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Podczas dotychczasowej działalności domu kultury 
w Koprzywnicy, zrealizowaliśmy 21 projektów. Łącz-
na kwota jaką pozyskaliśmy wynosi 594 428,76zł oraz 
4 771,81 Euro. Dzięki tym środkom stworzyliśmy wiele 
animacji kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z terenu miasta i gminy Koprzywnica.

Ponadto, jako partnerzy byliśmy uwzględnieni przy 
kilku dodatkowych projektach. 

Projekty realizowane 
przez DK w Koprzywnicy

pozyskane z różnych źródeł  
dofinansowania.

c.d. str. 2.

Koprzywnicki Dzień Animatora Kultury
Animacja to z łac. anima: dusza i animo: ożywiam 

„tchnąć duszę”, ożywić, wprawić w ruch. 

Kilka lat temu na koprzywnickim Rynku pod numerem 39 
otwarto Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i stworzono 
przestrzeń, w której moglibyśmy rozpocząć realizację swoich 
pomysłów. Zaczęliśmy tworzyć instytucję kultury. Czuliśmy, że 
chcemy realizować własne pasje, rozwijać się i być blisko lu-
dzi. Wiedzieliśmy, że chcemy z nimi pracować – intensywnie 
i twórczo. Mieliśmy poczucie, że to nasza animacyjna droga. 
Od 2008 roku realizujemy różne projekty. Wykorzystujemy 
min. animacje ruchowe i wokalne, teatr i fotografię, techniki 
plastyczne i rękodzielnicze, żeby stwarzać dzie ciom, młodym 
ludziom i dorosłym przestrzeń do zadawania pytań, działa-

nia i ekspresji. Już od dawna marzyliśmy o chwili zatrzyma-
nia i refleksji. Chcieliśmy – dla siebie i dla innych – poszukać 
nowych inspiracji i zastanowić się nad wypraco wanymi przez 
nas sposobami działania. Spotkaliśmy wielu ludzi, którzy myślą 
i działają podobnie do nas. Chcą ożywiać innych: pobudzać 
do aktywności i zmiany. Bywają nauczycielami, artystami, spo-
łecznikami. Są animatorami kultury. Działają w naszych  wsiach 
i miasteczku. Często bez rozgłosu – robią swoje. Czasem od 
zawsze, a czasem od kilku miesięcy. Mają dużo, albo zupełnie 
mało lat. Odkryliśmy, że nie znają się nawzajem, potrzebują 
nowych pomysłów, porozu mienia i wzajemnych relacji. Po-
stanowiliśmy poszukać – dla siebie i dla nich – no wych dróg 
działania. Stąd pomysł zorganizowania Koprzywnickiego Dnia 
Animatora Kultury.

c.d. na str. 3.

Piknik 
Cysterski

Rokrocznie od przeszło siedmiu lat w dawnych pocyster-
skich ogrodach, przy kościele pod wezwaniem św. Floriana w 
Koprzywnicy odbywa się Piknik Cysterski W Cieniu Cysterskiej 
Jabłoni. Tradycja piknikowania wywodzi się z przykościelnych, 
rodzinnych biesiad, odbywających się pod nazwą Letnia Bie-
siada Rodzinna. 

c.d. na str. 3.

Festiwal Miasto Młodych 
Artystów 2015

Za nami kolejny, III już Finał Festiwalu Miasto Młodych Ar-
tystów. Tym razem spotkaliśmy się w Koprzywnicy, w niedzielę 
21 czerwca 2015 r. Tegoroczny Finał został połączony z Pikni-
kiem Cysterski „W cieniu cysterskiej jabłoni”.

 Na terenach zielonych oraz w pomieszczeniach poklasz-
tornych o laury walczyło 43 uczestników reprezentujących 
kilkanaście gmin z trzech powiatów: sandomierskiego, stalo-
wowolskiego i tarnobrzeskiego. Łącznie około stu młodych ar-
tystów zaprezentowało się na siedmiu scenach artystycznych: 
filmowej, fotograficznej, literackiej, muzycznej, plastycznej, 
tanecznej i teatralnej.

c.d. na str. 3.
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Rok 2008
Odjazdowe Lato. Projekt był skierowany do 

dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminny Ko-
przywnica. Dla odbiorców projektu odbyły się 
warsztaty fotograficzne, hip-hopu i sztuki graffi-
ti. Przygotowany został cykl spotkań pod nazwą 
„Przełam bierność, bądź aktywny”. Grupa pro-
jektowa spotkała się z osobami działającymi na 
rzecz pożytku publicznego. Została wydruko-
wana ulotka promująca gminę. Finałem projek-
tu było zorganizowanie Festiwalu Młodej Sztuki 
podczas Zakończenia Lata na koprzywnickim 
rynku. 

