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Szanowni Państwo
Przed Państwem już ostatni numer w roku 2018 
naszego kwartalnika „Głos Iwanowic”. Przez 
cały rok na łamach naszej gazety umieszczane 
były artykuły o różnej tematyce, można było 
poczytać o projektach i inwestycjach tych które 
zostały zrealizowane i tych które są planowane 
na terenie naszej gminy. Pojawiały się także 
informacje dotyczące działalności naszych szkół 
oraz organizacji pozarządowych. Mogli Państwo 
poczytać również o działalności GCKiB, reali-
zowanych projektach wewnętrznych, takich jak 
patronaty czy DK+, oraz zewnętrznych takich jak 
LOWE, e-Xtra Kompetentni czy „Ocalmy od za-
pomnienia dzieje wyzwolenia”. Na stałe w nasza 
gazetę wpisały się również artykuły o tematyce 
historycznej, których autorem jest Pan Adam 
Miska oraz artykuły niosące wieści z Klubów 
Seniora czy Ośrodków Wsparcia Seniora. 

Co czeka nas w roku następnym, 2019? Mam 
nadzieję,że artykuły które będziemy publikować 
na łamach naszej gazety będą coraz ciekawsze 
i na każdy nowy numer będą Państwo czekać 
z niecierpliwością. 

Póki co zapraszam do przeczytania tego ostat-
niego numeru. Życzę miłej lektury, a na nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia spokoju, 
miłości, dużo odpoczynku i cudownie spędzone-
go czasu w gronie najbliższych.

MONIKA ŚWIĄTEK  
Redaktor Naczelna
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy

Mieszkańcom Gminy Iwanowice

Zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2019 niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.

Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

Edward Stopiński –  
Przewodniczący Rady Gminy

Robert Lisowski –  
Wójt Gminy Iwanowice
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Rada Gminy Iwanowice RADA GMINY IWANOWICE

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018, 
na terenie gminy Iwanowice frekwencja wyborcza wyniosła 58.23%

Na Wójta Gminy Iwanowice wybrany został Pan Robert Lisowski, który 
zdobył 50,66 % głosów (głosów ważnych 2139) natomiast Pan Miro-
sław Rosa zdobył 17,46 % głosów (głosów ważnych 737), Pani Ewelina 
Kmita 16,96 % głosów (głosów ważnych 716) oraz Pan Antoni Solecki 
14,92 % głosów (głosów ważnych 630).

Radnymi Gminy Iwanowice w kadencji 2018-2023 zostali:
1. Lucyna Marchańska – 134 głosów
2. Aleksandra Karnia – 71 głosów
3. Ireneusz Patrzałek – 81 głosów
4. Elżbieta Morek – 135 głosów
5. Wiesława Musiałek – 172 głosów
6. Dionizy Patoła – 116 głosów
7. Alicja Góralczyk – 154 głosów
8. Paweł Adamek – 126 głosów
9. Mirosław Rosa – 118 głosów
10. Sebastian Rosa – 129 głosów
11. Jolanta Ciaranek – 109 głosów
12. Edward Stopiński – 61 głosów
13. Paweł Wywiał – 189 głosów
14. Renata Burda – 191 głosów
15. Katarzyna Pałka – 199 głosów

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej można się zapoznać 
z dokładnymi danymi na temat wyników wyborów samorządowych 
w Gminie Iwanowice. 

WYNIKI WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH 

Rada Gminy Iwanowice 
VIII kadencji
Na inauguracyjnej sesji Rady Gminy Iwanowice, która odbyła się w dniu 
20 listopada br. dokonano wyboru prezydium Rady Gminy. Przewodni-
czącym Rady Gminy został wybrany Pan Edward Stopiński a Wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy została wybrana Pani Elżbieta Morek. 
Składy Komisji Rady Gminy ukonstytuowały się na swych pierwszych 
posiedzeniach w dniu 29 listopada br.

Komisja Rewizyjna:
1. Jolanta Ciaranek - Przewodnicząca
2. Dionizy Patoła - Zastępca Przewodniczącego
3. Katarzyna Pałka - Sekretarz
4. Wiesława Musiałek
5. Ireneusz Patrzałek

Komisja Planowania Budżetu i Strategii Rozwoju:
1. Sebastian Rosa - Przewodniczący 
2. Mirosław Rosa - Zastępca Przewodniczącego
3. Lucyna Marchańska - Sekretarz
4. Paweł Adamek
5. Paweł Wywiał

Komisja Przestrzegania Prawa, Statutowa i Inwentaryzacyjna:
1. Paweł Adamek - Przewodniczący 

2. Lucyna Marchańska - Zastępca Przewodniczącego
3. Aleksandra Karnia - Sekretarz
4. Renata Burda
5. Elżbieta Morek

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Gminy:
1. Mirosław Rosa - Przewodniczący
2. Dionizy Patoła - Zastępca Przewodniczącego
3. Alicja Góralczyk - Sekretarz
4. Ireneusz Patrzałek
5. Edward Stopiński

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa:
1. Katarzyna Pałka - Przewodnicząca
2. Paweł Wywiał - Zastępca Przewodniczącego
3. Renata Burda - Sekretarz
4. Aleksandra Karnia 
5. Sebastian Rosa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Wiesława Musiałek - Przewodnicząca
2. Sebastian Rosa - Zastępca Przewodniczącego
3. Alicja Góralczyk - Sekretarz 
4. Jolanta Ciaranek
5. Katarzyna Pałka

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy 
na rzecz naszej Gminy.

Projekt budżetu  
Gminy Iwanowice  
na 2019

W dniu 15 listopada br. przedłożono radnym gminy oraz Regional-
nej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2019 r. Zakłada on do-
chody na poziomie 51 334 949,81 zł, planowane wydatki to kwota 50 
597 475,65 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 16 939 347,95 zł. 
Zakładana nadwyżka w kwocie 737 474,16 zł zostanie przeznaczona 

na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. 
Utworzono rezerwę celową w kwocie 540 000 zł oraz rezerwę oświa-
tową w kwocie 100 000 zł. Wydatki sołectw w zakresie funduszu sołec-
kiego wynoszą 484 853,85 zł. Kwota planowanych dotacji (w tym dla 
szkół publicznych) wynosi 11 037 670,54 zł. Najważniejsze inwestycje 
przyszłego roku to: w dziale Turystyka – 7 820 747,54 zł (ścieżki rowero-
we, rewitalizacja), dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– 3 507 538,44 zł (kanalizacja), dziale – Transport i łączność – 2 046 000 
zł (drogi powiatowe i gminne) oraz dziale - Oświata i wychowanie – 1 
886 557,97 zł (rozbudowa szkoły w Celinach). 

Projekt budżetu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Iwa-
nowice. Szczegółowo omówimy budżet gminy w kolejnym numerze 
Głosu Iwanowic.
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WODOCIĄG W WŁADYSŁAWIE

W dniu 06.12.2018r. zakończyliśmy budowę I etapu sieci wodociągo-
wej w miejscowości Władysław – Grzegorzowice Wielkie - Celiny. W ra-
mach przedmiotowej inwestycji wykonano prawie 2 km sieci wodocią-
gowej wraz z przyłączami. Wartość tej inwestycji wyniosła 289 076,30 
zł. 

CHODNIK W NARAMIE

Został dokonany odbiór prawie 400 mb chodnika w Naramie przy dro-
dze gminnej - ul. Brzozowa. Jest I etap tej inwestycji. Docelowo chod-
nik zostanie wybudowany do Kozierowa (ul. Graniczna). Wartość zada-
nia to kwota ponad 160 000 zł. 

REMONT W REMIZIE OSP  
W GRZEGORZOWICACH 

Zakończyliśmy I etap remontu remizy OSP w Grzegorzowicach Wiel-
kich. Zakres rzeczowy prac obejmował m.in. tynkowanie ścian części 
komunikacyjnej oraz sali zebrań, malowanie garażu wraz z wymianą 
posadzki na żywiczną, wymiana posadzki w sali zebrań, wymiana 
drzwi wewnętrznych, montaż na budynku instalacji odgromowej, do-
kończenie opaski z kostki brukowej wokół budynku. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 109 000 zł, w tym dofinansowanie z Programu Małopol-
skie Remizy to kwota prawie 30 000 zł. W ramach II etapu planujemy 
wykonać termomodernizację budynku wraz z dokończeniem instalacji 
centralnego ogrzewania. Środki na ten cel pozyskamy z pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

KAPLICZKA W BISKUPICACH ODNOWIONA

Zakończyliśmy I etap prac konserwatorskich w celu przeniesienia i za-
bezpieczenia drewnianej kapliczki z początku XX wieku w Biskupicach 
(Stara Wieś). Koszt całkowity tego etapu wyniósł 33 452,60 zł w tym 
dofinansowanie z Programu Kapliczki Małopolski to kwota 12 000 zł. 
W ramach tego zadania zostały wykonane m.in następujące działania: 
przygotowanie terenu w celu posadowienia kapliczki na działce gmin-
nej, przekazanej przez jednego z mieszkańców Biskupic; renowacja 
konstrukcji drewnianej kapliczki; rekonstrukcja poszycia zadaszenia 
w goncie tzw. łupanym z drewna iglastego; dwukrotne malowanie far-
bą olejno-żywiczną zewnętrznych ścian kapliczki. Kolejnym etapem 
będzie renowacja ołtarza i wnętrza kapliczki oraz ogrodzenie i zago-
spodarowanie terenu wokół. Całość tych prac planujemy wykonać do 
marca 2019 r. 

z życia gminy INWESTYCJE

Inwestycje  
w Gminie Iwanowice 
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z życia gminy INWESTYCJE

NOWOCZESNE CENTRUM REKREACJI  
I TURYSTYKI W IWANOWICACH

Dokonaliśmy odbioru nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji 
w Iwanowicach Włościańskich. Całkowita wartość projektowa inwesty-
cji wyniosła 850 000 zł w tym dofinansowanie unijne to kwota 539 
934,62 zł. W ramach tych środków finansowych wykonaliśmy strefę 
rekreacji i spędzania wolnego czasu (zakupiono w tym celu 15 urzą-
dzeń do placów zabaw i siłowni); wybudowaliśmy oświetlenie parkin-
gu oraz ścieżek (w sumie zamontowano 27 słupów); ustawiliśmy dwie 
altany, 23 ławki, 16 koszów na śmieci, urządzenie sanitarne typu TOI 
TOI, arboretum edukacyjno-ekologiczno-przyrodnicze, monitoring 
wizyjny składający się z 6 kamer. Na strefę spacerową i nawierzchnie 
składają: nawierzchnia żwirowa – 705 m2, nawierzchnia z kory – 375 
m2, nawierzchnia poliuretanowa – 275 m2, drewniana w arboretum – 
52 m2, kamienna w altanach – 70 m2.

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI  
W SIECIECHOWICACH I ŻERKOWICACH
Dokonaliśmy odbioru Otwartych Stref Aktywności w Sieciechowicach 
i Żerkowicach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 164 618,31 zł. Do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 48 300 zł. Stre-
fy wyposażone są w 9 urządzeń do ćwiczeń, betonowe stoły do gry 
w szachy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, chodniki z kostki 

brukowej. Ponadto OSA w Sieciechowicach została ogrodzona. Wokół 
zostały nasadzone drzewa i krzewy oraz zasiano trawę. Z urządzeń 
można już korzystać. Zapraszamy. Wykonawcą zadania była Spółdziel-
nia Socjalna „Nad Dłubnią”

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE ODEBRANE

Dokonaliśmy odbioru inwestycji realizowanej pn. „Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej na 
terenie gminy Iwanowice” dofinansowanej z środków finansowych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyso-
kość przyznanej pomocy wyniosła 1 453 722 zł (63,63 % poniesionych 
kosztów kwalifikowanych operacji). Projekt obejmował budowę 112 
oczyszczalni przydomowych oraz fragment nowego wodociągu w 
Maszkowie, który pozwoli stworzyć osobne dojście do studni głębino-
wej od strony Żerkowic. Całkowity koszt budowy oczyszczalni przydo-
mowych wyniósł 1 790 880 zł. Wykonawcą był Zakład Usług Hydrau-
liczno-Budowlanych, Zbigniew Ćwikła z Biszczy, który będzie także 
odpowiedzialny za serwis gwarancyjny. W sprawach związanych z ser-
wisem prosimy dzwonić na numer telefonu: 512710051. W najbliż-
szym czasie mieszkańcy otrzymają do podpisu umowy użyczenia. 
Przypominamy, przez okres 5 lat oczyszczalnie są własnością Gminy 
Iwanowice.

