, że poziom znajomości tabliczki mnożenia poszybował
w górę.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom tabliczkowych zmagań oraz zachęcamy wszystkich do
dalszej, wytężonej pracy, bo przecież matematyka jest królową
nauk. Zapraszamy za rok!
Koordynator akcji
Barbara Kurzydło – nauczyciel matematyki
Szkoła w Wojakowej promuje Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień!
„Ten świat potrzebuje nowego rodzaju armii –
armii życzliwości” Cleveland Amory
Listopad nie musi kojarzyć się
z długimi nocami, małą dawką promieni słonecznych i szybko zbliżającą się zimą… – 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień! To radosne święto
służy promowaniu idei pokoju na
całym świecie poprzez okazywanie
innym przyjemnych, pozytywnych emocji. Obecnie jest obchodzone w ponad 180 krajach na świecie. Święto to zostało
ustanowione w 1973 roku jako World Hello Day w Stanach
Zjednoczonych, z inicjatywy amerykańskich studentów – braci
Briana i Michaela McCormacków. Postanowili oni zareagować
na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem, a Izraelem, do którego
doszło w tym samym roku. Chcieli pokazać światu, iż walka
i zawiść szkodzą, a nie budują. Propagowanie życzliwości miało za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Bądźmy więc dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie
siłowy, uśmiechajmy się do siebie, pomagajmy sobie, bądźmy
empatyczni i tolerancyjni wobec innych.
W ten dzień uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców i nauczycieli wykonywali Drzewka Życzliwości, gdzie
na kolorowych listkach każdy mógł napisać coś miłego, swoje

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - Wojakowa
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do tej akcji. Przez
cały tydzień uczniowie mogli przypominać sobie tabliczkę
mnożenia, albowiem w całej szkole pojawiły się przykłady
działań, wierszyki i inne „ściągi”. Ostatniego dnia akcji „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób,
podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli młodsi uczniowie. Przepytywali oni starszych
kolegów oraz dorosłych. Do zabawy przyłączyli się również:
Pani Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Jak
pokazało doświadczenie z poprzedniej edycji, tak i w tym
roku, taka zamiana ról była często bardziej stresująca dla…

Dzień Życzliwości i Pozdrowień wśród wojakowskich uczniów
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dobre, pozytywne życzenia i myśli. Chętnych nie brakowało. Potrzebujemy przecież szacunku, ciepła i miłego słowa. Na co dzień,
goniąc za różnymi sprawami, zapominamy czasem o takich gestach i zwykłym uśmiechu. A przecież, obdarowując życzliwością,
sami doświadczamy przyjemności. Uczniowie wykonywali także
gazetki tematyczne, przesyłali sobie miłe pozdrowienia i pisali
rymowanki zachęcające do okazywania na co dzień wobec siebie
szacunku, serdeczności, uśmiechu, do mówienia miłych słów, niesienia bezinteresownej pomocy innym! (nie tylko od święta). Na
korytarzu zawisły plakaty na temat życzliwości i uśmiechu.
Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy
w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.
Samorząd Uczniowski
Święto Niepodległości
11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia
czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków,
dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym
kraju. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu zatrzymujemy się

Wojakowa świętuje 11 listopada
na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten jest dla nas kolejną lekcją
patriotyzmu i historii. Warto pamiętać, że „Polska to taka kraina,
która się w sercu zaczyna (…)”.
10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia
przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Najpierw o godz. 11.11. wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy w ramach akcji #SzkołaDoHymnu,
następnie wszyscy uczniowie z powagą i zainteresowaniem wysłuchali pieśni patriotycznych, które wykonali ich koledzy i koleżanki, uczestnicy i laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Poezji Śpiewanej „Młodzi dla Niepodległej”. Spotkanie
zakończyła Pani Dyrektor, gratulując młodym artystom sukcesów
i w pięknych słowach przekazała, że uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych
wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Barbara Kurzydło
Święto Pluszowego Misia…w maseczce
Dzień Pluszowego Misia przypadający 25 listopada nasza
szkoła obchodzi już od wielu, wielu lat. Tego dnia w oddziale
przedszkolnym oraz klasach I-III odbywają się zabawy i konkursy, niekiedy też teatrzyki z udziałem sympatycznego misia.
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Klasy przyzdabiają misiowe girlandy, gazetki szkolne zaskakują
licznymi ciekawostkami o historii święta czy życiu niedźwiedzi, klasowe wystawki zdominowane są przez gigantyczne albo
miniaturowe pluszaki. Dzieci zakładają w tym dniu futrzane
kamizelki, koszulki z nadrukami naszych milusińskich, czy po
prostu przebierają się za wybranych bohaterów.
Miś okazuje się bardzo wdzięcznym materiałem do
różnego rodzaju działań edukacyjnych i wychowawczych.
Szczere spojrzenie i rozczulający pyszczek w połączeniu z pokaźnymi gabarytami sprawiają, że aż chce się mu zwierzać,
przytulać go itp.
Co roku dzieci domagają się
prezentacji swoich misiów. Dbamy też o utrwalenie misiowych
bohaterów z literatury i kinematografii. Ćwiczymy z pluszakami
czytanie, pisanie i liczenie, śpiewamy o nich piosenki, gimnastykujemy się. Naszym zabawom
towarzyszy także taniec i muzyka.
Pluszowe Misie w Wojakowej
W dobie pandemii celebrowanie tego święta wygląda jednak nieco inaczej. Większość
działań w tym roku odbywało się w salach lekcyjnych, w małych grupach. Tylko na krótki czas poszczególne klasy przemieszczały się na salę gimnastyczną, by na większej przestrzeni
pobawić się z pluszakami.
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne obchody tego sympatycznego święta będą radośniejsze i dzieci spędzą go na doskonałej, wspólnej zabawie!
Dorota Strzelec, Bożena Rabijasz
Nauczyciel świetlicy i bibliotekarz

HDK
11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej odbyła
się czwarta w tym roku akcja krwiodawstwa, na którą się zgłosiło 31 osób, a 29 oddało krew.

Każdy krwiodawca oprócz posiłku regeneracyjnego otrzymał notes z logiem GOK-u i nowym logiem Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej.
Na kolejne akcje w roku 2022 zapraszamy 5 marca, 4 czerwca, 3 września i 10 grudnia.
Stanisław Biernat
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ECHO GBP
„Mała książka – wielki
człowiek” – edycja 2021/2022

Osiem tysięcy złotych
dla biblioteki

Jeśli nie damy dziecku zabawek, będzie się bawiło
kamykami lub patykami. Jeśli nie damy mu książki – samo po
nią nie sięgnie. Na początku wystarczy, byśmy pozwolili dziecku poczuć radość słuchania, a potem czytania, wówczas będzie
garnęło się do lektury, wyciągało po książkę ręce, domagało się
jej każdego dnia. Takie pierwsze lektury oddziałują z niezwykłą
siłą, łączą we wspólnocie przeżyć tego, kto czyta, i tego, kto słucha. My, dorośli, na czas lektury stajemy się małymi dziećmi,
nostalgicznie wracamy do „szczenięcych lat”; oni, mali, czują
tę naszą magiczną bliskość, mają w nas oparcie w przeżywaniu
lęku o los bohatera, trwogi, gdy zbłądzi pośród krzyżujących
się dróg, radości, gdy po trudach zdobędzie nagrodę. To jest
pierwsza rola książki: budowanie mostów między pokoleniami, łączenie we wspólnocie przeżyć, śmiechu i wzruszeń…
(z broszury informacyjnej akcji)
W listopadzie ruszyła kolejna edycja projektu Mała książka – wielki człowiek skierowanego do dzieci w wieku od 3 do