Kwota otrzymana 8 338 zł

Sięgając do korzeni. W ramach projektu 
została otworzona stała wystawa fotograficzna 
pn. „Ślady prawdy w fotografii”. Zdjęcia zebra-
ne z rodzinnych albumów przedstawiają dawne 
życie, obyczaje, zajęcia codzienne oraz pracę 
zawodową mieszkańców gminy Koprzywnica. 

Otwarto również „Mini Galerię Ludową”, 
miejsce gdzie drugie życie mają dawne, zapo-
mniane przedmioty stanowiące niegdyś pod-
stawę życia codziennego. W tym niezwykłym 
miejscu znajduje się haftowana makatka, niecka, 
maselniczka, chomąto, kołowrotek, maszyna 
do szycia czy dawne żelazko. Został zakupiony 
aparat fotograficzny, sandomierski strój ludowy, 
wydany śpiewnik i nagrana płyta zespołu ludo-
wego „Powiślanie”. Zorganizowano również wi-
dowisko teatralno - obrzędowe „Wesele z okolic 
Rymanowa”.  

Kwota otrzymana 15 912 zł

Rok 2009
Tradycja zapisana w smaku. To projekt kuli-

narny nawiązujący do dawnego, staropolskiego 
zwyczaju regionalnej kuchni z odwołaniem do 
kuchni cysterskiej. Założeniami projektowymi 
było zorganizowanie konkursu kulinarnego pn. 
„Złote Jadło” i przeprowadzenie go podczas Pik-
niku Cysterskiego „W Cieniu Cysterskiej Jabłoni” 
oraz wyjazd szkoleniowy do Tyńca i Mogiły 
(dla grup startujących w konkursie kulinarnym). 
W ramach projektu została również wydana 
publikacja „Koprzywnickie smaki na zapiecku” 
z konkursowymi przepisami kulinarnymi. 

Konkurs „Tradycja zapisana w smaku” jest 
przeprowadzany co roku podczas Pikniku Cy-
sterskiego „W Cieniu Cysterskiej Jabłoni”. 

Kwota otrzymana 10 000,04 zł

Gminny tygiel rekreacyjny. W ramach pro-
jektu zorganizowany został plenerowy Turniej 
Szachowy pn. „Koprzywnicki szach mat”oraz 
zakupiono zestawy szachowe. Rekreacyjnie 
była rodzinna majówka rowerowa i dwudniowy 
rajd rowerowy i pod hasłem „Ślady tożsamo-
ści”. Odbyła się także jednodniowa wycieczka 
do Krakowa (m.in. na AWF). Projekt objął za-
sięgiem teren gminy Koprzywnica oraz powiat 
sandomierski. 

Kwota otrzymana 5 000 zł

Rok 2010
Okrężne - tradycja przeszłości kluczem 

do sukcesu w teraźniejszości. Głównym zało-
żeniem projektu było zorganizowanie imprezy 
o zasięgu lokalnym - „Okrężnych” z udziałem 
społeczności. Młodzież uczestniczyła w insce-
nizacji nawiązującej do dawnych tradycji do-
żynkowych. Podczas imprezy zorganizowana 
została wystawa malarsko-rzeźbiarska. Sołec-
twa przygotowały wieńce dożynkowe oraz sto-
iska promujące swoją miejscowość.  

Kwota otrzymana 3 000 zł

Próba szukania lokalnej tożsamości dro-
gowskazem do aktywności i zmian na ko-
przywnickiej wsi, to zadanie w ramach którego 
mieszkańcy gminy Koprzywnica uczestniczyli 
w dwudniowym bloku szkoleniowo-warszta-

towym. Po teorii przyszedł również czas na 
praktykę – grupa projektowa była na wyjeździe 
studyjnym w Bieszczadach. 

Głównym założeniem tej grupy było wstęp-
ne przeprowadzenie inwentaryzacji w naszej 
gminie, zebranie jak największej ilości wiary-
godnych i potwierdzonych informacji o zaso-
bach przyrodniczych, historycznych oraz kul-
turowych.