Podatki lokalne w Gminie Iwanowice na 2019 rok
Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na rok 2019 wyniesie:
- dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5q żyta) -135,90 zł,
- dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 271,80 zł.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości w roku 2019 pozostają na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 2018. Stawki podat-
ku od nieruchomości zostały określone Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVIII/351/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. 

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych w roku 2019 pozostają na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018, z wyjątkiem stawek 
podatku od autobusów które zostały obniżone o 5% i wynoszą:
Stawki podatku od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
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z życia gminy INWESTYCJE

Kluby seniora  
Realizacja projektu Senior+ 
WŁADYSŁAW

Od stycznia 2019 r. zostaną uruchomione dwa kluby seniora w ramach 
Programu Senior+ w Poskwitowie Starym oraz w Władysławie. Remont 
w budynku remizy w Władysławie został zakończony i obejmował mo-
dernizację pomieszczenia klubowego, korytarza, pomieszczenia ogól-
nodostępnego oraz toalet i łazienek, aby spełniały kryteria dostosowa-
nia do osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 43 
500 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 34 
800 zł.

POSKWITÓW STARY

Remont świetlicy w Poskwitowie Starym finansowany z programu 
Senior+ został zakończony. Od stycznia 2019 r. w tym budynku będzie 
funkcjonował Klub Seniora+. Zakres prac inwestycyjnych obejmował 
wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu, nałożenie 
tynku mozaikowego w korytarzach i świetlicy oraz remont łazienki 
dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt 
inwestycji to kwota 59 500 zł, w tym wkład własny Gminy to kwota 8 
372 zł. Wykonawcą tego remontu była Spółdzielnia Socjalna „Nad 
Dłubnią”.

Nowoczesne wyposażenie 
NOWY SPRZĘT DLA OCHOTNICZYCH  
STRAŻY POŻARNYCH

W dniu 18 października  br. przekazaliśmy druhom sprzęt zakupiony 
w ramach programu Bezpieczna Małopolska, w połowie dofinansowa-
nego z budżetu Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zaku-
pionego sprzętu wyniósł 42 340,14 zł, w tym wartość dofinansowania 
to kwota 20 344 zł. 
I tak: agregaty prądotwórcze otrzymały jednostki OSP w Celinach i Suł-
kowicach, pilarki ratownicze OSP w Naramie i Iwanowicach, narzędzie 
ratownicze typu Hooligan OSP w Maszkowie i Zalesiu, prądownicę 
turbo OSP Damice a 6 kompletów odzieży ochronnej OSP w Celinach, 
Biskupicach i Grzegorzowicach (po 2 komplety dla jednostki). 
W spotkaniu wziął udział radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Adam 
Domagała, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie jakie udziela 
naszym jednostkom OSP oraz pomaga w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych.

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA  
W SZKOLE W IWANOWICACH

W ramach projektu Extra kompetentni w Gminie Iwanowice 
zakupiliśmy 12 nowoczesnych laptopów wraz z projektorem 
multimedialnym oraz wysuwanym ekranem, które będą stanowiły 
wyposażenie pracowni komputerowej w szkole podstawowej 
w Iwanowicach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 51 248,80 zł 
w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Iwanowice wynosiło jedynie 
1 653,80 zł. Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do udziałów 
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych realizowanych w ramach 
tego projektu. Szczegółowa oferta szkoleniowa dostępna jest 
na stronie http://kompetentni.iwanowice.pl/.
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z życia gminy ULICE W MASZKOWIE
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z życia gminy ULICE W MASZKOWIE
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z życia gminy HARMONOGRAM ODPADÓW
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z życia gminy UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg  
w sezonie 2018/2019
DROGI GMINNE
SKR Iwanowice - 12 388 40 07;  
604 718 965; 691 713 044; 505 527 847; 606 679 511;  
skriwanowice@interia.pl
UG Iwanowice – 12 388 40 03 wew. 24. sekretariat@iwanowice.pl

DROGI POWIATOWE
Drogi powiatowe – na północ od drogi wojewódzkiej Wesoła-Skała 
– Firma P.H.U.P MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31, 
32-200 Miechów, tel. 600 889 920

Drogi powiatowe - na południe od drogi wojewódzkiej Wesoła - Ska-
ła – SKR Michałowice 32-091 Michałowice, Młodziejowice 150 - 692 
479 269, Fax: 012-388-50-31 skriwanowice@interia.pl
Telefon dyżurnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – 
507 098 708

DROGA WOJEWÓDZKA
Droga wojewódzka nr 773 (Wesoła-Skała) - „WALKOR” Zakład Robót 
Drogowych i Ogólnobudowlanych, Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wi-
śniowa 28 – 502 168 212

DROGA KRAJOWA
Droga krajowa nr 7 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Krakowie – 600 800 610; (12) 285 51 95

Wyróżnienie PIP dla Gminy Iwanowice
W dniu 17 października br. na gali XXV edycji konkursu Państwowej 

Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Urząd 
Gminy Iwanowice otrzymał wyróżnienie w kategorii zakładów pracy 
do 50 zatrudnionych osób. Z rąk Głównego Inspektora Pracy Ministra 
Wiesława Łyszczek oraz Okręgowego Inspektora Pracy Pana Józefa Baj-
del otrzymaliśmy dyplom uznania oraz pamiątkową statuetkę. Warto 
podkreślić, że zostaliśmy w tym roku wyróżnieni jako jedyny samorząd 
w Województwie Małopolskim. Tym samy doceniono nasze działania 
w zakresie poprawy warunków pracy w UG oraz zwiększenie komfor-
tu obsługi mieszkańców. Przystąpienie do konkursu wiązało się m.in. 
z kontrolą PIP w UG, która wypadła bardzo dobrze dla naszego urzędu.
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z życia gminy 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Gala Finałowa  
„Ocalmy od 
zapomnienia  
dzieje wyzwolenia”
Dzień 11 Listopada jest datą szczególną w historii 
Polski. Rok 2018 rokiem ważnym dla Polaków, 
upamiętniającym 100 – rocznicę Odzyskanie przez 
Polskę Niepodległości.

W Gminie Iwanowice obchodziliśmy ją uroczyście i wzniośle. Cały 
rok organizowane były różnego rodzaju spotkania oraz inicjatywy 
nawiązujące do 100-lecia Niepodległości. Dodatkowo na terenie na-
szej gminy realizowany był przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach oraz Stowrzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych  
w Widomej projekt „Ocalmy od zapomnienia dzieje wyzwolenia”. Pod-
sumowaniem tych wszystkich zadań był zorganizowany Tydzień Nie-
podległościowy, który był cyklem wydarzeń podsumowujących cało-
roczne działania. 

W ramach działań niepodległościowych zorganizowane został cykl 
prelekcji historycznych. Prelekcje historyczne były prowadzone przez 
Pana Adama Miskę oraz Panią Annę Mączkę, a podstawą do ich prze-
prowadzenia były krótkie filmy historyczne z serii „Iwanowice dawniej”. 
Filmy kręcone były przez Panią Anię i zawierały liczne wątki historycz-
ne będące elementem naszej regionalnej historii. Wszystkie informa-
cje które dzieci i młodzież zdobyły podczas prelekcji historycznych, 
wykorzystane zostały podczas Gry Edukacyjnej która miała miejsce 
dnia 6 listopada w Szkole Podstawowej w Widomej. W ramach obcho-
dów zostały zorganizowane przez GCKiB konkursy: konkurs pieśni pa-
triotycznych oraz konkurs literacki. Przygotowanych pieśni oraz prac 
literackich mogliśmy posłuchać i mogliśmy je oceniać 8 i 9 listopada 
podczas nastrojowych wieczorów niepodległościowych. W niedziele 
poprzedzającą Galę Finałową tj. 4 listopada odbyło się spotkanie mu-
zyczne z Chórem Kościoła Garnizonowego z Kielc. W ramach spotkania 
chór zaśpiewał na Mszach św., a wieczorem w kościele pw. Św. Andrze-
ja Apostoła w Sieciechowicach odbył się koncert.

Niepodległość w Gminie Iwanowice świętowaliśmy również 
na sportowo. W sobotę 10 listopada wraz z Gminą Słomniki zorgani-
zowany został Bieg Niepodległościowy, w którym licznie uczestniczyli 
nasi mieszkańcy, głównie seniorzy.

Dodatkowymi działaniami które zostały zainicjowane przez Gminę 
i w które zaangażowały się wszystkie szkoły było umieszczenie bane-
rów Niepodległościowych na budynkach lub ogrodzeniach danych 
placówek oświatowych oraz złożenie kwiatów przez poszczególne de-
legacje na grobach z I i II wojny światowej znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Kolejnym projektem, postacią która zachęcała najmłod-
szych do świętowania 100-lecia Niepodległości był Kogutek Gutek. 

Nasz bohater wędrował po przedszkolach gminnych i swoją obec-
nością zachęcał dzieci do czytania książek, a poprzez czytanie zapo-
znawał ich z symbolami narodowościowymi oraz znanymi Polakami.

Dniem który stanowił podsumowanie i galę wszystkich działań 
był dzień 11 listopada. W ten dzień, przed godziną 12.00 w centrum 
Iwanowic uformował się pochód, który uświetniły swoja obecnością 
poczty sztandarowe druhów OSP, szkoły i przedszkola, KGW, przedsta-
wiciele partii politycznych, delegacje z kwiatami oraz Reprezentacyjna 
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Muzyczne spotkanie 
z Chórem Kościoła 
Garnizonowego z Kielc

W dniu 4 listopada koncertem wspaniałego Chóru Kościoła Gar-
nizonowego z Kielc rozpoczęliśmy świętowanie Tygodnia Niepod-
ległości w Gminie Iwanowice. Chór przyjechał na zaproszenie ks. 
Wojciecha Oczkowicza. Wspaniali chórzyści uświetnili swoją obec-
nością i śpiewem Msze Św. w kościele pw. Św. Trójcy w Iwanowicach 
o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Andrzeja w Sie-
ciechowicach. W godzinach popołudniowych chór wprowadził nas 
w nastrój patriotyczny wykonując w czasie koncertu znane i mniej 
znane pieśni i piosenki. W repertuarze chóru na koncercie w koście-
le w Sieciechowicach pojawiły się: Rota, Gaude Mater Polonia, Pie-
chota, Pierwsza Brygada, Marsz Polonia, Przybyli Ułani, Czerwone 
maki i wiele, wiele innych. Gościem specjalnym który wraz z chórem 
koncertował w tym dniu i zachwycił nas swoim głosem był Andrzej 
Wiśniewski - solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Wraz z chórem nasza gminę odwiedził ks pod-
pułkownik proboszcz parafii garnizonowej Grzegorz Kamiński. 

Warto nadmienić, iż Chór Kościoła Garnizonowego z Kielc jest 
stosunkowo młodym chórem który koncertuje od połowy ubie-
głego roku. Chór prowadzony jest przez wspaniałą dyrygent Panią 
Edytę Bobryk i już, mimo tak krótkiego czasu odniósł wiele sukce-
sów i dostał mnóstwo propozycji współpracy. 

Pani Edycie, wszystkim solistom i wspaniałemu Chórowi dzięku-
jemy za wspaniałe doznania muzyczne, które niejedna osobę wpro-
wadził w nastrój patriotyczny. Ks. Wojciechowi Oczkowiczowi oraz 
sołtys Pani Jadwidze Nogieć dziękujemy za pomoc w organizacji 
całego dnia i wydarzeń popołudniowych.

Monika Światek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach

Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic. Pochód przeszedł ulicami Iwano-
wic pod Pomnik Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Pod pomnikiem 
wszystkich przywitała Pani Monika Świątek – Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, przypominając o patriotycz-
nym charakterze i celu zgromadzenia. Głos zabrał również Pan Robert 
Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice. Po przemówieniach delegacje zło-
żyły wieńce i kwiaty, a o godz. 12.00 wszyscy wspólnie zaśpiewali czte-
ry zwrotki Hymnu Państwowego włączając się tym samym w wspólną 
akcję Niepodległa do Hymnu 2018 . Następnie zgromadzeni mieszkań-
cy gminy i parafii Iwanowice uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, 
odprawionej przez proboszcza parafii Iwanowice ks. Ryszarda Sucha-
nowskiego oraz ks. Marcina Żuchowicza. Po Mszy Św. wszyscy udali się 
do szkoły w Iwanowicach, gdzie odbyła się uroczysta Gala Finałowa. 