Miło nam poinformować, iż
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0, pozyskaliśmy osiem tysięcy złotych na
zakup nowości wydawniczych.
Dzięki tym środkom biblioteka w Iwkowej i filia w Wojakowej
wzbogaciły się o 340 nowych pozycji książkowych.
W ramach tego działania uruchomiony został także terminal z programem Academica dedykowany do uczniów i studentów, obejmujący literaturę naukową i popularnonaukową.
Użytkownicy Academiki, mają możliwość dostępu do ponad
3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również
najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych dostępnych w bibliotece.
Iwona Gryz

Spotkania w ﬁlii
W ramach współpracy biblioteki ze szkołami, od września
do końca roku kalendarzowego, przeprowadziliśmy 4 lekcje biblioteczne, których uczestnikami byli uczniowie PSP w Wojakowej, realizujący projekt „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj…”. O pierwszym spotkaniu pisaliśmy na łamach poprzedniego numeru. Na pozostałych trzech, organizowanych kolejno
pod hasłem „Matematyka nie z podręcznika”, „Tropiciele matematyki w świecie literatury dziecięcej” oraz „Książki poznawcze inspiracją do matematycznych wyzwań”, dzieci zapoznały
się z elektronicznym katalogiem bibliotecznym, wypełniały
rewersy i wyszukiwały książki z liczebnikiem w tytule, a wczuwając się w rolę poetów, układały wiersze związane z tabliczką
mnożenia. Ponadto pod czujnym okiem opiekuna – Barbary
Kurzydło rozwiązywały wiele quizów, krzyżówek, łamigłówek
Patrycja Maciaś

Kacper Dzięgiel

Wiktoria Krakowska
6 lat. Przypominamy, że akcja
ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
Na zamieszczonych fotografiach prezentujemy naszych małych czytelników,
którzy za udział w akcji odebrali już swoje dyplomy.
Iwona Gryz

i zagadek matematycznych. Wszelkie działania podejmowane
na spotkaniach oparte były oczywiście o treści zawarte w książkach poznawczych dostępnych w naszych bibliotekach.
Anna Dudek
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ECHO KLUBU SENIORA
Andrzejki w Klubie Seniora
Aby tradycji stało się zadość, seniorzy postanowili zorganizować andrzejki. Odbyły się one 30 listopada. Równocześnie tego wieczoru świętowaliśmy imieniny wszystkich
klubowiczów z drugiego kwartału bieżącego roku. Były życzenia wszystkiego najlepszego dla miłych pań i panów oraz
symboliczny upominek. Wszystkim solenizantom życzyliśmy
zdrowia i szczęścia oraz śpiewaliśmy piosenkę „Życzymy, życzymy”. Były tańce, śpiewy, oczywiście suty poczęstunek i wiele
innych atrakcji przygotowanych przez naszych seniorów. Całe
towarzystwo seniorów i zaproszonych gości bawiło się tego
wieczoru, dzięki temu można było zapomnieć o trudach i niedogodnościach dnia codziennego, osamotnieniu czy jesiennej
depresji. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Swo-

ją obecnością zaszczycił nas Wojt Gminy Iwkowa z małżonką
oraz pracownica Gminnego Ośrodka Kultury - Asia Szczepańska (bardzo lubiana przez seniorów). Naszym seniorom
można pozazrdościć energii, radości życia i maksymalnego
jego wykorzystywania. Muzyka, tańce, przepyszne jedzenie,
a nade wszystko wspaniała atmosfera stworzyły niebywały klimat tego wieczoru. Patrząc na świetnie bawiących się seniorów,
nabiera się przekonania, że wieku nie liczy się metryką, a lat
mamy tyle, na ile się czuejmy. Podczas tańców nie zabrakło humorystycznych akcentów.
Chętnych do włączenia się w działalność Klubu Seniora
„Aktywni” zapraszamy w każdy wtorek w porze zimowej na
godzinę 16.00, a w porze letniej na godzinę 17.00 do budynku
OSP w Porąbce Iwkowskiej.
Zofia Durbas

ECHO GOK
„Młodzież Pamięta!”
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej już kolejny raz
uczestniczy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Nauki Cogiton.
W ramach projektu pozyskaliśmy i przekazaliśmy szkołom
oraz przedszkolom z gminy Iwkowa flagi, śpiewniki, a także
okolicznościowe gadżety.

Wyróżnienie – Amelia Motak – 5-lat Radosna Gromadka w
Drużkowie Pustym
Wyróżnienie – Konrad Jarosiński – „0” Ochronka Sióstr Służebniczek NMP NP w Kątach

Gminny Konkurs Bożonarodzeniow „Moje wymarzone Boże Narodzenie” organizowany przez Gminy Ośrodek Kultury w Iwkowej rozstrzygnięty!
Poniżej wyniki konkursu:
I - Przedszkola (w tym „0”)
I miejsce – Kornelia Nieć – 5-lat Uniwerek Malucha w Iwkowej
II miejsce – Szymon Mrzygłód – „0” Radosna Gromadka w
Drużkowie Pustym
III miejsce – Julia Krzyszkowska – 4-lata Uniwerek Malucha
w Iwkowej

II - Szkoły podstawowe (klasy I – III)
I miejsce – Lenka Bodek – kl. I PSP w Iwkowej-Nagórzu
II miejsce – Antonia Zelek – kl. I PSP w Kątach
III miejsce – Kaja Ciuba – kl. II PSP w Iwkowej
Wyróżnienie – Kornelia Maciaś – kl. II PSP w Wojakowej
Wyróżnienie – Gabriela Kolasa – kl. I PSP w Kątach
III - Szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
I miejsce – Paulina Dzięgiel – kl. V PSP w Iwkowej-Nagórzu
II miejsce – Wiktoria Kubicka – kl. IV PSP w Iwkowej-Nagórzu
III miejsce – Milena Kozyra – kl. VI PSP w Kątach
IV - Szkoły podstawowe (klasy VII – VIII)
I miejsce – Eryk Łabiński – kl. VII PSP w Iwkowej
II miejsce – Łukasz Skrężyna – kl. VII PSP w Iwkowej-Nagórzu
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STOWARZYSZENIE
Co nowego na Śliwkowym
Szlaku?

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” nowy rok 2022
rozpocznie od naborów wniosków w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie podjęcia oraz rozwoju działalności gospodarczej,
które zostały zaplanowane w dniach: 11 stycznia – 25 stycznia. To dobry moment dla każdego przedsiębiorczego mieszkańca LGD. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż termin wyżej
wspomnianych naborów uzależniony jest od wejścia w życie
zmienionych polskich regulacji prawnych i może ulec zmianie.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia.
Co jeszcze…? W październiku 2021 r. pomimo utrudnień
związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną pomyślnie

zrealizowaliśmy wszystkie zdania w ramach operacji własnej
pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”. Konferencja podsumowująca projekt była zwieńczeniem współpracy
podmiotów partnerskich zaangażowanych w budowanie marki. Wiemy także, jak bardzo rośnie zainteresowanie tym, co
„lokalne”, zatem już teraz zapowiadamy, że w kolejnych latach
Stowarzyszenie przeprowadzi nabory na użytkowników znaku
promocyjnego Śliwkowy Szlak®, by wciąż rozwijać nasz region.
Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