Kwota otrzymana 4 861 zł

Projekty dofinansowane z Urzędu 
Marszałkowskiego 

Rok 2009
Śladami regionu. Lessem malowane. Zor-

ganizowane zostały warsztaty malarskie oraz 
plener malarski, w którym uczestniczyło dzie-
sięciu artystów. Pokłosie tego pleneru to 20 ob-
razów olejnych oraz wydanie folderu pn. „Dzie-
ła plastyczne III Pleneru malarskiego”. 

Kwota otrzymana 6 908,50 zł

I Plener rzeźbiarski - Zaklęte w drewnie. 
Głównym założeniem projektu było zorgani-
zowanie pleneru rzeźbiarskiego odkrywającego 
zasoby kulturowe i historyczne ziemi koprzyw-
nickiej. Została stworzona ruchoma galeria 
rzeźb obrazująca legendy ziemi koprzywnic-
kiej, która zaprezentowana została podczas lo-
kalnej biesiady koprzywnickiej. Po zakończeniu 
projektu wydany został folder. 

Kwota otrzymana 2 000 zł

Projekt dofinansowany w ramach 
Programu Młodzież w Działaniu.  
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe 

Rok 2009
Musicalowe tournee po wsiach dookoła. 

Nieformalna Grupa Młodzieży „Dance&Smile” 
działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy w ramach projek-
tu zorganizowała musical pn. „Sercem pośród 
marzeń”. Przygotowując się do występu grupa 
uczestniczyła w warsztatowych zajęciach wo-
kalnych i tanecznych, również zorganizowany 
został wyjazd na obóz doszkalający. Młodzież 
pojechała również do teatru przyglądnąć się 
efektom pracy aktorów podczas musicalu. W ra-
mach projektu zakupiona została kamera cyfro-
wa, mikrofon bezprzewodowy i dodatki scenicz-
ne niezbędne do wystawienia przedstawienia.  

Kwota otrzymana 4 771,81 euro

Projekty dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 

Rok 2011
Poprawa stanu infrastruktury społecznej 

na terenie gminy Koprzywnica poprzez bu-
dowę świetlic wiejskich w miejscowościach 
Dmosice i Beszyce wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Nowe świetlice wiejskie powstały 
na terenie naszej gminy. Projekt zakładał budo-
wę nowych obiektów wraz z zagospodarowa-
niem terenu wokół nich. Otwarcie odbyło się 16 
października w Beszycach oraz 23 października 
2011r. w Dmosicach. 

Kwota otrzymana 396 380 zł

Rok 2012
Wyposażenie i remont sali widowiskowej 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy. Założeniami projektowymi 
było odnowienie i wyposażenie głównej sali 
w domu kultury. Powstała jedna scena drew-
niana zamontowana na stałe, zakupiono stoły 
i krzesła konferencyjne, a także mikrofony, od-
twarzacze, sterowniki mocy, sterowniki świateł, 
di-boxy oraz walizkę typu case do przechowy-
wania sprzętu. Sala została odświeżona i poma-
lowana. 

Kwota otrzymana 20 620,53 zł

Sacro-turystyczny szlak pątniczy Ko-
przywnica-Sulisławice. W ramach projektu 

przeprowadzony został dwutygodniowy ple-
ner rzeźbiarski skupiający się wokół motywów 
sakralnych i historycznych nawiązujących do 
historii regionu. Powstało 9 rzeźb na trasie Ko-
przywnica-Sulisławice: postać Pielgrzyma, św. 
Florian, św. Hubert, św. Walenty, św. Franci-
szek, bł. Wincenty Kadłubek, św. Jan Apostoł, 
św. Anna i jako ostatnia Dorota Ogrufina. Za-
łożeniami projektowymi było także zagospoda-
rowanie terenu wokół rzeźb. Powstały miejsca 
odpoczynku, zamontowano kosze na śmieci, 
posadzono drzewa. Powstały szlak został ozna-
kowany. Zamontowana została tablica infor-
macyjna z przebiegiem trasy szlaku, a ponad-
to przy każdej rzeźbie umieszczono tabliczki 
informujące pątników o motywie przewodnim 
powstałej pracy.  