Podczas gali wystąpił Gminny zespół Teatralny „Kwadrat” z insce-
nizacją „Polska moja Ojczyzna” oraz Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy 
”Iwanowickie Perełki”. W czasie uroczystości zostały wręczone również 
nagrody w konkursie plastycznym pt. „Pieśniami patriotycznymi ma-
lowane”. Konkurs był przeznaczone dla młodszych dzieci i został zor-
ganizowane przez GCKiB w Iwanowicach. Na koniec odbył się koncert 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej „Tempo” z Iwanowic. Uroczystości 
zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych.

W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim za tak aktyw-
ny udział w Gminnych Obchodach Niepodległościowych. Dziękuję 
wszystkim Dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom za tak duże 
zaangażowanie. Dziękuję seniorom za zaangażowanie i pomoc przy 
cateringu. Dziękujemy wszystkim delegacjom za założenie kwiatów 
oraz pocztom sztandarowym za udział w uroczystościach. Składamy 
również podziękowania władzom powiatowym, gminnym, przedsta-
wicielom jednostek oświatowych, jednostek OSP, przedstawicielkom 
KGW za udział i uświetnienie swoją obecnością uroczystości gmin-
nych. Dziękuje Orkiestrze Dętej „Hejnał” z Sieciechowic oraz Reprezen-
tacyjnej Orkiestrze Dętej „Tempo” z Iwanowic za uświetnienie swoja 
grą uroczystości niepodległościowych. Dziękuję jednostkom OSP 
z terenu Gminy Iwanowice za pomoc i zabezpieczenie biegów oraz 
uroczystości niedzielnych. Dziękuję za pomoc Spółdzielni Socjalnej 
„Nad Dłubnią”. Dziękuję moim pracownikom, którzy stanęli na wysoko-
ści zadania, jak i również ludziom którzy z swojej dobrej woli pomagali 
nam w przygotowaniach.

Monika Światek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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Wieczór Pieśni 
Patriotycznych  
„Nie ma świętowania 
bez pieśni śpiewania”

W czasie obchodów Tygodnia Niepodległości w Gminie Iwa-
nowice miał miejsce wyjątkowy wieczór muzyczny. W czwartek 8 
listopada sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Iwanowicach 
pękała w szwach, pełna dzieci, rodziców, mieszkańców. Wszyscy w ra-
dosnej atmosferze, lekko podekscytowani odśpiewaliśmy Hymn Pol-
ski po którym obejrzeliśmy widowisko teatralne przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Celinach. Scena pełna aktorów, z na-
strojem wprowadzającym nas w czasy sprzed stu lat wciągnęła całą 
widownię w historię odzyskania Niepodległości.

Po przedstawieniu napięcie oraz pozytywna energia była mocno 
wyczuwalna- czas rozpocząć Konkurs pieśni patriotycznych „Nie ma 
świętowania bez pieśni śpiewania”! Rozpoczęły przedszkolaki- barw-
ni, wspaniale przygotowani, w historycznych strojach, śpiewając 
głośno, żwawo i obdarzając widownię czystą radością. W tej grupie 
wiekowej wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” 
w Iwanowicach oraz z Oddziału w Sieciechowicach i dziecięcy zespół 
„Bogu dźwięki” z Sieciechowic. Wszystkich przedszkolaków było po-
nad 40 a w ocenie jury zespoły otrzymały wyróżnienia za doskonałe 
przygotowanie, piękny śpiew, choreografię i zaangażowanie.

W dalszej kolejności wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Iwanowicach, Szkoły Podstawowej w Widomej, Szkoły Pod-
stawowej w Damicach i Szkoły Podstawowej w Celinach oraz Chóry: 
Primavera ze Szkoły Podstawowej w Poskiwtowie, Chór z Publicznej 
Szkoły w Naramie oraz Zespół Młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej 
w Sieciechowicach. Dzieci i młodzież zaprezentowały wiele pieśni 
znanych oraz kilka takich, które rzadko można usłyszeć w polskich 
domach. Każdy słuchacz koncertu miał okazję śpiewać i koncertować 
z występującymi. Atmosfera była podniosła, uroczysta, momentami 
refleksyjna. Uczta dla zmysłów. Poziom przygotowania uczestników 
zarówno w wykonaniu, strojach i choreografii był bardzo wysoki. Jury 
oceniające występ miało bardzo trudną do wykonania pracę by przy-
znać nagrody. Oczekiwanie na wyniki konkursu było okraszone ciasta-
mi i poczęstunkiem przygotowanymi przez seniorów z naszej gminy 
oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek. Uroczyste wręczenie na-
gród oraz ogłoszenie wyników odbyło się z udziałem Jury: Pani Anny 
Tarko, Pani Heleny Nawalny, Pani Krystyny Krzyworzeki, Pana Piotra 
Święchowicza oraz Pana Roberta Lisowskiego Wójta Gminy Iwano-
wice. Nagrody otrzymali: I miejsce z wyróżnieniem: Chór ze szkoły 
w Naramie, I miejsce ex aequo zdobyły solistki ze Szkoły Podstawo-
wej w Iwanowicach oraz Zespół Młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej 
w Sieciechowicach. Drugie miejsce zdobyły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Celinach, trzecie miejsca otrzymali uczestnicy ze Szkoły Pod-
stawowej w Widomej oraz Chór „Primavera” ze Szkoły Podstawowej 
w Poskwitowie. 

Po zakończeniu konkursu sala zmieniła nastój, widownia już 
mniejsza i bardziej wytrawna w skupieniu obejrzała film o cmenta-
rzach I Wojny Światowej w naszej gminie oraz wysłuchała pełnej cie-
kawostek prelekcji Kustosza Muzeum w Iwanowicach pana Adama 
Miski. 

Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników i gości.

Katarzyna Kmita

Wieczór Literacki 
„Niepodległość  
znaczy wolność”

W drugi dzień uroczystych obchodów Tygodnia Niepodległości 
w Gminie Iwanowice piątek 9 listopada miał miejsce wieczór literac-
ki. W sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach liczna 
grupa rodziców, dzieci, mieszkańców i zaproszonych gości uczestni-
czyła w niezwykłym doświadczeniu literackim. 

Wieczór rozpoczął się występem dzieci z Oddziału Przedszkolne-
go w Szkole Podstawowej w Widomej, które w podniosłym nastroju 
odśpiewały Hymn i wiele pieśni patriotycznych oraz dynamicznie 
przeprowadziły widownię przez lekcję historii Polski od utraty niepod-
ległości do jej odzyskania. Przedszkolaki były bardzo przejęte a ich 
emocje i zaangażowanie czuć było w każdym kącie sali. Widok małej 
Rosji, Józefa Piłsudskiego czy legionistów wywoływał refleksję a dzieci 
obdarowały widownię radością i wzruszeniem.

Następnie młodzież, która wcześniej zgłosiła swoje prace na Kon-
kurs Literacki „Niepodległość znaczy wolność”, miała okazję zapre-
zentować je publicznie. W skupieniu, refleksji przy dźwiękach szo-
penowskiej nuty kilkoro uczestników konkursu czytało swoje dzieła. 
Choć było to duże wyzwanie dla nich, to przyniosło wspaniały efekt. 
Widownia wchodziła w różne sceny oraz historie przedstawione 
przez młodzież. Często mieliśmy okazję poczuć na plecach dreszcz 
emocji, czasem smutku, czasem grozy ale zawsze dumy - że Polska 
jest Niepodległa. W konkursie wzięło udział czternaście prac, co jest 
ogromnym sukcesem szkół w Iwanowicach, Widomej, Poskwitowie 
i Celinach, które zachęcały młodzież do twórczości literackiej i zgłosiły 
prace swoich uczniów. 

Jury otrzymało wcześniej wszystkie prace do oceny. Były one 
zakodowane, a zadaniem jurorów przed wieczorem literackim było 
opracowanie własnej oceny prac zgodnej z regulaminem konkursu. 
Serdecznie dziękujemy paniom Barbarze Mrajcy, Annie Mączce i Bar-
barze Ciaćmie za zaangażowanie w rolę jurorów. Pierwsze miejsce 
wszyscy oceniający wybrali jednogłośnie - zdobył je Piotr Krawiecki ze 
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. Drugie 
miejsce zdobyła Kaja Sikora także ze Szkoły Podstawowej w Poskwito-
wie, trzecie miejsce zdobyła Dominika Szlęk ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej. Wyróżnienia otrzymali: Filip 
Proszowski ze Sz.P im.św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, Julia Po-
będza ze Sz.P. im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Zuzanna Pato-
ła ze Sz.P. im.św. Jana Bosko w Celinach i Marlena Murawska ze Sz.P. 
im.św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie

Po wysłuchaniu prac konkursowych zostały zaprezentowane pra-
ce Huberta Śmiałka oraz Elizy Domagały przedstawiające bohatera 
naszej gminy pana Jana Bubaka - Piłsudczyka walczącego o Niepod-
ległą. Te prace były zgłoszone do konkursu powiatowego, w którym 
Hubert otrzymał III miejsce, a był to XIV Małopolskim Konkursie Patrio-
tycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży.

W czasie przerwy w konkursie Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciecho-
wic zagrała koncert pieśni patriotycznych wprowadzając widownię 
w pobudzający i radosny nastrój. Po ogłoszeniu wyników konkursu 
literackiego został wyświetlony film na temat przemarszu Legionów 
Piłsudskiego przez Ziemie Iwanowickie. Następnie swoje wystąpienie 
miał Pan Tadeusz Faracik, który przedstawił historię rodzinną zwia-
zaną z czasami walk o niepodległość i wiele mało znanych faktów 
związanych z przemarszem legionistów, dokładną trasę przemarszu, 
postojów oraz anegdoty z tym związane. 

Katarzyna Kmita
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Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wielu uczest-
ników i organizatorów – 10 listopada 2018 roku – Bieg 
Niepodległości zorganizowany dla uczczenia 100 – 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Godz. 9.00
Pełna mobilizacja – pracownicy Gminnego Centrum Kultury 

i Bibliotek w Iwanowicach, Gminno – Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Słomnikach, Towarzystwa Sportowego w Słomnikach są już 
na miejscu. Start i meta biegów zaplanowane zostały na polanie św. 
Mikołaja w Zalesiu. Ręce pełne roboty, emocje są, ale nie dają za wy-
graną. Wszyscy pracują , rozkładają prezenty od firmy Intersnack Po-
land – głównego partnera imprezy, układają medale oraz pakiety 
podarunkowe z małą niespodzianką od Gminy Iwanowice dla wszyst-
kich uczestników. Organizatorzy przygotowują biuro zawodów. 

Godz. 10.30
Coraz bliżej rozpoczęcia zawodów – wszyscy dalej zajęci. Nadcią-

gają posiłki. Jednostki OSP z terenu Gmin: Iwanowice oraz Słomniki 
– zabezpieczają trasę, rozkładają namioty, stoły, ławki oraz rozwiesza-
ją banery. Catering przygotowany przez KGW Pradndocin – Wysiołek 
jest już również na miejscu. 

Godz. 11.00
Emocje sięgają zenitu – wszystko gotowe, a organizatorzy otwie-

rają biuro zawodów. Na polanie docierają pierwsi uczestnicy. Słychać 
dziecięce krzyki i rozmowy dorosłych. Młodzież żartuje i już się wza-
jemnie dopinguje. Na polanie pojawiają się i nasi niezawodni senio-
rzy, zawsze w pełni gotowi i otwarci na nasze działania ( OWS Celiny, 
OWS Sieciechowice, Klub Seniora Jurajska Siódemka, Klub Seniora 
Siwe Głowy). Docierają włodarze gmin: Robert Lisowski – Wójt Gminy 
Iwanowice, Pan Paweł Knafel – Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki oraz 
Pan Edward Stopiński – Radny Gminy oraz Prezes OSP Iwanowice. 

Godz. 11.50
Zamykamy biuro zawodów. Wszyscy uczestnicy zostali zapisani. 

Jest ich 300 osób. Biegną mali, duzi, młodsi, starsi, wytrawni biegacze 
i amatorzy. Część z nich biegnie na 10 km, a część na 4,5 km. Wszyscy 
otrzymali numer i są już gotowi. Naszym Biegiem Niepodległości czci-
my 11 Listopada , nie rozpoczniemy biegów bez wspólnego zaśpie-
wania Hymnu Państwowego oraz rozgrzewki. Rozgrzewka króciutka, 
ale intensywna, wszyscy dali radę.

Godz. 12.20
Start biegu na 10 km. Odliczanie. Wystartowali. Liczba uczestni-

ków duża, rozpiętość wiekowa również. Zawodników wypuścił Wójt 
Gminy Iwanowice. Kibice dopingują i trzymają kciuki. 