ECHO WSPOMNIENIA
Był taki dziwny rok
Mija już 40 lat od wprowadzenia na terenie całego kraju stanu wojennego. Stan wojenny wprowadzony został od północy 13
grudnia 1981 roku. Zawieszona została działalność wszystkich
organów państwowych począwszy od sejmu do najmniejszych
jednostek administracyjnych, którymi były urzędy gmin. Zawieszona została działalność partii politycznych, związków zawodowych i wszystkich organizacji społecznych. Zamilkły telefony,
ograniczone zostało swobodne przemieszczanie się ludności. Na
przejazd z miejsca zamieszkania poza wyznaczony obręb konieczna była przepustka wydawana przez organ urzędowy lub
milicję obywatelską. Pełnię władzy przejęła Wrona, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego kierowana przez komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Przy pisaniu tego artykułu korzystałem ze skromnych dokumentów, jakie udało mi się ukryć po wprowadzeniu stanu
wojennego. A tych dokumentów, zgromadzonych w kilkunastu
teczkach, było bardzo dużo. Niektóre z nich były wpięte do teczek, inne gromadzone luzem w teczkach wiązanych. Komitety
założycielskie „Solidarności Wiejskiej” zaczęły powstawać już
we wrześniu 1980 roku. Ze względu na brak dokumentów nie
jest znana dokładnie data założenia Komitetu założycielskiego
„Solidarności Wiejskiej” w Iwkowej, ale pierwsze komitety na
terenie gminy Czchów, do której należała wówczas gmina Iwkowa, powstały w październiku 1980 roku. Były to dwa komitety w Iwkowej i Drużkowie Pustym. W poniedziałek 14 grudnia
w okolicy skupu zwierząt w Iwkowej zgromadziła się duża ilość
ludzi. Wszyscy oczekiwali na jakiekolwiek informacje związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Pracowałem wtedy
w Punkcie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwkowa przygoto-