Kwota otrzymana 18 154,84 zł

Utworzenie i wyposażenie grupy mażo-
retek przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
z MGOKiS w Koprzywnicy. Odbiorcami  pro-
jektu były dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z terenu gminy 
Koprzywnica. Projekt zakładał sześciomiesięcz-
ne warsztaty i powstanie dwudziestoosobowej 
grupy mażoretkowej działającej przy domu 
kultury. Grupa została wyposażona w komplet 
odzieży (furażerka, sukienka, marynarka, ręka-
wiczki), buty paradne oraz pałeczkę do tańca 
mażoretkowego. Zostało również zagospodaro-
wane zaplecze poprzez budowę szafy wnęko-
wej na garderobę grupy.  

Kwota otrzymana 24 453,84 zł

Rok 2013/2014
Szlak przydrożnych świadków przeszłości 

w gminie Koprzywnica. Projekt zakładał przy-
gotowanie tekstów ogólnych i szczegółowych, 
inwentaryzację fotograficzną figur, krzyży i ka-
pliczek oraz obrzędów i zwyczajów odbywa-
jących się przy elementach małej architektury 
sakralnej i świeckiej (majówki, poświęcenie pól, 
uroczystości patriotyczne). Działania powyż-
sze zgromadzone zostały w wydanym albumie 
pt. „Szlak przydrożnych świadków przeszłości 
w gminie Koprzywnica”. Ponadto w ramach 
projektu zakupiony został aparat fotograficzny. 

Kwota otrzymana 22 035,23 zł

Zakup instrumentów dętych oraz perku-
syjnych i przeprowadzenie warsztatów dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy 
Miejsko-Gminnm Ośrodku Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. Priorytetowym założeniem był 
zakup 12 sztuk instrumentów: kornety, klarnety, 
saksofony tenorowe, saksofony altowe, bęben 
pochodowy i czynele pochodowe. Przeprowa-
dzono także otwarte warsztaty muzyczne dla 
nowych członków orkiestry (ale też przy udziale 
obecnych) i  indywidualną naukę gry. Zakoń-
czeniem projektu było zaprezentowanie się ca-
łej grupy podczas koncertu finałowego. 

Kwota otrzymana 16 564,78 zł

Projekt dofinansowany z programu 
Działaj Lokalnie 2011r. 

Zagospodarowanie terenów zielonych 
w miejscowościach: Dmosice, Beszyce, Sośni-
czany, Błonie. Przy czterech ówcześnie działa-
jących Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie 
gminy Koprzywnica realizowany był w/w pro-
jekt. Przed przystąpieniem do działań zostały 
przygotowane cztery schematy obsadzenia 
materiałem zielonym danego terenu. Miejsca te 
służą wypoczynkowi i integracji społecznej. 

Kwota otrzymana 4 000 zł

Projekt dofinansowany z programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności Równać Szanse 2013

Utworzenie i wyposażenie grupy „Ko-
przywnicki Teatr Ognia”. Celem projektu 
było stworzenie grupy kreatywnej artystycznie 
w dziedzinie teatru ognia. Grupą projektową 
była młodzież z wieku 13-19 lat, która przez 6 
miesięcy uczestniczyła w warsztatach tanecz-
nych teatru ognia. Zakupiony został sprzęt na 

którym pracowano: pochodnie, lampiony, kule, 
lampy czy wachlarze. Dla grupy zorganizowany 
został kulig integracyjny zakończony ogniskiem. 

Kwota otrzymana 6 700 zł

Projekt dofinansowany z programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności Równać Szanse 2014

 
„Życia mała garść - spektakl muzyczny. W ra-
mach projektu młodzież z gminy Koprzywnica 
i gminy Samborzec uczestniczyła w kilkumie-
sięcznych warsztatach tanecznych i wokalnych 
przygotowujących do premiery. Założeniami 
projektu było: wyjazd grupy na spektakl w celu 
podpatrzenia jak odbywa się praca na scenie, 
zakup garderoby na potrzeby spektaklu oraz 
dekoracji scenicznej; prezentacja multimedialna 
jak również filmik amatorski. Młodzież praco-
wała nad ulotkami, afiszami i zaproszeniami na 
premierę. 

Kwota otrzymana 7 500 zł

Projekt dofinansowany z programu 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2015.

Z kulturą za pan brat. Projekt ten jest dwu-
etapowy. W pierwszej części odbyły się warsz-
taty i przeznaczony był czas dla mieszkańców 
na ich propozycje projektowe. Ogłoszone zo-
stały wyniki konkursu. Druga część to czas na 
realizację projektów. 