Godz. 12.25
Start biegu na 4 km. Tutaj startujących wypuszcza Burmistrz Gmi-

ny Słomniki. Grupa która biegnie na 4,5 km jest liczniejsza, dużo mło-
dzieży, rodzin z dziećmi oraz seniorów. Cieszy to nie organizatorów, 

Biegi 

Niepodległościowe 

2018
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ale wszystkich kibicujących.

Godz. 12.50
Pierwsi na mecie. Docierają pierwsi uczestnicy biegu na 4,5 km. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi. Otrzymują medale, specjalnie zaprojekto-
wane na tą imprezę. Każdy dostaje dodatkowo pakiet pamiątkowy. 
Wszyscy mogą poczęstować się produktami naszego partnera firmy 
Intersnack Poland oraz gorącym bigosem, kawą czy herbatą. 

Godz. 13.10
Pierwsi z 10 km. Na metę docierają pierwsi uczestnicy biegu na 10 

km, zmęczeni ale szczęśliwi. Mówią że trasa trudna, wymagająca ale 
dobrze przygotowana. Dla nas jako organizatorów radość wielka, 
że daliśmy radę. Dziewczyny dekorują kolejnych zawodników, którzy 
również dostają prezenty, bo dzisiaj nikt z polany nie wyjdzie z pusty-
mi rękami.

Godz. 14.00
Koniec biegu. Wszyscy już bieg ukończyli. Co prawda z różnym 

czasem, jedni byli pierwsi, inni uplasowali się na miejscu dwudziestym 
drugim , a jeszcze inni na setnym. Ale czy to takie ważne? Najważ-
niejsza w tym wszystkim jest inicjatywa – w ten sposób czcimy naj-
ważniejszy dzień w historii naszego kraju oraz wychodzimy z domu 
i spędzamy czas z bliskimi ludźmi.

Godz. 14.30
Dekoracja wygranych. Wręczamy prezenty pierwszym trzem oso-

bom biegnącym na 10 km, w kategorii kobiet oraz mężczyzn. Dodat-
kowo rozdajemy mnóstwo nagród, prawie 200 karnetów na basen, do 
kina, do groty solnej oraz na kręgle. Doceniliśmy też osoby które jak 
na bieg przystało pokonały trasę z flagą. Doceniliśmy też najstarszego 
uczestnika oraz najmłodszych . 

To co dobre szybko się kończy. Pogoda dopisała, uczestnicy zado-
woleni. Mamy nadzieję że w takich inicjatywach które integrują naszą 
społeczność będzie brało udział coraz więcej mieszkańców. Bo o to 
w tym wszystkim chodzi – o spotkania, o rozmowy, wspólny śmiech 
i radość. Do zobaczenia za rok, a może i wcześniej:)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym którzy się zaangażowali 
w organizację tej imprezy. Dziękujemy współorganizatorom Stowa-
rzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Oświatowych z Widomej, Gminno 
– Miejskiemu Centrum Kultury w Słomnikach, Towarzystwu Sporto-
wemu w Słomnikach na czele z Panem Tomaszem Durbasem. Dzięku-
jemy strażakom OSP z terenu gminy Iwanowice (Celiny, Zalesie, Sułko-
wice, Widoma i Maszków) i Słomniki oraz harcerzom. Podziękowania 
kierujemy również do sponsorów – Firmy Intersnack Poland oraz Par-
ku Wodnego w Miechowie

Monika Światek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach

z życia gminy 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Impreza została zrealizowana z projektu „Ocalić od zapomnienia dzieje wyzwolenia”.  
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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I wojna światowa miała się ku końcowi. Wieczorem przy ognisku 
zasiadło kilku żołnierzy. Niektórzy niejedną bitwę mieli za sobą, inni 
od niedawna zasilali szeregi armii. Wpatrywali się w miło trzaskający 
ogień, aż w końcu jeden z nich przerwał ciszę

– Pamiętam, jak po wybuchu wojny Iwanowice ogarnął niepokój. 
Zniszczono wytwórnię spirytusu, z której zasobów zdążyli jeszcze 
skorzystać rosyjscy strażnicy pogranicza oddalający się na Wschód. 
Wkrótce pojawiły się austriackie patrole wojskowe – zaczął wspomi-
nać Andrzej. 

– Powiedzcie, dobrzy ludzie, gdzie ukrywają się Moskale? – pytali 
ułani cesarscy i uważnie rozglądali się po okolicy. Nikt wtedy nie przy-
puszczał, że za kilka dni od strony grodu Kraka maszerować będą legio-
niści, a wraz z nimi parafialna orkiestra dęta – dodał Janusz. 

– O tak. Miejscowi chłopi radośnie witali polskie wojsko w szarych 
mundurach. Wielu ochotników w patriotycznym zrywie wstąpiło wte-
dy do szeregów i część z nich, tak jak ja, została na dłużej – z dumą 
dokończył Andrzej. 

– Opowiedz nam coś o sobie? – poprosił Janusz, zwracając się do 
milczącego mężczyzny. 

– Jan jestem. Jan Jurkowski. Urodziłem się 4 lutego 1891 roku 
w Maszkowie. Mój ojciec, Adam, był tam młynarzem. Byłem najmłod-
szym z rodzeństwa, a w moim domu zawsze dużo mówiło się o miło-
ści do ojczyzny, więc oczywiste wydało mi się, że powinienem zostać 
żołnierzem. Myślałem co prawda najpierw, żeby może iść do szkoły 
średniej, ale wybuchła wojna. Skończyłem edukację na szkole ludo-
wej, do której uczęszczałem w Iwanowicach, bo w Maszkowie takiej 
nie mieliśmy.

– I co było dalej? – zapytał Andrzej, kolega Jurka. 
– Musiałem wyrobić „lewe” papiery zaświadczające, że urodziłem 

się w Galicji. A potem dowództwo legionów wzięło mnie na front 
wschodni. Pomaszerowałam w Karpaty jako szeregowy II pułku pie-
choty. Pełniłem służbę w pułku sanitarnym, potem w baonie uzupeł-
niającym kapitana Rucińskiego. W końcu awansowałem. To chyba było 
w lutym 1915 roku. Dostałem stopień plutonowego i odkomendero-
wano mnie do nowo utworzonego IV pułku piechoty L.P., gdzie jako 
liniowy podoficer sanitarny przeszedłem pod dowództwem pułkowni-
ka Bolesława Jerzego Roja cały szlak bojowy.

– W jakich bitwach brałeś udział? – koniecznie chciał wiedzieć Ze-
nek. 

– Niech się zastanowię… Pod Majdanem Borzechowskim, Jast-
kowem, Mulewiczami – wymieniał – Koszyszczami, Kostiuchnówką 
i Optową. 

– To już koniec? – nie dowierzał Janusz. 
– O Mietku im opowiedz – zasugerował Władek. 
– O Mietku? A mogę i o Mietku opowiedzieć. Dzielny to był chłop 

– stwierdził Jan. 
– Czy chodzi o Mieczysława Kwiecińskiego pseudonim „Oset”? – 

wyrywał się z pytaniem najmłodszy z nich, do tej pory milczący Jerzyk.
– Dokładnie tak. Urodził się 2 czerwca 1883 roku w Kielcach. Jego 

ojciec był urzędnikiem gubernialnym. Tam skończył szkołę elementar-
ną i gimnazjum, by następnie podjąć naukę w Szkole Handlowej z pol-
skim językiem wykładowym. Wtedy też zaprzyjaźnił się z księdzem Ja-
centym Pyciem. Niezwykły to był człowiek, kochał Boga i ojczyznę. Nie 
da się ukryć, że wywarł spory wpływ na Mietka.

– A czy to prawda, że udało mu się spotkać Piłsudskiego? – zapytał 
znów Jerzyk.

– Oczywiście, że prawda. Studiował wtedy chemię w Belgii na uni-

wersytecie w Liège. Nasłuchał się wyzwoleńczych planów i w sierpniu 
1914 roku zamiast jechać na wakacje do kupionego przez ojca w Masz-
kowie dworku, przyjechał do Krakowa, gdzie tworzyły się legiony 
w Oleandrach.

– Dołączył do legionów… – szepnął przejęty Andrzej.
– Został dowódcą plutonu, w składzie III kompanii. Przez 3 dni ma-

szerował przez Krzeszowice, Paczółkowice, Ojców, Skałę aż do Iwano-
wic i tam po raz ostatni widział się z najbliższymi.

– Jak to po raz ostatni? – wyrwało się Januszowi
– Ano, nie miał szczęścia. W październiku nominowano go na po-

rucznika, a w maju 1915 roku, szukając dla swoich żołnierzy dogodnej 
pozycji, oberwał w pierś i tego samego dnia umarł w szpitalu – dokoń-
czył Jan i zamyślił się na chwilę. 

– A jaka jest twoja historia? – Janusz odwrócił się do Włodka, który 
grzał ręce przy ognisku. 

– Moja? A kogo to obchodzi?
– My chcielibyśmy posłuchać. Prosimy – nalegali chłopcy. 
– No dobrze. Niech wam będzie. Nazywam się Władysław Czekaj 

i urodziłem się 23 sierpnia 1896 roku i pochodzę z Sieciechowic. Mój 
ojciec był zwyczajnym rolnikiem. Dużo jednak opowiadał mi o Polsce, 
jaka była przedtem. Tak jak Janek, jako młody chłopak, chodziłem do 
szkoły ludowej. Mimo że szkoła znajdowała się pod rosyjskim zaborem, 
to oprócz regulaminowych przedmiotów nauczyciele uczyli po polsku 
i przemycali nieco historii Polski. Miałem więc podstawowe wyobra-
żenie o moim kraju. 5 września 1914 roku, gdy legioniści przechodzili 
przez tutejsze okolice, przyłączyłem się do nich. Miałem wtedy 18 lat, 
ale na karcie zgłoszenia do wojska dopisałem sobie tak „na wszelki wy-
padek” rok więcej, żeby nie odrzucono mnie z powodu zbyt młodego 
wieku. Dowództwo wysłało mnie na front wschodni i poszedłem wal-
czyć. Przydział dostałem do II brygady 3 pułku piechoty, służyłem też 
w II baonie V kompanii pod dowództwem porucznika Roklana. Prawie 
połowę baonu, do którego należałem, stanowili „królewiacy”. 

– Królewiacy? – dopytywał się Janusz. 
– Byli to Polacy wywodzący się z zaboru rosyjskiego. Walczyli 

w niedostępnych górskich obszarach Karpat Wschodnich. W 1915 
roku patrolowałem na Bukowinie teren Rarańczy i dostałem się do nie-
woli. Warunki w rosyjskiej niewoli były ciężkie i szybko podupadłem 
na zdrowiu. Aby złagodzić mój los, rodzina przekazała przez Czerwony 
Krzyż 30 koron i 50 halerzy. Na nic się to jednak nie zdało. W końcu 
udało mi się wrócić do Iwanowic i to w zasadzie tyle.

– Jak to? To już wszystko? 
– Czas spać – zakomenderował Władek.
– Jeszcze tylko jedna historia.
– Na dziś wystarczy. Jutro też jest dzień – uciął Jan.
Podnieśli się i ruszyli do spania. Na warcie został tylko Władek, 

w którego załzawionych oczach odbijał się blask ogniska.

Piotr Krawiecki 
Kl. III gimnazjalna 
Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie 
Praca napisana pod kierunkiem pani Urszuli Wykurz. Praca autora zdobyła 
I miejsce w Gminnym Konkursie Literackim „Niepodległość znaczy wolność”.

Powiedziałem mojej kuzynce, Elizie: „Elizka, cieszę się, że nasi rodzi-
ce, babcie i ciocie rozmawiają z nami o historii Polski. To dzięki nim 
poznaliśmy niezwykłą historię naszego przodka”. Za chwilę oddam 
głos mojemu prapradziadkowi. 
Hubert Śmiałek

Jest lipcowe ciepłe popołudnie Roku Pańskiego 1898. W tym 
dniu przyszedłem na świat, jako pierwsze dziecko Jana i Marii Bu-
bak w chłopskiej zamożnej rodzinie we wsi Iwanowice Włościańskie 
w rodzinnym domu mojej mamy. Mieszkaliśmy tam aż do czasu, gdy 
urodziła się moja trzecia siostra. Wtedy spłonął cały dobytek. Wtedy 
rodzice postanowili się przeprowadzić do domu taty, który był jego oj-

Opowieść o legionistach, co za polskę 
walczyli przez ucznia Krawiciusa ze wsi 
Poskwitów pochodzącego spisana, z relacji 
ustnej męża mądrości wielkiej imć pana 
Adama herbu Kustosz usłyszana, przy 
wsparciu duchowym rodzicieli i pod czujnym 
okiem preceptora tworzona...