wującym bazę do powrotu samodzielnej Gminy z Czchowa do
Iwkowej od 1 stycznia 1982 roku. Pełniłem wtedy funkcję sekretarza Zarządu Gminnego „Solidarności RI”, a całość dokumentacji zgromadzona była w pokoju nr 3. Wiadomo było, że
milicja oraz inne odpowiednie służby przystąpią szybko do przejęcia wszelkiej dokumentacji, pieczątek i materiałów będących
w posiadaniu zdelegalizowanej „Solidarności RI”. Wśród ludzi
zgromadzonych na skupie zwierząt, spotkałem kilku aktywistów
tej organizacji. Na godzinę 10-tą zwołałem spotkanie w Urzędzie
Gminy. Przyszło 8 lub 9 osób. Temat był tylko jeden. Co zrobić z dokumentacją „Solidarnościową”?. Padła propozycja, aby
całość dokumentów przenieść do kotłowni przy budynku Urzędu i spalić. Po długiej i chwilowo burzliwej dyskusji ustalono,
że całość dokumentacji oraz pieczątki zostaną ukryte. Ustalono
też, że dokumenty podzielone zostaną na trzy części, a osoby zabierające dokumenty zobowiązały się do ich natychmiastowego
ukrycia w taki sposób, aby nie wykryła ich milicja w czasie przeprowadzonych rewizji, których spodziewano się w najbliższym
czasie. Jedną część dokumentów zabrał Włodzimierz K. drugą
Ryszard S. a dla mnie została ostatnia dosyć skromna część dokumentów. Wieczorem 14 grudnia rozpoczęły się rewizje. Okazało się, że Włodzimierz K. nie ukrył zabranych z Gminy dokumentów. Trzymał je na stoliku w izbie i milicja od razu zabrała
wszystkie materiały bez konieczności przeprowadzania rewizji.
Ryszard S. zabrane dokumenty ukrył w wersalce i po krótkiej
rewizji milicja znalazła schowane dokumenty. Ja z kolei dokumenty ukryłem w stodole pod snopami słomy i tylko ta skromna
część ocalała. Większa część dokumentacji „Solidarnościowej”
bardzo szybko znalazła się w rękach milicji. W przypadku pieczątek nie wiem, jak to się stało, ale w dokumentach, które ukryłem, są tylko dwie pieczątki nagłówkowe. Zarządu Gminnego
„Solidarności Wiejskiej” w Iwkowej i Koła Wiejskiego w Dobro-
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cieszu, a także pieczątki o treści: „Z upow. Zarządu”. Było jeszcze kilka innych pieczątek, ale prawdopodobnie zostały zabrane
wraz z dokumentami i trafiły w ręce milicji. Dokumenty, które
zabrałem przechowywane były w nieodpowiednich warunkach,
co doprowadziło do ich znacznego zniszczenia i uszkodzenia
przez grasujące w stodole gryzonie. Można jednak na ich podstawie odtworzyć dużo wydarzeń z 1981 roku.
W protokole z zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu
25 stycznia 1981 roku zapisane jest m.in., że: kierownik Służby Rolnej Gminy Czchów ob. Sikora „w sprawie „Solidarności
Wiejskiej” zajął stanowisko przychylne”. Kierownik Gminnej
Służby Rolnej ob. Sikora informuje, że: „przy ostatnim podziale
ciągników obecny był przedstawiciel „Solidarności Wiejskiej”
z Iwkowej Knurowski Włodzimierz”. „Kita Władysław powiadomił zebranych, nie należących do „Solidarności Wiejskiej”, że
Koło w Iwkowej działa i skupia już dużą ilość członków”. W długiej wypowiedzi zanotowanej w protokole z zebrania Knurowski stwierdza, że: „władza boi się „Solidarności”, że będzie miała
duży wpływ na władzę w sprawach dotyczących wsi i rolnictwa.
Rejestracja związku to możliwość otwarcia konta bankowego,
zatrudnienia na etatach i dostęp do lokali. „Solidarność Wiejska” jest organizacją działającą legalnie i skupiającą już około 2
mln chłopów”. Jednym w wielu tematów poruszanych na tym
zebraniu wiejskim była sprawa szkód wyrządzanych w uprawach
polowych przez dziki. Zebranie wiejskie poleciło „Solidarności
Wiejskiej” wystosowanie pism do Nadleśnictwa w Brzesku dotyczących szkód wyrządzanych przez dziki oraz braku leśniczego
na tutejszym terenie. Niezwłocznie po zebraniu „Solidarność
Wiejska” w Iwkowej wystosowała dwa pisma do Nadleśnictwa
Brzesko. W piśmie dotyczącym szkód dziczych w pkt. 5 żąda
się, aby „do komisji szacującej szkody powołać przedstawicieli NSZZ „Solidarność Wiejska” w Iwkowej”. W drugim piśmie
wnioskuje się o nadanie leśniczego na teren lasów chłopskich we
wsi Iwkowa, bo „od listopada 1980 roku nie ma na tym terenie
leśniczego. Odpowiedzi należy kierować na adresy: Knurowski
Włodzimierz i Szot Stefan”. W lutym 1981 roku trwał strajk rolników z całego kraju w Rzeszowie i Ustrzykach. W dniach od 18
do 20 lutego trwały rozmowy z protestującymi rolnikami, a stroną rządową, zakończone podpisaniem porozumienia. Władza
wyraziła zgodę na rejestrację „Solidarności Wiejskiej”. Upłynęło prawie 3 miesiące, kiedy doszło w dniu 12 maja 1981 roku
do rejestracji „Solidarności Rolników Indywidualnych” przez
Sąd Wojewódzki w Warszawie. Już po podpisaniu porozumień
rzeszowsko-ustrzyckich Komitety Założycielskie „Solidarności
Wiejskiej” przekształcały się w Koła Wiejskie NSZZ RI „Solidarność”. W tym czasie sprawa powrotu gminy z Czchowa do
Iwkowej wkraczała w decydującą fazę. W lutym w czasie podpisywania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 15 osobowa
delegacja z Gminy Iwkowa prowadziła w Warszawie rozmowy
dotyczące powrotu Gminy do Iwkowej w Ministerstwie Administracji i Gospodarki Terenowej. Uzyskano zapewnienie, że Urząd
Gminy wraca do Iwkowej od 1 stycznia 1982 roku. Przez cały
czas na terenie gminy Iwkowa organizowane były zebrania na temat powrotu Gminy, spraw bieżących, a najwięcej zebrań organizowanych było przez „Solidarność Rolników Indywidualnych”.
Do działających już Kół „Solidarności RI” w Iwkowej i Drużkowie Pustym dołączyły nowe koła w Dobrocieszu i Wojakowej,
a w Kątach powstała grupa inicjatywna z zamiarem powołania
Koła „Solidarności RI”. Bywało tak, że zebrania odbywały się bez
przerwy przez kilka kolejnych niedziel. W okresie jesienno-zimowym na terenie całego województwa tarnowskiego trwała
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akcja organizacyjna „Solidarności Rolniczej”. Twórcą tej organizacji na terenie województwa był Władysław Żabiński, który
uczestniczył w zebraniach i spotkaniach we wszystkich gminach
i w większych miejscowościach. Na terenie gminy Iwkowa był
kilkakrotnie, mobilizując rolników do zrzeszania się w „Solidarności Rolniczej’. Po sądowej rejestracji NSZZ RI „Solidarność”
oficjalnie ruszyła kampania wyborcza związana z wyborem
władz wojewódzkich związku. Władysław Żabiński już na początku kampanii ogłosił oficjalnie, że nie będzie kandydował na
stanowisko przewodniczącego, co było wielkim zaskoczeniem.
Walny Zjazd Delegatów województwa tarnowskiego odbył się
w dniu 14.06.1981 roku w hali widowiskowo-sportowej tarnowskich Azotów. Obszerna relacja z tego zjazdu umieszczona
została w nr 10 Tarnowskiego Informatora Związkowego z dnia
22.06.81. „Na sali było 241 delegatów na 249 mandatariuszy. Na
przewodniczącego Zarządu kandydowali: Stanisław Chrobak
i Marian Liszka. Zdecydowaną większością głosów: 179 do 32
wybrano Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stanisława
Chrobaka” – zapisano w relacji z Zjazdu. Gminę Iwkową na zjeździe reprezentowali z Iwkowej Knurowski Włodzimierz, Szot
Stefan, Gryz Stanisław (z końca Nagórza), z Drużkowa Pustego
Cięciwa Jan i Figiel Władysław. Tak się złożyło, że byłem wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
W dniu 27 maja 1981 roku odbyło się zebranie ogólne członków „Solidarności RI”. Tematem zebrania były wybory Zarządu Gminnego. Ustalono, że Zarząd Gminny będzie 5-osobowy
w składzie: Przewodniczący, V-ce przewodniczący, sekretarz,
skarbnik i członek Zarządu. Ze spraw bieżących poruszano brak
cementu powodujący opóźnianie, a nawet wstrzymywanie na
dłuższy okres prac budowlanych. Omawiana była również sprawa wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia PZU.
Na zebraniu wiejskim w Dobrocieszu, które odbyło się w lipcu 1981 roku przeważała sprawa zaopatrzenia sklepu nr 5 w Dobrocieszu. Zgłaszano „nierówne przydziały towarów na sklepy,
zbyt małe przydziały towarów do sklepu nr 5, brak metek na
chlebie, brak zapałek, brak III gatunku wyrobów wędliniarskich”
oraz inne problemy związane z dostawą towarów. Zgłoszona
została propozycja budowy drugiego sklepu w rejonie Dobrociesz-Góry. Jeden z mieszkańców „złożył deklarację bezpłatnego
przekazania działki pod budowę sklepu”.
W dniu 17 sierpnia na zebraniu organizowanym w Iwkowej
przez „Solidarność RI” głównym tematem było rozliczenie środków z Funduszu Rozwoju Rolnictwa za ostatnie 3 lata, omówienie akcji protestacyjnej w gminie Olesno oraz sprawy bieżące. Za
tydzień w następną niedzielę odbyło się kolejne zebranie w Iwkowej. Omawiano sprawę zniesienia obowiązkowych składek
PZU i zastąpienia ich ubezpieczeniem dobrowolnym. Przedstawiony został opracowany projekt ordynacji wyborczej do rad
narodowych. W projekcie zapisane było, że: „najwyższą władzą
jest zebranie wiejskie. Wysuwa kandydatów na radnych GRN,
zatwierdza i odrzuca kandydatów na radnych do WRN.” Przedstawiony projekt ordynacji wyborczej poparty został jednogłośnie przez uczestników zebrania. Podane zostały informacje,
że: „wydawany będzie biuletyn regionalny na cała Małopolskę
z wersją dla województwa tarnowskiego” oraz, że: „ukaże się czasopismo „Solidarność Rolników”. Powołany jest już zespół redakcyjny. Red. Naczelny Andrzej Micewski”. Na zebrania organizowane przez „Solidarność RI” w Iwkowej, jak również w pozostałych miejscowościach gminy przychodziło bardzo dużo ludzi.
Przepełniona była zawsze świetlica w Iwkowej i pomieszczenia
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w szkołach w Dobrocieszu, Kątach i Wojakowej, w których to
budynkach organizowane były zebrania.
Kolejnym działaniem było wydawanie komunikatów. W komunikatach informowano mieszkańców o ważnych sprawach
i wydarzeniach. Komunikaty były krótkie, spisane na jednej
stronie kartki i rozwieszane były w miejscach uczęszczanych, jak
przystanki autobusowe, okolice kościołów i sklepów, a także były
rozdawane zainteresowanym osobom. W ukrytych dokumentach znajdują się tylko dwa komunikaty. Nr 14 z dnia 19 października 1981 roku i nr 15 z dnia 21 października 1981 roku.
W pierwszym komunikacie umieszczona jest informacja o wielkim wiecu rolników w Wierzchosławicach. „Mszę świętą odprawił i wygłosił kazanie ks. Biskup Bednarczyk” i dalej „Z dużą
owacją przyjęte zostało przemówienie Jana Kułaja Przew. OKZ
„Solidarności Rolniczej”. W drugim komunikacie znajduje się
informacja o rządowych ustaleniach dotyczących zasad sprzedaży węgla „z pierwszeństwem za sprzedany żywiec” oraz tzw.
dodatkach „górskich” do cen skupu wynoszących „żywiec wołowy i barani 10%, mleko 15%.” Jesienią 1981 roku podjęta została
decyzja o wydawaniu biuletynu informacyjnego. Pierwszy biuletyn ukazał się w listopadzie 1981 roku. Zapisano w nim m.in.
„Niniejszy biuletyn ukazuje się po raz pierwszy jako próbne wydanie informacyjne dotyczące działalności NSZZ RI „Solidarność” w naszej gminie. Biuletyn ten będzie się ukazywał w miarę
możliwości raz w miesiącu”. Biuletyn liczył 5 stron i poruszone
zostały w nim sprawy sprzedaży cementu i cegły z pominięciem
list przydziałowych. Przedstawiona jest sprawa wypowiedzenia
umowy dzierżawy dla Koła Łowieckiego „Bór” z Oświęcimia
w związku z niewykonywaniem odstrzału dzików „tereny łowieckie po Kole „Bór” przejmie Koło „Knieja” i dokona natychmiastowego odstrzału dzików”. Podana jest informacja o kursowaniu autobusów, proponowanych zmianach rozkładów jazdy
i budowie przystanków. Umieszczone są też informacje o działalności Zarządu Wojewódzkiego „Solidarności RI” w tym:
uchwała protestacyjna przeciwko ustaleniom nowych składek
ubezpieczenia płodów rolnych, bydła i koni; uchwała protestacyjna przeciwko zablokowaniu od lipca 1982 roku możliwości
korzystania z Funduszu Rozwoju Rolnictwa; protest w sprawie
sprzedaży wiązanej i protest w sprawie ograniczenia sprzedaży
w Tarnowie towarów dla mieszkańców wsi /sprzedaż za okazaniem dowodu osobistego/. Dotyczyło to głównie butów gumowych i gumofilców. „Towary te wykupione przez mieszkańców
miasta sprzedawane są na bazarach po cenach spekulacyjnych
/gumofilce 3 tys. zł./ lub za wędliny i mięso/. Zamieszczone
zostały również inne informacje z czasopism wydawanych
przez pisma „Solidarnościowe”. „W zakładzie rolnym w Białołęce /woj. leszczyńskie/ znaleziono 215 ton pszenicy wartości 2 mln. zł. całkowicie zniszczonej. Pszenica ta nie nadaje
się nawet na paszę dla bydła”. „W GS w północnych rejonach
b. powiatu brzeskiego w magazynie paszowym wykryto 7 ton
schowanego cukru. Komisyjnie prowadzona kontrola stwierdziła, że 2.250 kg nie nadaje się do spożycia ze względu na jego
całkowite stopienie w jedną bryłę”. „Wojewódzka Spółdzielnia
Ogrodnicza w Tarnowie w ub. roku poniosła 3 mln zł strat przy
przechowywaniu zimowym ziemniaków i warzyw”. Biuletyn
informacyjny nr 2 ukazał się w grudniu przed wprowadzeniem
stanu wojennego. Bardzo dokładnie opisana jest w nim sprawa
Funduszu Rozwoju Rolnictwa. „W maju br. zebranie wiejskie
w Iwkowej podjęło uchwałę o przeznaczeniu 290 tys. zł na
budowę drogi Iwkowa - Lipnica. W drugiej połowie listopada
nadeszła do stacji Brzesko Okocim cysterna emulsji z Płocka,