Działania objęły mieszkańców wszystkich 
miejscowości naszej gminy. Służyły zdiagno-
zowaniu społeczności pod kątem potencjału 
kulturowego, na odkrywaniu,  rozwijaniu tego 
potencjału, na motywowaniu i inspirowa-
niu mieszkańców do aktywnego i twórczego 
uczestnictwa w kulturze. Odbyły się spotkania 
warsztatowe z mieszkańcami przygotowujące 
ich do składania swoich pomysłów projekto-
wych. Spośród wszystkich zgłoszeń do reali-
zacji zostało wybranych 7 inicjatyw. Realizacja 
pomysłów zakończy się nie później niż 15 listo-
pada 2015r.

Kwota otrzymana 22 000 zł

Nasza działalność projektowa 
jako partnerów zadania. Poniżej 
przedstawiamy dwa przykładowe.

Rok 2011
Projekt dofinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach PO KL Priorytet VII Działa-
nie 7.2 pod nazwą „RAZEM – inicjatywy z ob-
szaru ekonomii społecznej” realizowany przez 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy 
Staw. 

Założeniem projektu było zwiększenie 
kompetencji w zakresie ekonomii społecznej 
osób korzystających z pomocy społecznej, 
podniesienie kompetencji i wiedzy pracowni-
ków instytucji rynku pracy oraz instytucji po-
mocy i integracji społecznej z zakresu ekonomii 
społecznej. Projekt przewidywał również reali-
zację konkursu na najlepszą inicjatywę z zakre-
su ekonomii społecznej.  Wsparcie obejmowało 
szkolenie z zakresu ekonomii społecznej, kon-
kurs na najlepszą inicjatywę z zakresu ekono-
mii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej. Spotkania odbywały się w różnych 
powiatach. 

Rok 2014
Projekt dofinansowany z ASOS-u - czyli 

rządowego programu Aktywności Społecznej 
Osób Starszych, realizowany przez Fundację 
Fundusz Lokalny SMK pod nazwą „Między-
pokoleniowe Kluby Aktywności czyli sposób 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK na integrację 
społeczną osób starszych”. 

Projekt zakładał aktywizację społeczną se-
niorów (60+) poprzez utworzenie czterech Klu-
bów Seniora w naszym regionie. Jeden z nich 
powstał przy domu kultury w Koprzywnicy. Se-
niorzy spotykali się na zajęciach ruchowych, ro-
werowych, manualnych, komputerowych, dbali 
o ekologię. Nad realizacją czuwał koordynator, 
lider oraz wolontariusze. Zakończeniem projek-
tu było zaprezentowanie się seniorów podczas 
spotkania wszystkich Klubów na sandomier-
skim zamku 30 grudnia 2014r. 

Aleksandra Olszewska

Projekty realizowane przez DK w Koprzywnicy
c.d. ze str. 1.

Projekty dofinansowane 
z Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich - Programu 
Integracji Społecznej
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Koprzywnicki Dzień Animatora Kultury

Animator kultury w dwunastu odsłonach.

• Animator to ktoś, kto musi być pozytyw-
nie zakręcony. On musi być troszeczkę 
od mieńcem od danej grupy społecznej, 
ale bardzo wyczulonym na to, co tej gru-
pie jest potrzebne. Człowiek Pozytywnie 
Zakręcony jest wolnym elek tronem, zbiera 
wszystkich w jeden atom – mówi: Wybuch-
niemy razem. I pokazuje, że można robić 
coś innego niż stać pod płotem. 

Ks. Krzysztof Bednarz parafia w Kliczkowie Małym

• Animator to ktoś, kto szuka siebie cały 
czas. Jest otwarty i szczery i nie ma go-

towych odpowiedzi. Zawsze zostawia pu-
stą przestrzeń, którą można odkrywać na 
nowo. 

Marta Włodarska Wielopłaszczyznowy Ośrodek 
Rozwoju Przez Działania Twórcze „Aletheia”

 
• Animator kultury to ktoś taki, kto potrafi 

zauważyć, jakie są w danym miejscu po-
trzeby i potrafi znaleźć ludzi, którzy chcą 
działać na rzecz za spokajania tych po-
trzeb. To nie jest ktoś, kto ma wszystko 
zrobić. To jest człowiek, który ma za za-
danie ożywić, ale nie robi tego własnymi 
rękami, tylko poprzez innych ludzi. Kiedy 
mi się to udaje, to myślę, że jestem do brym 
animatorem. 