Z Iwanowic do Legionów Piłsudskiego. 
Opowieść o Janie Bubaku...
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cowizną i był prawie w centrum Iwanowic Dworskich (obecnie jest tu 
sklep „U Bubaka”). Stamtąd wszędzie mieliśmy już blisko: i do kościoła, 
i do szkoły. W tym domu dorastałem, tu przychodziły na świat moje 
siostry i bracia. W sumie było nas siedmioro. Dzieciństwo mieliśmy bez-
troskie: rodzice o nas bardzo dbali i nas przed wieloma zagrożeniami 
bronili. W domu uczono nas ojczystego języka (który w tym czasie był 
zakazany) i miłości do ojczyzny (która w tedy była pod zaborami). My 
mieszkaliśmy z zaborze rosyjskim, w tym języku uczono nas w szkole. 
Będąc coraz starszy, zacząłem marzyć o wolnej Niepodległej Polsce.

Pewnego letniego dnia w 1912 r. tata po raz kolejny zabrał mnie 
wraz z moim bratem na targ do Krakowa, żeby sprzedać owoce z na-
szego sadu. Tam spotkałem człowieka, który zmienił moją przyszłość. 
On opowiedział mi o powstaniach, walkach o wolność i niepodległość 
oraz o ich przywódcach i uczestnikach, którzy tracili życie za wolną 
Polskę przez rozstrzelania, tortury, powieszenia oraz cierpieli na zesła-
niach na Syberii. Opowiedział mi też o nowej nadziei dla naszej umę-
czonej Ojczyzny, o Józefie Piłsudskim. Od tego czasu coraz częściej my-
ślałem o wolnej Polsce. Nie byłem w tym sam, miałem wielu zaufanych 
kolegów, którzy podobnie jak ja myśleli o wolności. Pewnego dnia do-
wiaduję się ze Józef Piłsudski tworzy w Krakowie i okolicach pierwszą 
kompanię kadrową, która dała początek legionom polskim. 

Nadchodzi 1 sierpnia 1914. Wybucha I wojna światowa a z nią 
nadzieja na odzyskanie naszej Niepodległości, zaczynają tworzyć się 
Legiony Polskie. Ja, Jan Bubak, mając lat 16 mogę i chcę do nich przy-
stąpić. Tak też się dzieję, ja z kilkoma znajomymi tworzymy taką grupę, 
wiele razy spotykamy się na placu przy Cmentarzu w Iwanowicach, 
tam omawiamy różne bardzo ważne sprawy, tam staramy się ćwiczyć 
i przygotowywać do walki. Pewnego dnia dostaliśmy sygnał: mobiliza-
cja. Wyruszyliśmy do Krakowa, niektórzy pieszo, niektórzy konno, ale 
idziemy z nadzieją. Pojawiam się w Krakowie przy ulicy Oleandry, gdzie 
wstępuję w szeregi Legionów Polskich, jako kawalerzysta. Pozostawia-
ny w swoich domach nasze rodziny i bliskich naszemu sercu, ja mam 
na sercu szkaplerz, który dostałem od swojej ukochanej Michaliny, któ-
rej obiecałem wrócić cały i zdrowy i stanąć z nią na ślubnym kobiercu. 
W Parku Jordana odbywamy przysięgę i wyruszamy w stronę Miecho-
wa, Kielc i dalej w stronę Warszawy: tak brzmiał rozkaz. Było nas wielu: 
odważnych młodych i starszych, wiedzieliśmy, że przed nami daleka 
droga walka o Wolność i Niepodległość Naszej Ojczyzny. Z jednej stro-
ny czuliśmy lekki strach a z drugiej strony radość, że przewodzi nam 
wielki nasz Przywódca Józef Piłsudski. 

Prezentował się pięknie i okazale na swym koniu, którego ofiaro-
wał mu wielki ziemianin z Czapel Wielkich zaraz po tym, jak dowiedział 
się, że Józef Piłsudski po powrocie z Syberii organizuje wielki zryw Na-
rodowy. Sam nie mógł wstąpić do armii, dlatego też w wybrał najpięk-
niejszego konia ze swojej stajni i podarował go Piłsudskiemu. Marsza-
łek nazwał ją „Kasztanka”. 

W nocy z 5 na 6 sierpnia nadszedł rozkaz wymarszu do granic mia-
sta. Prowadzi nas Piłsudski. Po dotarciu do Michałowic niszczymy słupy 
graniczne. 7 sierpnia docieramy do Miechowa, tam są pierwsze zwycię-
skie walki oraz łączymy się z innymi oddziałami, tworząc Batalion, tam 
również nastąpiła zmiana dowództwa. Dołączył do nas nasz Naczel-
nik. Dwunastego sierpnia wkraczamy do Kielc, gdzie po zwycięskim 
zajęciu miasta ruszamy dalej, ja na moim „Siwku” razem z kompanami 
maszerujemy przed siebie. Jest 13 sierpień, docieramy na przedpola 
Warszawy, tam zostaje wydany kolejny rozkaz. Tworzymy szyki bojo-
we i tu na przedpolach stolicy rozgrywamy pierwsze bardzo ciężkie 
walki z bolszewikami. Widzę cierpienie, śmierć, krew i łzy. Nadchodzi 
wieczór. Walki na chwilę ustały i teraz muszę zadbać o swojego konia 
– napoić i dać obroku. Jutro kolejny dzień walki. W uszach brzmiało 
mi jedno pytanie „ Co wybieram: niewolę czy zwycięstwo”. Odpowiedź 
mogła być tylko jedna: „Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi”. Nadszedł 
15 sierpnia, wszyscy uczestniczymy we mszy świętej z racji święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nasze życie serca i losy odda-
liśmy pod opiekę Marii – Matce Jezusa. Serca nasze napełniły się wiel-
ką siłą i nadzieję na zwycięstwo. Z tym błogosławieństwem ruszyliśmy 
do walki. Ja i mój koń też jesteśmy gotowi stawić czoła bolszewikom. 
Walki trwają, słychać szum przelatujących obok wystrzeliwanych kul 
armatnich, świst wystrzeliwanych naboi, ale cały czas do przodu krok 

za krokiem aż … .Następuję ciemność, nic nie widzę, przebiegają mi 
urywki z mojego życia, w pewnym momencie widzę Michalinę, która 
płacze, błagając mnie, żebym został, krzyczy: „ NIE ODCHODŹ!!!”. I w tej 
chwili otwieram oczy i widzę, jak Władek, mój przyjaciel, próbuję pod-
nieść konia, który leżał na mnie (przygniatał mnie). Zaczynam odczu-
wać ból biodra i nogi. Gdy już udało się mnie przenieść w bezpieczne 
miejsce, okazało się, że jestem ciężko ranny w prawe biodro, Wtedy 
Władek, który był lekarzem, powiedział: „ operacja albo śmierć”. Pod-
dałem się operacji, która odbyła się na plebani pobliskiego kościoła. 
Lekarz usunął uszkodzoną kość z biodra i wstawił w tym miejscu drew-
nianą „szczepę” (dziś powiedzielibyśmy implant). Tam też dochodzę 
do siebie, cały czas myślę o mojej ukochanej Michalinie, coraz bardziej 
za nią tęsknię, jednak dostaję wiadomość od Władka: „Stolica zdobyta 
ZWYCIĘSTWO!!!, prawdziwy Cud”. Matka Boska miała nas pod swoimi 
„skrzydłami”. Władek dba o mnie jak o brata, po chwili zaczynam odzy-
skiwać siły. Ja z Siwkiem wracamy do domu. Jednak nie wszyscy mieli 
tyle szczęścia, co ja, odeszli w wielkiej chwale za Naszą Wolność. Ale 
najważniejsze jest to, że po tylu latach wreszcie odzyskaliśmy NIEPOD-
LEGŁOŚĆ. Po zakończeniu wojny pewnego dnia dostaję depeszę popi-
saną przez samego Józefa Piłsudskiego: 

Jan Bubak, zamieszkały Iwanowice Dworskie, otrzymuje 14 mórg 
pola we wsi Zagaje Smrokowskie, płatne w ratach aż 30 lat do Banku 
Polskiego za udział w walce u boku Józefa Piłsudskiego.

Co za szczęście. Po ślubie z Michaliną zamieszkaliśmy w jej ro-
dzinnym domu (Iwanowice Włościańskie, jeszcze istnieje). Na świat 
przyszła nam tam córka Michalina i syn Jan. Po wybudowaniu domu 
przeprowadziliśmy się na swoje włości. Mieliśmy jeszcze pięcioro dzie-
ci, niestety jedna córka zmarła przy porodzie. Żyło nam się tam dobrze 
i spokojnie, dzieci rosły, założyliśmy pierwszy i jedyny sklep w okolicy, 
jednak coś było nie tak. A mianowicie rana, którą miałem od wojny nie 
chciała się zupełnie zagoić, wtedy nie była tak rozwinięta medycyna 
jak w dzisiejszych czasach, nie było przede wszystkim antybiotyków, 
które mogły by uratować wiele istnień ludzkich, moje zresztą też. Jest 
wiosna 1935, moja rana znowu się otwarła, ból nie do zniesienia. Mi-
chalina mówi: „ Zaprzęgam konie, jedziemy do szpitala do Miechowa”. 
Do dzieci przyszła sąsiadka, a my pojechaliśmy. Tam mną zajął się mój 
dawny znajomy Władek, przyjaciel z frontu, który po powrocie z woj-
ny został w tym szpitalu dyrektorem. Diagnoza, jaką postawili lekarze, 
była wyrokiem. Świadomość pozostawienia ukochanej żony i szóstki 
dzieci (z tego najmłodsza córka właśnie skończyła rok) była przeraża-
jąca. W trzecią dobę mojego pobytu w szpitalu odchodzę, Władek jest 
przy mnie do ostatniego oddechu.

Ciężko było mi się pożegnać z tym światem, miałem zaledwie 37 
lat, tyle do zrobienia. Nie widziałem, jak moje dzieci dorastają, nie 
wspierałem mojej żony. Nie broniłem rodziny w czasie okupacji hitle-
rowskiej, nie widziałem, jak zakładają rodziny. Ale zawsze jestem przy 
was wszystkich, chociaż mnie może nie widzicie i nie możecie dotknąć. 
A co chciałbym wam powiedzieć – „kochani pamiętajcie: najważniej-
szy w życiu jest honor i czyste serce, miłość do ojczyzny oraz do ludzi”. 
Macie być dumni że jesteście POLAKAMI I ŻE JA, JAN BUBAK, WAL-
CZYŁEM O TĘ WOLNOŚĆ. Dlatego teraz możecie żyć w wolnej Polsce, 
bo przecież to najpiękniejsze miejsce za ziemi”.

Praca pozakonkursowa
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Kogutek Gutek  
wrócił z podróży

Przez cały 2018 rok Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwano-
wicach wraz z Wydawnictwem „Skrzat” realizowało projekt „Kogutek 
Gutek czyli Klub Małego Patrioty”. Projekt skierowany był do dzieci 
przedszkolnych i miał na celu wspieranie czytelnictwa, pokazanie 
dzieciom dobrych nawyków czytelniczych oraz popularyzację warto-
ściowej literatury wśród dzieci. Ze względu na to, że w bieżącym roku 
obchodzone było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 
projekt w swoim założeniu miał również na celu wzbudzanie postaw 
patriotycznych u najmłodszych i zapoznawanie ich, poprzez czytanie 
książek, z polskimi symbolami, osiągnięciami oraz sławnymi ludźmi.

Głównym bohaterem projektu – przyjacielem dzieci, był biało-czer-
wony KOGUTEK GUTEK. Kogutek podróżował do grup przedszkolnych. 
Nasza bohater w podróży był 25 tygodni, z przerwą wakacyjną, któ-
rą spędzał na zasłużonym urlopie w siedzibie GCKiB w Iwanowicach. 
W każdej grupie przebywał jeden wyznaczony tydzień i zachęcał dzieci 
do czytania książek. Codziennie była czytana, wybrana książeczka z se-
rii Klub Małego Patrioty, Wydawnictwa Skrzat. Kogutek Gutek pod pa-
chą dźwigał Kronikę, w której przedszkolaki wraz z nauczycielem do-
kumentowali przebieg swojego czytelniczo-patriotycznego spotkania. 
Do GCKiB wrócił w listopadzie z kroniką opasłą, pełną wpisów i rysun-
ków, i żeby je oglądnąć i przeczytać wszystkie uwierzcie trzeba po-
święcić naprawdę dużo czasu. 