a w tydzień później następna wraz z fakturą na sumę 138 tys.
zł z FRR. Jak się okazało pieniędzy tych nie można pobrać bo
z kwoty 290 tys. zł nie pozostało ani złotówki. Cały fundusz został zabrany przez CZKiOR przy czym 80% funduszu na działalność GZKiOR a 20 % na rzecz SKR-ów”. Następnie w biuletynie omawiana jest sprawa wyborów do rad narodowych
związana z upływem kadencji rad narodowych w lutym 1982
roku. Przedstawiony jest projekt ordynacji wyborczej opracowany przez „Solidarność”. „Za najniższe ogniwo samorządu
wiejskiego uznane być musi zebranie wiejskie, które decyduje o wszystkich sprawach wsi”.„Wybory do rad narodowych
muszą się odbyć w pełni demokratyczny sposób. Z własnymi
listami wyborczymi mogłyby występować wszystkie działające w danej gminie organizacje mając możliwość wyboru kandydata z dowolnej listy. Wykluczy to przynoszenie radnych
„w teczkach” i odgórne ich mianowanie jak to odbywało się
do tej pory”.„Naczelnik gminy powinien być wybierany przez
gminną radę narodową na zasadzie konkursu. Ze zgłoszonych
kandydatów gminna rada narodowa wybiera samodzielnie naczelnika bez jakichkolwiek prób odgórnego nacisku i narzucania kandydata na to stanowisko”. Proponowana ordynacja wyborcza nie weszła w życie ze względu na wprowadzenie stanu
wojennego. Dopiero po upływie prawie 10 lat, w czerwcu 1990
roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe.
Od wielu lat trwał kryzys w zaopatrzeniu nie tylko w artykuły spożywcze, ale także w ubrania, obuwie, tkaniny itp.
W biuletynie zapisane jest min. że: „Brak na rynku obuwia
łączy się z całkowitym wstrzymaniem dostaw surowców do
warsztatów rzemieślniczych i spółdzielczych. Doszło do tego,
że rzemieślnicy nie przyjmują obuwia do naprawy”. Poniżej
znajduje się przedruk z pisma NSZZ „Solidarność” Regionu
Dolny Śląsk opracowany przez służby celne. Od dnia 1 do 20
września 1981 roku przez tylko jedno kolejowe przejście graniczne Krościenko – Chirów do Związku Radzieckiego celnicy
odprawili: „36 wagonów butów o zawartości 16.905 kartonów
/ok. 135.240 par butów. 6 wagonów odzieży o zawartości 408
skrzyń. 12 wagonów konfekcji o zawartości 930 skrzyń. 4 wagony namiotów o zawartości 726 paczek. 6 wagonów galanterii o zawartości 1.176 skrzyń. 4 wagony tkanin o zawartości
1.557 bel /62.280 mb/. 4 wagony dzianiny o zawartości 1224
bel /48.960 mb/. 3 wagony lekarstw o zawartości 291 skrzyń. 3
wagony kosmetyków /mydło/ o zawartości 523 skrzyń. 5 wagonów kap o zawartości 155 bel. 5 wagonów wyrobów gumowych
3.180 worków. Taka ogromna ilość towarów przesłana została
do Związku Radzieckiego w zaledwie 3 tygodnie tylko przez
jeden kolejowy punkt celny. W dalszej części podana jest informacja, że przez przejście graniczne Medyka-Mościska od
1.09.81 r. do 15.09.81 r. w ciągu zaledwie dwóch tygodni wysłano do Związku Radzieckiego: „129 wagonów węgla tj. 8.292
tony. 257 wagonów metali tj. 8.580 ton. 92 wagony wyrobów
różnych tj. 455 ton”.
Pomimo, że niewielka ilość dokumentów uchroniła się
przed przejęciem ich przez milicję i inne służby PRL, stanowią one jednak bogate źródło dotyczące działalności „Solidarności Rolniczej” na terenie gminy Iwkowa. W artykule
tym opisane są tylko wybiórczo niektóre wydarzenia z 1981
roku. Roku niezwykle dziwnego. Od pełnej euforii związanej
z aktywną działalnością „Solidarności” aż do wprowadzenia
stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku. Dziwny był
ten 1981 rok.
Stefan Szot
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KOŁO IWKOWSKICH POETÓW I NIE TYLKO
XVI Konkurs Poetycko –
Fotograﬁczny
„Moje myśli, moje uczucia,
moje życie…”
Konkurs Poetycko – Fotograficzny „Moje myśli, moje uczucia, moje życie…” organizowany przez Szkołę Podstawową im.
św. Jana Pawła II w Iwkowej cieszy się dużą popularnością.
Świadczy o tym coraz większa ilość szkół, która bierze udział
w konkursie. 25 listopada 2021 r. została rozstrzygnięta XVI edycja. Wzięło w niej udział 52 uczniów z 20 szkół podstawowych.
Prace konkursowe oceniali: Adam Bujak oraz Ryszard Ostrowski. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: „Interpretacja
wiersza fotografią”, „Wyjątkowy wiersz” oraz „Interesujące zdjęcie”. Niestety ze względu na pandemię nie udało się zorganizować gali konkursowej. Nagrodę główną zdobył Aleksander Gabryś z Łososiny Dolnej, najciekawszy wiersz napisała Katarzyna
Kanownik z Rajbrotu, a najładniejsze zdjęcie wykonała Julia
Czuj z Zaborowa. Zostało przyznanych 20 wyróżnień.

Wyróżnienia w kategorii „Interesujące zdjęcie”:
Leonard Popiela – Brzesko SP nr 3;
Faustyna Zielińska – Czchów;
Gerard Zieliński – Czchów;
Klaudia Bajorek – Gromnik;
Jakub Ogiela – Jurków;
Lena Leśniak – Laskowa;
Aleksander Gabryś – Łososina Dolna;
Katarzyna Potoniec – Nowy Sącz SP nr 8;
Emilia Łucarz – Zaborów;
Urszula Mida
Nagroda główna w kategorii „Interpretacja wiersza
fotograﬁą”
Kudłata Miłość
6:00 Poranek
Sen otula mą postać po sam czubek głowy,
Ciało bezwładnie leży pod puchową kołdrą,
Coś nagle wyrywa mnie z letargu…

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Przebudzenie!