Robert Kalisz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzie-
ży Twórczej

• Animator kultury to ktoś, kto rozszerza 
pojęcie kultury i rozumie je ina czej niż 
potocznie. Kiedyś wyobrażałem sobie, że 
to pracownik domu kul tury. Dziś wiem, że 
kulturą może być wszystko. 

Daniel Brzeziński Teatr Remus

• Animator, tak jak amator, musi być miło-
śnikiem i znać rzemiosło. Nie każ dy może 

być animatorem. Trzeba być animatorem, 
który nie zrobi krzyw dy, ale jednocześnie 
sprawi, że pojawi się jakiś rodzaj nowej ja-
kości. To człowiek, który kreuje i zmienia 
świat, ale nigdy nie zadaje gwałtu. Szanuje 
ludzi. 

Bożena Szroeder Ośrodek Pogranicze – Sztuk, 
Kultur, Narodów

• Animator to ten, który sprawia, że ludzie 
spotykają się ze sobą. Anima tor to też ktoś, 
kto lubi pracować z ludźmi i nie boi się 
pracować w dzień i w nocy. To praca roz-
rzucona w czasie i przestrzeni. 

Piotr Zgorzelski Stowarzyszenie Dom Tańca

• Animator to aranżer zastanej rzeczywisto-
ści. Fajnie, jeśli do pewnego stop nia jest to 
artysta. Cechuje go aktywna postawa. To 
tak jak w muzyce: są nuty i można je po 
prostu odtworzyć, a można włączyć w nie 
swoją pasję, indywidualne cechy i pozwo-
lić sobie na improwizację. Animator powi-
nien być takim aranżerem z pasją. 

Luba Zarembińska Stowarzyszenie Społeczno-Edu-
kacyjne „Teatr Stacja Szamocin”

• Animator kultury to taka osoba, która sta-
ra się działać na rzecz swojego otoczenia. 
To nie ktoś, kto rozdziela działania, ale kto 
wspiera innych, żeby działali sami. 

Dorota Bregin Stowarzyszenie Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej

• Animator to osoba, która zaraża innych 
bakcylem działania, bo lubi mieć ludzi wo-
kół siebie. To też osoba, która lubi przygo-
dy. To nie jest działanie powtarzalne, ale 
takie, które ciągle zmienia się i do którego 
trzeba się do stosować. To podróż. 

Dariusz Kunowski Stowarzyszenie Dom Tańca

• Animator jest bliski swatce, która doprowa-
dza do tego, że odpowiedni lu dzie spotyka-

c.d. ze str. 1.

ją się w odpowiednim czasie i coś z tego 
wynika. To nie wy maga bardzo precyzyj-
nych umiejętności w wybranej dziedzinie, 
ale z pew nością wymaga umiejętności czy-
tania sytuacji, kontekstu i uruchomiania 
różnych mechanizmów. Istotą jest dopro-
wadzenie do sytuacji, kiedy spo tkanie jest 
optymalne, kiedy ograniczymy przypad-
kowość. Dobra swatka też nie spotyka ze 
sobą osób przypadkowych. 

Małgorzata Litwinowicz Instytut Kultury Polskiej/ 
Uniwersytet Warszawski

• Animator kultury to ktoś, kto próbuje swo-
ją pasję, swój świat dzielić z innymi ludźmi. 
W relacji mistrz i uczeń. Ktoś, kto włącza 
bardzo różnych ludzi do procesu twórcze-
go – do kreowania własnych światów. 

Maria Schejbal Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki

• Animatorzy kultury – to my kadra Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy.

W niedzielę 21 czerwca br. podczas Pik-
niku, było wspólne biesiadowanie wszystkich 
zespołów i uczestników pikniku, estradowe 
występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Ko-
przywnica, imprezy sportowo – rekreacyjne 
takie jak mecze piłki nożnej i siatkowej, mecz 
strażacki, sportowe rywalizacje różnych grup, 
biegi przełajowe, bieg w „kamizołce” czy bieg 
zsynchronizowany, wyścigi rodzin na czas 
oraz „wyścig z babą”. Na chętnych czekał 
również cross rowerowy i  wyciskanie sztangi 
zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.  

Nie zabrakło tego dnia harców dla naj-
młodszych. Było wesołe miasteczko, trampo-
lina, gry i zabawy integracyjne, chusta Klanzy, 
tańce i pląsy grupowe oraz loteria fantowa. 
Wszystkie losy brały udział w losowaniu głów-
nym, w którym nagrodą był rower.