Czy w przyszłym roku Kogutek Gutek znów wybierze się w podróż? 
Czy będzie podróżować sama, a może z Żaba Melą? Czy może znajdzie 
jakiegoś innego towarzysza ? Które szkoły, przedszkola odwiedzi ? To 
na razie pozostanie naszą słodka tajemnicą. W każdym razie do zoba-
czenia w roku 2019.

Monika Świątek
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Święty Mikołaj  
w Poskwitowie Starym

Święty Mikołaj – postać historyczna starszego mężczyzny z białą 
brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni 
dnia 6 grudnia lub w okresie świąt Bożego Narodzenia roznosi dzie-
ciom prezenty. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów 
Laponię lub biegun północny. Przyjeżdża sankami zaprzężonymi w re-
nifery, wchodzi kominem albo uchylonym oknem. Czasem zostawia 
prezenty pod poduszką, w skarpecie, pończosze. A czasem sam oso-
biście nas odwiedzi.

- Hooo, hooo, jak się macie dzieci - zawoła, otrzepując buty ze 
śniegu i spoglądając ciepło spod nastroszonych brwi. Albo zacznie 
tak - „Przybywam z wyspy ze śniegowych płatków. Z gwiezdnej dro-
gi dobrych dziadków. Z wielkiej księgi z bajeczkami, bo stęskniłem się 
za wami”. Bez niego uboższe byłoby dzieciństwo, bez czasu pisania li-
stów podsuwających świętemu (i dorosłym) pomysły na podarki. Już 
od XIX wieku chodzi dobry święty po Polsce rozdając dzieciom upo-
minki. Przepytuje z pacierza, ze sprawowania, dobrych i złych uczyn-
ków. 

W tym roku też nie zawiódł. Odwiedził dzieci w Gminie Iwanowice, 
pewnie w niejednym domu i niejeden prezent pod poduszkę włożył 
lub koło kominka zostawił. Do Poskwitowa Starego do świetlicy też 
dotarł, co prawda nie saniami, ale na własnych nogach, śniegu nie było 
i renifery posłuszeństwa odmówiły. Z wszystkimi się przywitał i trady-
cyjne ho, ho, ho krzyknął. A dzieci mnóstwo na prezenty czekało, i pio-
senką go powitało. Gminny Zespół Teatralny „Kwadrat”, Gminny Zespół 

Ludowy „Iwanowickie Perełki” oraz małe dzieci przyjechały, z Mikoła-
jem w dyskusje się wdawały. Niektóre kawały opowiadały, inne na py-
tania odpowiadały. Mikołaj pytał: Czy grzeczny byłeś? Czy rodziców 
słuchałeś? Czy pokój posprzątałeś? Wszyscy podarki dostali i Ci duzi 

i Ci mali. Na koniec zdjęcia robili i w kółku z Mikołajem tańczyli. 
Mikołaj i wszyscy którzy się zebrali, mogli poczęstować się cia-

steczkami i ciastami. O organizację Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek zadbało, bez Poskwitowskiego Stowarzyszenia „Nasze Błonia” by 
się nie udało. W każdym razie wszystko się podobało.

Do zobaczenia za rok. 

Monika Świątek 

W Szkole Podstawowej w Iwanowicach, odbyło się spotkanie z Ka-
milem Kobędzowskim, uczniem tej właśnie szkoły. Kamil trenuje MTB-
stunt, czyli akrobatyczną jazdę rowerem, od 2010 roku. Miejscem jego 
codziennych treningów jest Rynek w Sieciechowicach. W 2011 i 2012 
roku brał udział w zawodach międzynarodowych, w których zajął 3 i 2 
miejsce. 

W 2014 roku Kamil podjął się z sukcesem organizacji zawodów 
w Polsce. Zasiada również jako sędzia główny w jury. Kraków jako 
pierwszy stał się miejscem zmagań najlepszych stunterów rowero-
wych Polski. Usilne dążenia do rozwoju tej dyscypliny sportu zaowo-
cowały zorganizowaniem pierwszych w Europie mistrzostw świata, 
których miejsce stała się w Polska. MTBstunt Grand Prix odbyły się 
w Wodzisławiu Śląskim. Na zawody przyjechali zawodnicy z Europy 
i z Azji (gościli najlepsi zawodnicy z Indii i Bangladeszu). W tym roku 
udało się zorganizować zawody nad morzem w Ustce a w roku przy-
szłym zawody odbędą się w Wieliczce. 

W 2013 roku Kamil wystąpił na żywo w programie telewizyjnym 
Mam Talent . W 2015 roku zagrał również w reklamie HP emitowanej 
w telewizji. Aktualnie tworzy filmy na YouTube, bezustannie trenuje 
oraz studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Podczas spotkania Wójt Gminy Iwanowice przekazał Kamilowi kask 
oraz koszulki z herbem i logiem naszej gminy. Od dziś Kamil będzie 
promował nasza gminę używając przekazanego kasku. Po przekaza-
niu odbył się pokaz akrobatycznej jazdy na rowerze specjalne skon-
struowanym przez samego Kamila. Bardzo dziękujemy Kamilowi Ko-
będzowskiemu za wspaniały pokaz oraz promocję Gminy Iwanowice.
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Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice otrzymała w 2018 
roku dotację z budżetu Gminy Iwanowice w drodze otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego, na zadania 
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypo-
czynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, w kwocie 23 000 zł. Tytuł zadania pu-
blicznego: ROZWÓJ, PROMOCJA ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE 
KULTURY MUZYCZNEJ W GMINIE IWANOWICE PRZEZ REPREZEN-
TACYJNĄ ORKIESTRĘ TEMPO IWANOWICE. Wkład własny to 2 600 
zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 25 600 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

Prowadzenie cotygodniowych prób całej 
orkiestry

W ciągu całego roku odbywa się około 52 prób. W remizie w Iwa-
nowicach, w sali orkiestry, co tydzień, w czwartek odbywa się główna 
próba wszystkich członków orkiestry. Obecnie jest nas łącznie 60 osób.

Zajęcia doskonalące grę na instrumentach, prowadzi od 7 lat nasz 
kapelmistrz Piotr Święchowicz.

Pozwala nam to zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas 
oficjalnych wystąpień jak również na przeglądach i konkursach dedy-
kowanym orkiestrom dętym.

Dzięki temu możemy reprezentować naszą Gminę Iwanowice 
na najwyższym poziomie.

Prowadzenie zajęć dla starszych uczniów.
Czyli muzyczne kształcenie młodzieży – MAŁE TEMPO. W ciągu 

całego roku odbywa się około 52 kilkugodzinnych bloków zajęć mu-
zycznych. 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. Zajęcia są kontynuowane 
do dzisiaj ponieważ jest takie zapotrzebowanie. Młodzież chce nie-
ustannie się kształcić pod fachowym okiem ich nauczyciela, a zarazem 
kapelmistrza całej orkiestry Piotra Święchowicza.

Jest to grupa 20 osób z terenu Gminy Iwanowice.

Prowadzenie zajęć najmłodszych uczniów – 
MINI TEMPO

W ciągu całego roku odbywa się około 52 kilkugodzinnych bloków 
zajęć muzycznych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek po połu-
dniu. Dzieci i młodzież uczą się co to jest tempo, metrum, gama czy 
dynamika. Są to trąbki, tenory blaszane czy alt horny.

Z tygodnia na tydzień z wielkim zapałem do nauki zgłębiają tajniki 
gry na danych instrumentach, Dlatego otrzymują ciągle kolejne utwo-
ry i ćwiczenia do nauki. Jest to grupa 15 osób.

Zakup instrumentu dętego blaszanego – PUZON 
SUWAKOWY

W miesiącu maju 2018 roku zakupiony został na potrzeby Orkie-
stry instrument dęty blaszany – PUZON SUWAKOWY. Instrument służy 

Reprezentacyjna Orkiestra 
TEMPO Iwanowice
ZADANIA REALIZOWANE W 2018 ROKU Z DOTACJI BUDŻETU GMINY IWANOWICE
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naszej puzonistce Katarzynie Romańczyk.

Naprawa i konserwacja instrumentów dętych
Zostały naprawione i zakonserwowane instrumenty: Saksofon Ba-

rytonowy i dwa klarnety

Wyjazd na między powiatowy przegląd 41. 
Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO 
TROMBITY 2018

Przegląd odbył się w Wieliczce dnia 3 czerwca 2018 roku. Trans-
port został dofinansowany w dwie strony. Orkiestra zajęła III. miejsce, 
co dało awans do Finału 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2018 w Nowym Sączu.

Wyjazd na Finał 41. Małopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2018 do 
Nowego Sącza

Finał odbył się w Nowym Sączu w dniach 22-24 czerwca 2018 roku. 
W Finale udział wzięło 40 najlepszych orkiestr z całej małopolski. Trans-
port został dofinansowany w dwie strony. Orkiestra zajęła II. Miejsce 
w kategorii orkiestr działających przy domach kultury i stowarzysze-
niach społecznokulturalnych oraz orkiestry zakładowe.

Wyjazd na warsztaty w Szczekocinach 
i na koncerty w Lelowie

Warsztaty odbyły się w dniach 17-18 sierpnia 2018r. w szkole 
w Szczekocinach. Transport został dofinansowany w dwie strony. 
Współpracowaliśmy z orkiestrą z Lelowa. Wystąpiliśmy razem na kon-
cercie na Rynku w Szczekocinach. A także na wspólnym koncercie 
podczas XVI Święta Ciulimu – Czulentu w Lelowie. Punktem kulmina-
cyjnym był występ na głównej scenie w Lelowie wraz z zespołem „Po-
parzeni Kawą Trzy”

Wyjazd na Koncert Wolności
Koncert i przemarsz miały miejsce w Dobczycach w dniu 9 wrze-

śnia 2018 roku. Transport został dofinansowany w dwie strony.
Koncerty odbywały się równocześnie w Brzesku, Dobczycach, Mu-

szynie, Rabce-Zdroju oraz Wolbromiu.
Koncerty Wolności na pamiątkę 100-lecia odzyskania Niepodległo-

ści przez Polskę.
Wystąpiły najlepsze małopolskie orkiestry, zespoły regionalne i lo-

kalni artyści. Był to doskonały moment na promocje Gminy Iwanowice.

Rafał Chwastek 
Wiceprezes Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo Iwanowice
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Już od roku nasza szkoła przygotowywała się do obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale dopiero ostatni 
tydzień przed 11 listopada obfitował w wydarzenia kulturalne, których 
byliśmy albo uczestnikiem, albo organizatorami.

We wtorek, 6 listopada, w Szkole w Widomej odbyła się Gminna 
Gra Terenowa pt. „Droga do niepodległości”, której organizatorem 
była Pani Katarzyna Kobendzowska-Grzegórzko. W grze udział wzięli 
uczniowie z wszystkich szkół naszej gminy. Trzyosobowe zespoły w 
dwóch kategoriach wiekowych - klasy V-VI i VII – VIII i gimnazjum zma-
gały się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi okresu odzyskania nie-
podległości na terenie obecnej gminy Iwanowice. W grze wykorzystali 
wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie udziału w pięciu prelekcjach 
historycznych, z czego trzy ostatnie odbyły się w naszej szkole. W za-
bawie młodzież sprawdziła swoją wiedzę oraz umiejętności szybkiego 
reagowania, poszukiwania rozkazów oraz działania pod presją czasu. 
Uczniowie choć na godzinę przenieśli się w czasy I wojny światowej, 

a zadania wykonywali jako pułki piechoty bądź Beliniacy z Ułańskiej 
Siódemki. 

Każdy zespół był doskonale przygotowany i zmotywowany, a 
podczas gry widać było duże zaangażowanie i rywalizację. Pierwsze 
miejsce w grupie młodszej zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Iwanowicach, drugie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Damicach.

Pierwsze miejsce w grupie starszej zdobyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Damicach, drugie miejsce należało do uczniów Gim-
nazjum w Grzegorzowicach.

Nie przyznawaliśmy kolejnych miejsc, ale nasza młodsza drużyna 
w składzie Jakub Palmowski, Karina Zborowska i Oliwia Laskiewicz 
zdobyła III miejsce, uzyskując tylko kilka punktów mniej niż ich po-
przednicy. Dziękuję zaangażowanym uczniom za świetną zabawę, a 
ich nauczycielom i opiekunom za przygotowanie i współpracę.