Wyniki XVI Konkursu Poetycko – Fotograficznego
„Moje myśli, moje uczucia, moje życie…”

Półświadomy otwieram oczy by je ponownie zamknąć,
Zimny nos nad moją twarzą,
To koniec błogiego stanu nieświadomości,
„Kudłata Miłość” nie daje za wygraną…

Nagroda główna w kategorii
„Interpretacja wiersza fotografią”:
Grand Prix – Aleksander Gabryś (SP Łososina Dolna) „Kudłata Miłość”,
Nagrody w kategorii „Wyjątkowy wiersz”:
I miejsce – Katarzyna Kanownik (SP Rajbrot) „Kochany Dziadek”;
II miejsce – Zuzanna Turaczy (SP Szczurowa) „Niedzielna wizyta”;
III miejsce – Kinga Słowik (SP Rzepiennik Strzyżewski) „Muzyczna fantazja”
Nagrody w kategorii „Interesujące zdjęcie”:
I miejsce – Julia Czuj (SP Zaborów) „Laleczka z porcelany”
II miejsce – Zuzanna Turaczy (SP Szczurowa) „Niedzielna wizyta”;
III miejsce – Katarzyna Put (SP Brzesko nr 3) „Oddalamy się…”
Podwójne wyróżnienia w kategoriach „Wyjątkowy wiersz”
i „Interesujące zdjęcie”:
Magdalena Gawor – Zaborów;
Dorota Budzioch – Szczurowa;
Wyróżnienia w kategorii „Wyjątkowy wiersz”:
Karolina Cięciwa – Brzesko SP nr 3;
Marcel Czyżycki – Dobrociesz;
Natalia Szot – Iwkowa;
Julia Karpiel – Jurków;
Olga Augustyn – Tęgoborze;
Barbara Cecuga – Tworkowa;
Antonin Oleksy – Ujanowice;
Emilia Łucarz – Zaborów;
Patrycja Koczwara – Złota.

Wstawaj!
Zdaje się krzyczeć całą swą osobą,
Zlizuje resztki snu z moich ciężkich powiek,
Walczę z nią, choć wiem, że jestem już przegrany…
6:15 Fakty
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Gramolę się ospale z łóżka,
Ona skacze radośnie przed mej półsenną osobą,
Może jeszcze minuta, dwie, myślę sobie,
Głowa ciężko opada na poduszkę…

I to zdjęcie i kubek
od zapomnienia ocalę.
Katarzyna Kanownik
SP Rajbrot

Prawda!
„Kudłata Miłość” daje znać o sobie,
Zdaje się mówić:
Jak mnie oswoiłeś to być za mnie odpowiedzialny kolego!
Trudno nie zgodzić się z tą inteligentną istotą…
Razem!
Pełen rześkiego poranka zapału zrywam się na równe nogi,
Razem ze mną „Kudłata Miłość” – mój wierny towarzysz
w doli i niedoli.
Aleksander Gabryś
SP Łososina Dolna

II miejsce w kategorii „Wyjątkowy wiersz”
oraz II miejsce w kategorii „Interesujące zdjęcie”
Niedzielna wizyta
Przyszłam do Was: Babciu i Dziadku.
Tyle liści wokół, tyle słońca
U mnie w szkole wszystko OK
Jutro sprawdzian
Brakuje mi Was
Nie słyszę Waszych głosów
Tylko liście pod nogami szeleszczą
Wiesz Dziadziu
Brat pisze już pierwsze literki
Pamiętam

I miejsce w kategorii „Wyjątkowy wiersz”
„Kochany Dziadek”
Było tak,
tak było,
ale już nie ma,
bo przyszła śmierć
i zabrała
tę uśmiechniętą twarz
i marzenia.

Tak niedawno Wy mnie uczyliście
Dziadku, wyjątkowe były te
opowieści z Syberii i wojska
Lepsze niż książka do historii
Babciu, tak się cieszyłaś z laurki
Którą sama zrobiłam
To było jakby wczoraj
Babciu, Dziadku przyszłam do
Was w odwiedziny
Jak co niedzielę
Zuzanna Turaczy
SP Szczurowa

Teraz smutek w każdy kątek zagląda. Wspólne chwile
wracają echem we wspomnieniach. Pusty fotel jak otwarta
w sercu rana. I łza, która cicho spływa po policzku,
kiedy jestem sama.
Gdzie się podział kubek z napisem „Kochany Dziadek”?
Poszukam...
Obok zdjęcia postawię.

III miejsce w kategorii „Wyjątkowy wiersz”
Muzyczna fantazja
Zastukaj palcem w ścianę
Z wyjątkowego instrumentu
Wypłynie
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Dźwięk
Wywoła nuty
Jedną i drugą
Aż powstanie
Muzyka
Zagraj wysoko
A popłynie melodia
Barwna kompozycja
Która wypełni serce i duszę

Uderz w klawisze znacząco
Oto burza akordów
Na pięciolinii
Z jednym pękatym znakiem
Kluczem do drzwi muzyki
Teraz zamknij oczy
Obłoki nut
Przesłonią strumienie złote
Słoneczny koncert
Pod obłokami nut
Jest muzyka
Z czarno-białymi klawiszami
Na klawiaturze fortepianu
Ptakami na niebie
Kinga Słowik
SP Rzepiennik Strzyżewski

I miejsce w kategorii „Interesujące zdjęcie”
Laleczka z porcelany
Dostałam ją jako mała dziewczynka w czerwonym fartuszku
W ciepłe dni lata stała na półce
Jesienią zaś siedziała w fotelu
Promiennie uśmiechnięta w towarzystwie mądrości
Wieczorami lubiła psocić
Tu przyozdobić zeszyt z atramentu kleksami
Tam znów książki poprzestawiać
Ciekawska i kapryśna ta moja lala
Co chce granice mojej cierpliwości zbadać
Nieraz w nocy gdy w łóżku już leżę

Tańce swawole śpiewanki urządza śmiało
Lecz nad ranem
W bezruchu
Z tym samym ciepłym uśmiechem
Zastyga
By gdy zmrok zapadnie
Zacząć swe harce na nowo
Taka jest moja złotowłosa porcelanowa bestyjka
Która skrywa
Wszystkie słońca mojego dzieciństwa.
Julia Czuj
SP Zaborów
III miejsce w kategorii „Interesujące zdjęcie”
Oddalamy się...
Gdy każdy dzień się zaczyna,
nasza droga znów się rozpoczyna.
Zawsze tak samo,
zawsze dobrze niby jest,
ale czy naprawdę?
Czy faktycznie idealnie,
czy tak świetnie i genialnie?
A może całkiem inaczej?
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Wyróżnienie w kategorii „Wyjątkowy wiersz”
Boimy się tego, co inni powiedzą,
że o naszych problemach wszystkim rozpowiedzą.
Wolimy wszystko nosić w sobie,
nabywając strachy nowe.

Oczy
Kolejny raz napotykam Go,
Oczy ciemne jak mrok,

Nigdy już tak samo do ludzi nie wyjdziemy,
nigdy tej samej drogi nie przejdziemy.
Nasze życie zmieni się drastycznie,
bo samotność zmienia nas faktycznie.
Szybko cali się zmienimy,
stracimy tych co teraz cenimy.
Więc czy milczenie nam coś daje?
Czy coś dobrego z tego powstaje?
Katarzyna Put
SP Brzesko nr 3
Wyróżnienie w kategorii „Wyjątkowy wiersz”
,,Horyzont”
Kolorowe niebo na horyzoncie,
Skończył się dzień, chowa się słońce.
Tylko dumne brzozy stoją i patrzą

Jak chmury siedzibę Boga zachmurzą.
Co przyniesie kolejny poranek?
Opadłych liści cały ganek.
Marcel Czyżycki
Dobrociesz

Tegoroczny konkurs został zorganizowany przy wsparciu Stowarzyszenia
ProCarpathia jako „Karpacka inicjatywa lokalna współfinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”