Wśród atrakcji była również kolejna edycja 
konkursu kulinarnego „Złote Jadło Cysterskie” 
- tym razem pod hasłem „Tradycja barszczem i 
chlebem pisana”. Na zwycięzcę konkursu cze-
kał tradycyjnie już Moździerz Mnicha, który w 
tym roku otrzymała Rada Sołecka Wsi Gnie-
szowice za Barszcz biały prababci Józi i chleb 
wiejski żytni na zakwasie. 

Piknik  
Cysterski

O godzinie 18.00 wierni mieli sposobność 
uczestniczyć w niecodziennej Mszy Świętej w 
rycie trydenckim. Msza odbyła się w kościele 
pw. św. Floriana w Koprzywnicy, celebrował 
ją ks. dr Krzysztof Irek. 

Podczas imprezy przewidziane były wej-
ścia na wieżę kościelną, zwiedzanie kościoła i 
otoczenia za pomocą Questu – gry terenowej 
„W poszukiwaniu cysterskiego skarbu”, kier-
masz rękodzieła, skecze i kabarety lokalne, 
kiermasz książek i kartek o Koprzywnicy, kon-
kurs na najlepszą fotografię z imprezy.

Impreza zakończyła się wspólna modlitwą. 

Organizatorami Pikników Cysterskich 
są: Parafia pw. Św. Floriana w Koprzywni-
cy, Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cy-
sterskiego „Ku Przyszłości” w Koprzywnicy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy, Urząd Miasta i Gminy Ko-
przywnica, oraz placówki oświatowe z terenu 
gminy. 

c.d. ze str. 1.

Powody dla których tak wielu młodych 
artystów przyjechało do Koprzywnicy były 
bardzo różne. Jednych przywiodła ciekawość, 
drugich chęć sprawdzenia się i zaprezento-
wania własnej twórczości, tak jak Krzysztofa 
Rzepeckiego współlaureata sceny literackiej, 
tworzącego od ośmiu lat. Wielu uczestników 
Festiwal przyciągnął oryginalną formą. Jest 
dość wyjątkowy – mówi Piotr Bednarek, lau-
reat sceny fotograficznej – ponieważ zazwy-
czaj wysyła się zdjęcia w formie elektronicznej 
i czeka na odpowiedź. Tutaj młodzi literaci, 
plastycy i fotografowie musieli również zapre-
zentować swoje umiejętności warsztatowe.

Przez całe popołudnie i wieczór moż-
na było obserwować młodych ludzi biorą-
cych udział w plastycznym i fotograficznym 
plenerze malarskim. W refektarzu, który był 
miejscem sceny literackiej i filmowej, zorga-
nizowana została wystawa konkursowych 
prac plastycznych i fotograficznych. Przed 
liczną publicznością zaprezentowali się Fina-
liści sceny tanecznej i muzycznej prezentując 
różnorodne formy i gatunki artystyczne. Festi-
walowe zmagania zwieńczyła scena teatralna. 
Grupy teatralne i solistki zaprezentowały się 
w plenerze na wirydarzu. Otoczenie kamien-

nych, romańskich murów, zapadający zmrok 
i oświetlenie sceniczne stworzyły niepowta-
rzalną scenerię.

Wyniki poszczególnych scen ogłaszane 
były na bieżąco, tuż po uzgodnieniu werdyk-
tu przez komisję. Laureaci nie kryli radości, 
a niekiedy zaskoczenia z wygranej: Czujemy 
się bardzo dobrze, ponieważ nie spodziewały-
śmy się wygranej.  Konkurencja była duża, po-
ziom artystyczny wysoki, dlatego zwycięstwo 
jest dla nas miłym zaskoczenie – opowiadały, 
emanując radością mażoretki z zespołu Dia-
ment tuż po ogłoszeniu wyników. 

Przypomnijmy, że zwycięscy każdej ze 
scen artystycznych otrzymają Granty Roz-
wojowe w kwocie 1000 zł. każdy. W kilku 
wypadkach było po dwóch laureatów, zatem 
otrzymają oni po połowie wyżej wymienio-
nej kwoty. Wszyscy laureaci i inni wyróżnieni 
przez komisje Finaliści zostali nominowani do 
Stypendiów Artystycznych. 