Katarzyna Kobendzowska-Grzegórzko

Szkoła dla 
Niepodległej, czyli  
Gra Terenowa  
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Widomej

Gra terenowa została zrealizowana z projektu „Ocalić od zapomnienia, dzieje wyzwolenia”. 
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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W piątek, 19 października społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Iwanowicach obchodziła swoje święto- Dzień Patro-
na. Tego dnia dwudziestu uczniów klasy I złożyło ślubowanie oraz 
otrzymało swój pierwszy szkolny dokument - legitymację. Tegorocz-
na uroczystość miała wyjątkowy charakter ze względu na kilka bardzo 
ważnych dla naszej szkoły rocznic. 16 października minęło 40 lat od 
kiedy święty patron szkoły – Jan Paweł II zasiadł na Stolicy Piotrowej. 26 
września 1993 roku, a więc 25 lat temu, ówcześni uczniowie i nauczy-
ciele przeżywali piękną chwilę nadania szkole imienia oraz wmurowa-
nia pamiątkowej tablicy na szkolnym korytarzu. Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej był wtedy mgr inż. Alfred Miska. 15 października 1998 
roku, 20 lat temu poświęcono i przekazano szkole sztandar. O wszyst-
kich tych historycznych już wydarzeniach wspomniała pani Dyrektor 
Dorota Dryja-Zębala inaugurując świętowanie.

Wśród wielu tradycji szkoły jest rozpoczynanie ważnych dla nas 
uroczystości mszą świętą sprawowaną w kościele parafialnym św. 
Trójcy. Zawsze uczestniczą w niej poczty sztandarowe, uczniowie 
wraz z wychowawcami, Dyrektor szkoły, emerytowani i pracujący na-
uczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, przyjaciele szkoły. Dalsze 
obchody odbywały się w pięknie odnowionej i udekorowanej sali 
gimnastycznej. Uczniowie klasy VIII wraz z panią G. Mucha przygoto-
wali inscenizację nawiązującą do sylwetki świętego patrona szkoły. 
Pierwszoklasiści oczarowali wszystkich swoimi popisami recytatorski-
mi, wokalnymi i tanecznymi. Rozbawili i zaangażowali do wspólnego 
śpiewania wszystkich obecnych. Uczniów do występu przygotowała 
wychowawczyni p. A. Kmita oraz panie D. Bajorska-Kurzaja i M. Burka. 
Uczniowie klasy VB wraz z wychowawczynią p. B. Karoń wierszem i pio-
senką złożyli życzenia nauczycielom z okazji ich niedawnego święta. 
Po ślubowaniu na szkolny sztandar pełnoprawni już uczniowie klasy 

pierwszej otrzymali upominki przygotowane przez uczniów klasy II 
wraz z wychowawczynią p. J. Stąpała. Prezenty dla naszych najmłod-
szych uczniów ufundowali i wręczyli również przedstawiciele władz 
samorządowych. Przewodnicząca Rady Rodziców p. E. Wydmańska 
złożyła na ręce p. Dyrektor najlepsze życzenia zarówno czynnym jak 
i emerytowanym nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły w Iwa-
nowicach i dawnej szkoły w Sułkowicach.

Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi R. Suchanowskiemu 
i księdzu Marcinowi Żuchowiczowi za uroczystą mszę świętą. Rodzi-
com uczniów klasy I za przygotowanie uroczystości oraz czuwanie nad 
jej przebiegiem. Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością w tak ważnym dla szkoły dniu: przedstawicielom 
władz powiatowych i samorządowych, radnym i sołtysom z miejsco-
wości należących do obwodu szkoły oraz wszystkim zaproszonym go-
ściom, tak licznie przybyłym. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościć 
Was w naszych murach.

Anna Kmita

Niedaleko od Krakowa,
tu gdzie Dłubnia cicho płynie,
jest szkoła w Iwanowicach, 
najpiękniejsza w całej Gminie
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7 listopada 2018 r., Gimnazjum im. No-
blistów Polskich w Grzegorzowicach po raz 
osiemnasty zorganizowało Gminne Terenowe 
Biegi Niepodległości. Była to wyjątkowa im-
preza sportowa, z uwagi na to, że w tym roku 
obchodziliśmy setną rocznice odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

W tym roku do zmagań sportowych przy-
stąpiło 71 zawodników. Uczniowie rywalizo-
wali w biegach indywidualnych oraz sztafe-
towych. 

Zwycięzcy biegu indywidualnego to:

Szkoły podstawowe
DZIEWCZĘTA (300m)
1. Oliwia Kaczor – Widoma
2. Małgorzata Warchala – Sieciechowice
3. Wiktoria Skowrońska – Damice

CHŁOPCY (600m)
1. Bartłomiej Kowalczyk – Narama
2. Mateusz Borówka – Celiny
3. Kacper Cyganek – Iwanowice

Gimnazja
DZIEWCZĘTA (800m)
1. Gabriela Gacek – Iwanowice
2. Patrycja Siuta – Narama
3. Barbara Krzysztofek – Iwanowice

CHŁOPCY (1200m)
1. Łukasz Wachulec – Iwanowice
2. Dominik Soczewica – Grzegorzowice
3. Jakub Tarko – Iwanowice

W biegu sztafetowym najlepsze okazały się 
szkoły:

Szkoły Podstawowe (4x500m)
1. Narama
2. Damice
3. Celiny

Gimnazja (4x1000m)
1. Narama
2. Iwanowice
3. Grzegorzowice

Po zakończonej rywalizacji sportowej 
uczniowie wraz ze swoimi opiekunami zo-
stali zaproszeni na poczęstunek do szkoły 
w Grzegorzowicach, gdzie również odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. Finaliści biegów 
indywidualnych oraz sztafetowych otrzymali 
puchary, medale oraz dyplomy. Fundatorami 
wszystkich nagród była Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, za co 
serdecznie dziękuję.

Naszym uczniom należą się wielkie gra-
tulacje za ich postawę, zaangażowanie oraz 
osiągnięte wyniki, które są efektem ich cięż-
kiej i systematycznej pracy na lekcjach wy-
chowania fizycznego. 

Ze swojej strony pragnę dodać, że ogrom-
ną przyjemność sprawiła mi organizacja tak 
dużej imprezy sportowej. Dziękuję Panu Dy-
rektorowi Stanisławowi Szymskiemu za zaufa-
nie. 

Daria Wójcik

XVIII Biegi 
Niepodległości 
w Grzegorzowicach

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Pani Dyrek-
tor Bożena Lisowska, Pani Prezes Stowarzysze-
nia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Anna 
Motyka, Ksiądz Proboszcz Adam Grzesiński, 
przedstawicielka miechowskiego Hospicjum 
Pani Ewa Wojciechowska oraz uczniowie klas 
wraz z wychowawcami i nauczycielami.
W tym roku posadziliśmy 60 cebulek żonkili w 
akcie solidaryzowania się z nieuleczalnie cho-
rymi podopiecznymi hospicjum. Akcja ta ma 
wielką wartość moralną i uczy młodych ludzi 
wrażliwości na potrzeby chorych i cierpią-
cych. Wierzymy, że zasadzone żonkile, będące 
symbolem nadziei, licznie zakwitną wraz z na-
dejściem wiosny oraz będą nam przypomina-
ły o pięknej idei tej szlachetnej akcji.

Marta Kucharska-Gurbiel

Akcja „Pola Nadziei”  
Coroczne uroczyste sadzenie żonkili 
SP im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
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Na początku listopada dzieci brały udział 
w cyklu zajęć, które miały na celu uświado-
mienie im, jak ważne jest czyste powietrze. 
W czasie zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy 
o powietrzu, a dzieci przeprowadziły ekspe-
rymenty, by udowodnić jego istnienie.Do 
przedszkola została zaproszona pani pielę-
gniarka, która w ciekawy sposób przedsta-
wiła dzieciom źródła dymu. Uświadomiła 
też dzieciom, że jest to zagrożenie, które jest 
bagatelizowane przez starsze pokolenia, naj-
młodsi jednak wiedzą, że to czym oddychamy 
ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Nasze 
dzieci spotkały się również z przedstawicie-
lem Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach. 
Strażak opowiedział o swojej pracy, ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na niewidoczny 
dym i czad. Teraz nasze dzieci bez wahania 
potrafią określić rodzaje dymów i niosące ze 
sobą zagrożenie naszego zdrowia, a nawet 
życia. Dzięki przeprowadzeniu tej akcji otrzy-
maliśmy oczyszczacz powietrza przekazany 
przez Marszałka Województwa Małopolskie-
go w ramach realizacji projektu zintegrowa-

nego LIFE pn „Wdrażanie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego 
- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfi-
nansowanego ze środków Programu LIFE Unii 
Europejskiej.

23 listopada 2018r. Przedszkolaki obcho-
dziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego 
dnia każde dziecko przyszło do przedszkola 
ze swoim przyjacielem Misiem. Przedszkolaki 
słuchały opowiadań o misiach, a także pozna-
ły historie święta, na które czekają z niecier-
pliwością przez cały rok. Kolejnymi przygo-
towanymi atrakcjami były zabawy z  chustą 
animacyjną z  naszymi bohaterami- misiami 
w roli głównej, zabawy ruchowe przy znanych 
piosenkach „ Stary niedźwiedź mocno śpi”, 
„Jadą, jadą misie” oraz „Pokochaj pluszowego 
misia”, a także wykonywanie wspólnie z misia-
mi różnorodnych zabaw. 

30 listopada 2018r. zorganizowaliśmy za-
bawę andrzejkową. Przedszkolaki przeniosły 
się w magiczny świat wróżb i czarów. W czasie 
zabawy dzieci poznały tradycyjne wróżby an-
drzejkowe, rzucały pieniążki do miski z wodą, 

ustawiały buty, poznały także czarodziejskie 
zaklęcia. Najwięcej radości przyniosła dzie-
ciom wróżba najbardziej kojarzona z Andrzej-
kami – lanie wosku. Były również wspólne za-
bawy przy muzyce i zabawy z balonami. 

Nauczycielki  
z Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Celinach

W Punkcie i Oddziale 
Przedszkolnym w Celinach 
listopad był bardzo 
aktywnym miesiącem

Gabinet  
pielęgniarki szkolnej  
w Szkole Podstawowej  
w Widomej

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardow-
skiego w Widomej ciągle się rozwija! Na  pod-
stawie porozumienia z firmą Familia Medicina 
Sp. Z o.o. od 1 września 2018 r. w naszej szkole 
funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. 
Opiekę sprawuje pielęgniarka: Pani Danuta 
Płatek. Gabinet czynny jest w poniedziałki w 
godzinach 7.30 – 11.30.
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. św. Jana Bosko w Ce-
linach przez ponad 3 lata realizuje na terenie Gminy Iwanowice pro-
jekt pt: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzie-
żą” w ramach prowadzenia Ośrodka Wsparcia – Klubu samopomocy. 
Początkowo realizacja zadania odbywała się w miejscowości Celiny. 
Następnie podjęto się kolejnego wyzwania i zorganizowano również 
zajęcia w Sieciechowicach

Zadanie było wieloaspektowym i interdyscyplinarnym projektem 
aktywizującym Seniorów i Juniorów w duchu więzi międzypokole-
niowych. Prowadzone były liczne zajęcia: kulturalne, teatralne, regio-
nalne, rękodzielnicze, kulinarne, ruchowe, komputerowe, edukacja 
ekologiczna, organizowano wycieczki, promowano ideę wolontariatu. 
Seniorzy uczestniczyli w uroczystościach i imprezach okolicznościo-
wych. Dla dzieci zorganizowana była pomoc w nauce, zadaniach do-
mowych.

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy p. Roberta Lisowskiego i zaangażo-
waniu Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. św. Jana 
Bosko w Celinach, p. Anny Krawczyk, udało się „pobudzić” i zaktywizo-
wać senioralne zasoby ludzkie.

Pojawiło się wiele cennych inicjatyw, nawiązały się liczne więzi, 
stworzyła się sieć kontaktów między seniorami. Nawiązano również 
współpracę z innymi stowarzyszeniami, uczelnią wyższą, radą senio-
rów, klubami seniora, etc.

Seniorzy zaistnieli nie tylko w społeczności lokalnej, ale stali się 
„dobrą marką” naszej Gminy, prezentując obraz jesieni życia np. pod-
czas senioraliów, konferencji, prelekcji, dni seniora, uroczystości i wy-
darzeń na szczeblu lokalnym i powiatowym.

Stowarzyszenie współpracowało z animatorami: p. Moniką Świą-
tek, p. Agnieszką Patoła i p. Krystyną Kowalczyk. Każda z Pań, swoim 
zaangażowaniem w pracę, dołożyła cegiełkę do dzieła aktywizującego 
Seniorów z terenu naszej Gminy. 