Uśmiech łagodzący złość.
Trudno zapomnieć o nim.
Wszędzie myśl napotyka mnie,
Co robi? Jak się czuje? Co je?
Czekam z niecierpliwością,
Aż spotkam Go na szkolnym korytarzu,
Aż spotkam magnetyzującą czerń.
Nie ma.
Oczy, które widziałam na co dzień zniknęły.
Zniknęły jak pył.
Natalia Szot
Iwkowa
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KORESPONDENCJA Z…
...Nowego Sącza
Sandecja
W tym roku przypada 110 rocznica zorganizowania ruchu
sportowego na Sądecczyźnie – w wielu dyscyplinach sportowych: strzelectwo, gry zespołowe, w tym piłka nożna, narciarstwo, hokej i inne. Z tej okazji została zorganizowana w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wystawa „Bicepsy Sądecczyzny”. Wystawa przy ul. Jagiellońskiej 56 trwa od 1 października 2021 do 28 lutego 2022 r.
Stadion sportowy – pierwszy do rozgrywek piłki nożnej
zlokalizowany był przy Al. Wolności na otwartej przestrzeni,
ok. 2 ha łąki – gdzie były „bramki dwie”, prowizoryczna szatnia. Wystarczyło to do rozgrywek w klasie A. W latach następnych (lata 70-te) uzyskano obszerny teren przy ul. Kilińskiego
(będący częścią drogi krajowej nr 28 (Jasło-Wadowice). Został
wybudowany obiekt sportowy mogący nazywać się stadionem
sportowym. Dobra płyta trawiasta, zaplecze socjalne, trybuny
dla kibiców, a z początkiem lat dwutysięcznych posadowione
cztery wysokie maszty do zamontowania oświetlenia elek-

trycznego, aby można rozgrywać mecze wieczorem. Od kilku
lat obowiązują nowe wymogi techniczne PZPN – aby mogły
być rozgrywane spotkania I ligi i ekstraklasy. Władze miasta
były zmuszone do podjęcia działań w tym zakresie. Ogłoszono
przetarg na zasadzie „Zaprojektuj i wykonaj” tego typu zadania.
Wybrana przez miasto firma wczesną wiosną br. przystąpiła do
pracy. Roboty rozbiórkowe przebiegają sprawnie – „ruch” – koparki, spychacze, samochody wywożą elementy zbędne itp. Według informacji z konferencji lokalnej telewizji: płyta piłkarska
będzie podgrzewana, trybuny zadaszone na ok. 4,5 tys. osób.
Zaplecze socjalno-bytowe dla zawodników, duży parking, nowoczesne oświetlenie itp. Koszt to ponad 50 mln zł. Jak powiedziano na tej konferencji prace wykonane prawie w połowie – w tym
zasadnicza płyta podgrzewana w całości. Zakończenie prac planowane na wiosnę 2022. Aktualnie drużyna „Sandecja” prowadzi rozgrywki w „Ekstraklasie”. A dawna „Stara Sandecja”, czyli
duża łąka funkcjonuje pod tą nazwą i służy do organizowania
dużych imprez plenerowych: koncerty, cyrki, przedstawienia,
wesołe miasteczka, a w zimie lodowisko.
Stanisław Pajor
Listopad 2021

SPORT
Międzyszkolne
Zawody Sportowe
W związku z panującą pandemią zawody sportowe w naszej gminie i powiecie brzeskim uległy dużemu ograniczeniu.
Współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęliśmy od drużynowych
zawodów w szachach. Zawody odbyły się w Iwkowej Nagórzu
i uczestniczyli w nich uczniowie z Iwkowej, Wojakowej i Iwkowej Nagórza. Zarówno w ramach Igrzysk Dzieci, jak i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej zwyciężyły drużyny z Iwkowej, minimalnie wyprzedzając szachistów z Nagórza. III miejsca zajęli zawodnicy z Wojakowej.
Kolejnymi zawodami i, jak na razie ostatnimi, były gminne
zawody w tenisie stołowym. Turnieje przeprowadzono w Wojakowej w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród dziewcząt
do klasy szóstej zwyciężyła Monika Filipek z Dobrociesza,
wyprzedzając Wiktorię Kubicką z Iwkowej Nagórza i Emilię
Jasnos również z Iwkowej Nagórza. IV miejsce zajęła Justyna
Katra z Dobrociesza, V – Magdalena Bodek z Iwkowej Nagórza
i Marcelina Kurzydło z Kątów. W kategorii chłopców zwyciężył Igor Maciaś z Iwkowej, na drugim miejscu uplasował się
Jan Pajor z Wojakowej, a trzeci był Dominik Korwin również
z Wojakowej. IV miejsce wywalczył Karol Zięć z Iwkowej, V
zdobył Bartosz Sowa z Kątów a VI Szot Nikodem z Iwkowej.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wśród dziewcząt najlepiej
spisała się Aleksandra Trojanowska z Iwkowej Nagórza, II –
Sabina Jaworska a III Karolina Korwin (obie z Wojakowej).
IV lokatę wywalczyła Kamila Kołdras z Iwkowej Nagórza, V
– Emilia Dudek z Dobrociesza, a VI Karolina Sowa z Kątów.
W zmaganiach chłopców dominowali sportowcy z Wojakowej.

Sabina Jaworska - IV miejsce w zawodach powiatowychw tenisie stołowym

Stanisław Pajor - IV miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym
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Stanisław Pajor, Jarosław Kołdras i Wojciech Tokarski IV miejsce w zwodach rejonowych w tenisie stołowym

Wiktoria Kubicka - V miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym

i Kamila Kołdras, II miejsce – Karolina Sowa i Wiktoria Zięć
z Kątów, a III Sabina Jaworska i Karolina Korwin z Wojakowej. Wśród chłopców zwyciężył Wojciech Tokarski i Stanisław
Pajor z Wojakowej, II miejsce – Hubert Krzyściak i Wojciech
Nowak z Kątów, a III Kacper Nieć i Krzysztof Stanuch także
z Kątów.
Po zmaganiach gminnych przyszedł czas na zawody powiatowe w Czchowie. Nasi reprezentanci spisali się znakomicie,
zdobywając większość miejsc medalowych. W zmaganiach
drużynowych w Igrzyskach Dzieci zwyciężyły dziewczyny
z Iwkowej Nagórza:
Gabriela Bodek i Wiktoria Kubicka, III miejsce zajęły
dziewczyny z Dobrociesza: Monika Filipek i Justyna Katra.
Wśród chłopców II miejsce wywalczyli tenisiści z Wojakowej:
Jan Pajor, Jakub Włudyka i Dominik Korwin. W Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej znów wygrały dziewczyny z Iwkowej Nagórza: Aleksandra Trojanowska i Kamila Kołdras, a drużyna
chłopców z Wojakowej w składzie: Wojciech Tokarski i Stanisław Pajor zajęła II miejsce, a III lokatę wywalczyli chłopcy
z Kątów – Wojciech Nowak i Krzysztof Stanuch. Z wyników
w grze indywidualnej również możemy być dumni. W Igrzyskach Dzieci II miejsce wywalczyła Monika Filipek z Dobrociesza, III – Gabriela Bodek, a V Wiktoria Kubicka z Iwkowej
Nagórza. W kategorii chłopców III miejsce zajął Jan Pajor
z Wojakowej. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej II miejsce
zajęła Aleksandra Trojanowska z Iwkowej Nagórza, IV – Sabina Jaworska z Wojakowej, a VI – Kamila Kołdras z Iwkowej
Nagórza. Wśród chłopców III miejsce zdobył Wojciech Tokarski, IV Stanisław Pajor, V – Jarosław Kołdras (wszyscy z Wojakowej), a VI był Filip Pysno z Iwkowej. Wszyscy wyróżnieni
wystąpią w zawodach rejonowych. Do tej pory udało się przeprowadzić zawody rejonowe w Tarnowie w tenisie stołowym
drużynowym IMS. Tutaj również sukces w postaci III miejsca
dziewcząt z Iwkowej Nagórza: Aleksandra Trojanowska i Kamila Kołdras oraz IV miejsca chłopców z Wojakowej: Wojciech
Tokarski, Stanisław Pajor i Jarosław Kołdras.
Gratulujemy wszystkim osiągnięcia sukcesów sportowych
i czekamy na kolejne w przyszłym 2022 roku, jednocześnie mając nadzieję, że pandemia ustąpi.
Ze sportowym pozdrowieniem
Sławomir Utrat

Szkółka Piłkarska Zubello
Jarek Kołdras - V miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym

I miejsce Wojciech Tokarski, II – Jarosław Kołdras a III – Stanisław Pajor. Kolejne miejsca zajmowali: IV – Kacper Nieć
z Kątów, V – Wojciech Nowak także z Kątów i VI Filip Pysno
z Iwkowej.
W grze drużynowej Igrzysk Dzieci zwyciężyły dziewczyny z Dobrociesza w składzie: Monika Filipek, Justyna Katra
i Natalia Hołyst, II miejsce – Gabriela Bodek i Emilia Jasnos
z Iwkowej Nagórza, a trzecie siostry Wiktoria i Weronika Kubickie z Iwkowej Nagórza. Wśród chłopców zwyciężyli – Jan
Pajor i Jakub Włudyka z Wojakowej, II miejsce zajęli: Igor Maciaś i Nikodem Szot z Iwkowej, a III Karol Zięć i Julian Motak
również z Iwkowej. W kategorii klas VII-VIII zwyciężyła drużyna z Iwkowej Nagórza w składzie: Aleksandra Trojanowska

Podsumowując w kilku zdaniach kończący się rok 2021, to
na pewno najważniejszą rzeczą, jaką udało osiągnąć, jest to, że
treningi, mimo obostrzeń i wymogów oraz dostosowań covidowskich, odbywały się regularnie, a dla sportowca to sprawa
najważniejsza. Do rozgrywek ligowych przystąpiliśmy bardzo
dobrze przygotowani, co pozwoliło zawodnikom zdominować
te rozgrywki i wywalczyć dwa awanse. Od Nowego Roku dwie
drużyny Trampkarzy i Młodzików będą reprezentować naszą
Gminę na boiskach 2 ligowych. W okresie wakacyjnym zawodniczki i zawodnicy byli na tygodniowym obozie piłkarskim na
Podhalu, na którym treningi odbywały się trzy razy dziennie.
Rozegraliśmy też mecze sparingowe, jak również nie zabrakło
czasu na zabawę i wodne szaleństwo na termalnych basenach.
Braliśmy też udział w różnych turniejach oraz rozgrywaliśmy
mecze sparingowe.
Koniec roku to idealny moment na podziękowanie, bo sukcesy, które odnieśli zawodnicy i zawodniczki Szkółki w kończą-
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cym się roku, są zasługą wielu osób. Największe słowa uznania
należą się zawodnikom oraz ich rodzicom, którzy nam zaufali
i aktywnie włączyli się w życie Szkółki. Jesteśmy wdzięczni za
pomoc i wsparcie wielu osobom i firmom, które systematycznie nam pomagają. Mam nadzieję, że przyszły rok dostarczy
jeszcze więcej pozytywnych emocji i wrażeń.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za współpracę, a na nadchodzący czas życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów sportowych i osobistych w Nowym Roku.
Sławomir Zubel

Co słychać u żółto-niebieskich
Początek grudnia oznacza nie tylko powolne odliczanie do
Świąt Bożego Narodzenia, ale także autostradę do przełomu
roku. Jak zwykle w tym czasie dokonujemy pewnych podsumowań w każdej sferze działalności naszego klubu. Trudno
nie oprzeć się wrażeniu, że rok 2021 był wyjątkowy, tym razem
szczególnie biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe. W funkcjonujących sekcjach zanotowano bardzo duży progres – nie
tylko drużynowy (nasze zespoły niższych kategorii wiekowych
to czołówka swoich rozgrywek), ale także indywidualny, przejawiający się to tym, że kilku zawodników już teraz głośno
puka do drzwi pierwszej drużyny.
Osobny akapit należy poświęcić właśnie drużynie seniorów.
W poprzednich sezonach zespół nie był w stanie przekroczyć
bariery piątego miejsca w tabeli, co oczywiście samo w sobie
było bardzo dobrym rezultatem, ale mając na uwadze potencjał, jakim dysponowali żółto-niebiescy, można było czuć
pewien niedosyt. Na półmetku obecnej kampanii zajmujemy
trzecią lokatę w klasyfikacji, co pozwala z bardzo dużym optymizmem patrzeć w przyszłość, w której widzimy ukończenie
sezonu na podium. Zadanie nie będzie łatwe, ale ciągły rozwój
daje duże nadzieje i wiarę, że tak właśnie będzie.
Szalejąca inflacja oraz sporo innych negatywnych czynników nie przeszkodziły w tym, aby nadal czynić inwestycje
w klubową infrastrukturę, a sporo planów czeka na swoja realizację po nowym roku. Każda inwestycja przynosi ze sobą
ogrom kosztów i pracy własnej, jednak poprzednie lata pokazały, że odpowiednia współpraca potrafi podołać każdemu
zadaniu.
Póki co, pragniemy gorąco podziękować kibicom oraz zainteresowanym za wsparcie w kończącym się roku oraz życzyć
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i samych sukcesów w nowym 2022 roku.
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes oraz zarząd klubu LKS Iva Iwkowa
Artur Strzelec
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cHwILA moment, jeszcze ja…
O feriach w czasach
pandemii…
W ubiegłym roku o tej porze w trakcie ferii mieliśmy
pełen lockdown. Pierwszy raz od ponad dwudziestu lat nie
rozegraliśmy turnieju szachowego, a turniej tenisa stołowego odbył się dopiero podczas wakacji. Jak dobrze pamiętamy,
zamknięte były nie tylko instytucje kultury, ale także hotele,
restauracje i inne miejsca spotkań. Nie mogliśmy organizować zajęć ani warsztatów. W tym roku zrobimy wszystko, aby
(oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności)
zorganizować podczas pierwszej połowy ferii tydzień warsztatów w GOK. Postanowiliśmy przygotować te, które cieszyły
się do tej pory największym zainteresowaniem: kurs rękodzieła artystycznego, warsztaty plastyczne z tworzenia świec

żelowych, wazonów z butelek i string-art. Będą one, jak to
było do tej pory, prowadzone przez naszych instruktorów.
Postanowiliśmy ograniczyć ilość osób w grupach, ale za to
zwiększyć ilość organizowanych zajęć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół, po 3 latach przerwy pomożemy
zaangażować się placówkom oświatowym w przygotowanie
uroczystości szkolnych i imprez plenerowych. Wspólnie ze
Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zorganizujemy dla młodzieży warsztaty z zakresu przygotowania oraz obsługi nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. To
dzięki takim zajęciom od kilku lat nasz ośrodek ma grupę

wspaniałych wolontariuszy, którzy wspierają nas w obsłudze
technicznej wydarzeń kulturalnych. Tegoroczne warsztaty
poprowadzą wspólnie ze mną znakomici realizatorzy dźwięku i oświetlenia z sądeckiej firmy Amadeusz, którzy obiecali
ponadto zaprezentowanie najnowocześniejszego dostępnego
sprzętu, używanego przez nich podczas koncertów. Pierwszy tydzień ferii zakończy ogólnodostępny i adresowany do
wszystkich mieszkańców Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Iwkowa.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, postanowiliśmy w drugim tygodniu ferii, oddać naszą salę widowiskową dla wszystkich przygotowujących się do Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Iwkowa. Rozegramy
go na zakończenie ferii. Przez cały tydzień w godzinach pracy
GOK-u będzie możliwość trenowania i przygotowania się do
turniejowych rozgrywek.
Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny, jak
zwykle, na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i na plakatach. Zachęcam do niezwłocznego zapisywania się na warsztaty. Umożliwi to nam stworzenie jeszcze
bardziej „elastycznego” programu i wprowadzenia ewentualnych zmian w ilości grup lub organizowanych zajęć, aby jak
największa grupa uczestników mogła wziąć w nich bezpieczny udział. Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału.
Wojciech Hila

PSP w Dobrocieszu

PSP w Dobrocieszu

Olimpiada frekwencji

PSP w Iwkowej

PSP w Iwkowej

PSP w Kątach

PSP w Kątach

PSP w Wojakowej

Andrzejki w Klubie Seniora

Wystawa w Gok-u

Korekta: Anna Wańtrych

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