Młodość nie wieczność, starość nie radość? Czy postawione pyta-
nie można traktować równocześnie jako tezę? 

Miałam zaszczyt czuwać nad prawidłowością realizacji zadania. 
Byłam jednocześnie zaangażowana w spotkania z Seniorami, którzy 
mają różne oczekiwania, potrzeby, umiejętności, talenty, kompeten-
cje. Z drugiej strony, w codziennej pracy w GOPS, miałam i mam okazję 
pracować z Seniorami borykającymi się z niepełnosprawnością, długo-
trwałą chorobą, samotnością, bezradnością. 

Występuje tutaj tzw. dwoistość starości, czyli dwa przeciwstawne 
sobie bieguny, a zarazem podejścia. Cechami pozytywnymi są oczywi-
ście wiedza, doświadczenie, mądrość, autorytet. Natomiast negatyw-
ne to zniedołężnienie, osłabienie, choroba, utrata witalności, cierpie-

nie, etc. 
Jest jedna wspólna kwestia łącząca tę dwoistość starości – to 

przemijanie. Oznacza to, że młodość nie jest wieczna, przynajmniej ta 
cielesna, a starość może – powinna być radosna. Na tą radość należy 
pracować przez całe życie…

Już od wczesnej młodości warto przygotować się do starości. Świa-
domość tego sprawia, że inicjatywy podejmowane w OWS koncen-
trowały się na edukacji Seniorów i Juniorów, rozwoju zainteresowań, 
pobudzaniu aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej.

Poprzez działalność łamane były stereotypy starości. Nasi Seniorzy 
są aktywni, twórczy, to mędrcy, którzy służą radą innym. Działalność 
OWS to przeciwdziałanie ageizmowi realizowane poprzez edukację 
społeczną, aktywność, wzmacnianie więzi emocjonalnych, zmniejsza-
nie dystansu międzypokoleniowego. 

Wieloaspektowa działalność Ośrodka Wsparcia stanowiła odpo-
wiedź na społeczne potrzeby osób w jesieni ich życia - stwarzanie moż-
liwości kontaktu z ludźmi, możliwości wyboru form aktywności. Uzna-
nie ze strony innych i poczucie użyteczności pozwalało na realizację 
potrzeby mocy. Nasi uczestnicy mówią: „Jest moc, jest super”. Ponadto 
spotkania pozwalały na realizację potrzeb kulturalnych i towarzyskich 
poprzez organizowane spotkania, rodzące się dyskusje i rozmowy.

Z dumą i pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wszelkie 
relacje i umiejętność dzielenia się Seniorów swoimi zasobami, „odda-
wania” ich na rzecz lokalnej społeczności to solidny fundament kapita-
łu społecznego. Dlatego też nie sposób zakwestionować, iż obecność 
ludzi starych w społeczeństwie jest szansą, ponieważ gwarantuje trwa-
łość kulturową, przekaz doświadczeń, wiedzy, tradycji, mądrości. 

Po raz kolejny słowa uznania i ogromne Podziękowania kieruję do 
animatorów Ośrodka Wsparcia. A charyzmatycznemu prezesowi Sto-
warzyszenia, p. Annie Krawczyk, dziękuję za podejmowane inicjatywy 
na rzecz Seniorów!

W tym roku projekt dobiega końca, ale nie oznacza to końca ak-
tywizacji środowisk seniorskich. „Jesień życia” charakteryzuje do-
świadczenie, upór, wytrwałość, dojrzałość, pomysłowość, inicjatywa, 
kreatywność. Nie zawężajmy przestrzeni ludzi starszych – pozwólmy 
na coś więcej… Zatem, Seniorzy do dzieła!

Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” 
jest finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy 
Iwanowice.

Agata Twardowska  
Ośrodek Wsparcia – Klub samopomocy w Celinach i Sieciechowicach 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach

To, że się starzejemy jest jednakowe dla wszystkich 
To, jak się starzejemy jest różne dla każdego
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Obchody 100 – lecia 
Niepodległości  
oczami seniorów

Listopad w Klubie Seniora „juRajska Siódemka” zdominowały wy-
darzenia związane z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Wzięliśmy udział w bardzo bogatym programie, przygotowanym 
przez Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek Panią Monikę 
Świątek oraz władze Gminy Iwanowice.

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości zorganizowano 
w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Konkursu Pieśni Patriotycz-
nych (8.XI) i Konkurs Literacki (9.XI). Nasze seniorki wzięły w nich 
udział jako jurorki. Helena Nawalany oceniała występ zespołów 
w konkursie pieśni, a Barbara Mrajca – zmagania literackie uczniów 
szkół z terenu gminy Iwanowice.

10 listopada uczestniczyliśmy z naszymi rodzinami (dziećmi 
i wnukami) w Gminnym Biegu Niepodległości w kompleksie leśnym 
w Zalesiu. Młodsze pokolenie zmagało się z biegiem na 10 km, a star-
si w towarzystwie wnuków, pokonali dystans 4,5 km raczej marszem 
(nie biegiem), ale za to z uśmiechem i śpiewem na ustach. Ważne, 
że do mety dotarli wszyscy. Bardzo wielu z nas dopisało szczęście 
w losowaniu nagród, a że i pogoda dopisała, i humory też – była to 
bardzo udana impreza. 

W niedzielę 11 XI przedstawiciele naszego Klubu wzięli udział 
w finałowej gali projektu „Ocalmy od zapomnienia dzieje wyzwole-
nia”. Po uroczystym przemarszu pod pomnik w Iwanowicach i złoże-
niu kwiatków, odbyła się uroczysta Msza Święta e Kościele pw. Trójcy 
Świętej. Gala finałowa projektu zorganizowana w Szkole Podstawo-
wej w Iwanowicach to wspaniałe podsumowanie wielotygodniowej 
pracy organizatorów. Przepiękny występ Gminnego Zespołu Teatral-
nego „Kwadrat”, zachwycający pokaz zespołu „Iwanowickie Perełki”, 
oszałamiający koncert orkiestry „Tempo” – oczarowały wszystkich 
i na długo pozostaną w pamięci. 

Serdecznie dziękujemy p. Dyrektor GCKiB oraz władzom gminy 
Iwanowice, że umożliwili nam, Seniorom przeżycie pięknych, wzru-
szających niezapomnianych patriotycznych uniesień.

Obchody 100-lecia Niepodległości w gminie Iwanowice prze-
szły już do historii, ale na pewno pozostaną w pamięci tych, którzy 
tak licznie w nich uczestniczyli. Chwała organizatorom za wspania-
łe przygotowanie tego ważnego wydarzenia. Dziękujemy za piękną 
lekcję patriotyzmu. Brzmi to może patetycznie ale to naszemu po-
koleniu urodzonemu tuż po II Wojnie Światowej i później, było dane 

żyć spokojnie w wolnej Ojczyźnie. Dlatego nie zapomnijmy o przeszłości 
również po to, aby nikt i nigdy nie musiał już walczyć o niepodległość 
i przekazujmy swą wiedzę młodszym pokoleniom. Pamięć o przeszłości 
narodu jest elementem tożsamości narodowej. 

Barbara Mrajca
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Nie żyją już niestety świadkowie naoczni wydarzeń z listopada 
1914 roku. Wówczas to Austriacy utworzyli w lesie w Maszkowie po-
zycję obronną przeciwko wojskom rosyjskim, nacierającym z ogromną 
siłą. Rosjanie planowali zająć wówczas nie tylko teren Kongresówki, ale 
również zdobyć twierdzę Kraków. Wpierw jednak musieli złamać opór 
wojsk austriacko – węgierskich, okupowanych na dogodnym terenie 
na wzgórzu, porosłym lasem. 

Austriacka armia miała doskonałą artylerię i ich działa i moździe-
rze dziesiątkowały nacierających Rosjan. Pociski burzyły również domy 
i zabudowania w Iwanowicach, Poskwitowie, w Widomej – wszędzie 
tam, gdzie mogli znajdować się Rosjanie. Austriackie pociski moździe-
rzowe burzyły i wyrywały leje w ziemi, daleko za wzgórzami. 

Jeden z pocisków uderzył w koryto rzeki Dłubni, obok źródełka św. 
Rocha. Rosyjscy dowódcy wysyłali raz po raz kampanie piechoty, ce-
lem zdobycia lasu Maszkowskiego. 

W krwawej walce na bagnety traciło życie setki żołnierzy rosyj-
skich i austrio-węgierskich. Sąsiadujące z lasem wzgórze Ulesie zasła-
ne było trupami, kłębowiskiem wijących się niekiedy jeszcze w ago-
nii ciał. W grząskiej listopadowej ziemi, nasiąkniętej krwią walały się 
karabiny, bagnety i kule karabinowe. Lżej ranni żołnierze próbowali 
uciekać z pola bitwy, ale i tych dopadła natychmiast rosyjska jazda – 
Kozacy. I tak ciągnął się ten koszmar, przez 2 tygodnie, począwszy od 
18 listopada 1914 r. w Iwanowicach pod „Babią Górą” mieszkańcy bali 
się wyjść, choćby napoić krowy przy Dłubni, aby wojskowi obserwa-
torzy nie zaczęli strzelać – bo i tak bywało. W końcu Austriacy osłania-
ni przez kawalerię węgierską opuścili pozycję obronną, wycofując się 
do twierdzy Kraków. Później, jak opowiadano, zwłoki poległych rów-
nież w Poskwitowie, Widomej i Iwanowicach, trafiły na prowizoryczny 

cmentarz w lesie Maszkowskim. Okoliczni gospodarze, wezwani do 
tzw. podwód, składali martwych w ziemnych mogiłach. Ilu ich było? 
Dokładnie nie wiadomo. W dokumencie znajdującym się w Archiwum 
Państwowym w Kielcach, w wykazie cmentarzy wojennych, w rubryce 
przy liczbie pochowanych w Maszkowie widnieją tylko znaki zapyta-
nia. Z przekazów starszych – obecnie już nie żyjących mieszkańców 
– wynikało, że wykopano 5 długich grobów. W każdym pochowano 
podobno 200 żołnierzy. Ludzie mówili, w trzech spoczęli żołnierze ar-
mii austriacko-węgierskiej, zaś w dwóch Rosjanie. Niektórzy twierdzili 
jednak, że na wszystkich grobach stały prawosławne krzyże. W koń-
cu pochówkiem zajmowali się Rosjanie. Opowiadano też, że w mię-
dzywojniu, na polecenie władz Wojska Polskiego, zaczęto ekshumo-
wać cała, a wielu przecież tutaj pochowanych – niezależnie w jakich 
mundurach – było Polakami. Szybko jednak zaniechano ekshumacji. 
Krzyże poginęły. Tylko na wiosnę plamy intensywnej zieleni wskazy-
wały ślady, gdzie znajdują się groby. Czas mijał i tylko układ rosnących 
wokół drzew uzmysławia jakie mogiły mogły mieć rozmiary. W koń-
cu ubiegłego wieku, tylko na jednym grobie stał żelazny, pomalo-
wany na czarno krzyż. Krzyżem zainteresował się wówczas sędziwy 
mieszkaniec Widomej – Pan Franciszek Kurbiel, który pamiętał czasy, 
kiedy stało tam kilka krzyży drewnianych, ale porządnych, ciosanych, 
bo wtenczas jeszcze ludzie tutejsi pamiętali, że podczas walki po obu 
stronach słychać było polskie pieśni kościelne. Nieubłagany czas pły-
nął dalej, aż w listopadzie 2011 roku na zlecenie Gminy Iwanowice fir-
ma PHU KRIS MARMUR Krzysztof Kisiel z Miechowa na miejscu mogił 
zbiorowych, znajdujących się na skraju lasu Maszkowskiego położyła 
kamienne obeliski. Koszt całego przedsięwzięcia (jak podał „Głos Iwa-
nowic”) wyniósł 19 900 zł i został sfinansowany ze środków Wojewody 
Małopolskiego (12 000 zł i Gminy Iwanowice 7 900 zł). Mija 104 lat od 
tamtej pamiętnej bitwy, ale nie trzeba zapominać, co się tutaj działo. 
Warto skierować się polną drożyną, niedaleko pierwszych zabudowań 
wsi Widoma, w stronę południową i wejść na skraj lasu, stanąć nad mo-
giłami i podumać, ile kosztowała istnień ludzkich nasza niepodległość, 
uzyskana przed stu laty. 

Adam Miska 
Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach 

z życia gminy HISTORIA

Mogiły z I Wojny  
Światowej  
w Lesie Maszkowskim

Dwór w Poskwitowie zniszczony pociskiem 30 centymetrowego moździerza austiackiego
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