  
Organizatorzy FMMA: Fundacja Fundusz 

Lokalny SMK we współpracy pw. Św Floriana 
w Koprzywnicy, Urząd Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy

Festiwal Miasto Młodych 
Artystów 2015 c.d. ze str. 1.

Uczestnicy: 
43 uczestników z 20 miejscowości z 13 gmin.
Nagrody:
Scena  filmowa:  Paweł Kara, Dawid Kozioł ex aequo
Scena fotograficzna: Piotr Bednarek
Wyróżnienie:  Mariusz Pater
Scena literacka:  Katarzyna Powierża, Krzysztof Rzepecki – ex aequo
Scena muzyczna:  Agnieszka Bednarska, Weronika Kowalczuk – ex aequo
Scena plastyczna:  Anna Wiktoria Mika, Wioletta Kozieja – ex aequo
Scena teatralna:  Teatr „Wyjście”, Sara Trubiłowicz – ex aequo
Scena taneczna:  Zespół Mażoretek Diament
Wyróżnienie:  Julia Zioło z Zespołu Tanecznego „Black Stars”
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Odwiedzili nas 
Wiele osób chce śledzić dobre przykłady, a my napawamy się dumą, że to właśnie Miasto 

i Gmina Koprzywnica cieszy się tak ogromną popularnością, i tak wiele osób chce nas odwie-
dzać i naśladować. 

29 i 30 maja gościliśmy dwie grupy działania ,,Ziemia Biłgorajska” i ,,Cieszyńska Kraina”. 
Dwudniowa wizyta gości w świetlicach wiejskich w Dmosicach i Beszycach  miała na celu 
zapoznanie się uczestników wyjazdu z przykładami dobrych praktyk i pomoc w aktywizacji 
lokalnych mieszkańców.  W sumie 47 uczestników wyjazdu uczestniczyło również w prezentacji 
multimedialnej dorobku MGOKiS W Koprzywnicy, którą poprowadziła  dyr. p. Alicja Stępień.

W tym samym czasie 29 maja odwiedzili naszą placówkę przedstawiciele Koła Plastycznego 
działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu, podczas tej wizyty odbył się 
także wernisaż prac jednej z uczestniczek wyjazdu p. Ludmiły Dziuby. Goście zwiedzili obiekt 
DK,  podziwiali prace Klubu Plastyka Amatora, a o działalności plastycznej opowiedziała p. pla-
styk Helena Pilecka.
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PROW – programowanie  
na lata 2014-2020

25 czerwca w DK  przeprowadzono szkolenie dotyczące działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Szkolenie poprowadził p. Stanisław Baska i skierowane było do:
•	 rolników (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów), 
•	 pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, 
•	 izb rolniczych, (czyli wszystkich rolników),  
•	 lokalnych grup działania, 
•	 organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach działających w obsza-

rze wsi i rolnictwa, samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Celami szkolenia było:
1. Poinformowanie uczestników o  efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.  
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowe-

go w ramach poszczególnych działań w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 
2014-2020.

3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych in-
strumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

KGW Koprzywnica
Koło Gospodyń Wiejskich w Koprzywnicy  

zostało założone  13.05.2015r. Inicjatorką jego 
powstania była Przewodnicząca Rady Osiedla 
Koprzywnica p. Halina Ostrowska. W skład 
koła wchodzą następujące osoby: Marlena 
Wentykier, Janina Materkowska, Maria Du-
racz, Jolanta Gawrońska, Halina Ostrowska, 
Maria Gorycka, Bożena Wentykier, Maria 
Sroczyńska, Bożena Tokarska, Ewa Partyka, 
Anna Kijania, Sylwia Marcjan, Danuta Żo-
łądek, Danuta Jaworowska, Maria Jolanta 
Zwolska, Maria Kalinowska, Edyta Grzesiak, 
Barbara Zwolska, Anna Grzenkowicz, Jadwi-
ga Gorycka. Przewodniczącą Koła Gospodyń 
została Maria Jolanta Zwolska.

Naszą działalność rozpoczęłyśmy od za-
prezentowania się 31.05.2015r. podczas Dnia 
Animatora Kultury na Koprzywnickim Rynku, 
gdzie przybyli goście w zaaranżowanej przez 
nas: ,,słodkiej kawiarence” próbowali naszych 
wypieków domowych (ciasta, pączki, rogali-
ki). Kolejnym miejscem prezentacji naszej gru-
py był ogród pocysterski  i Piknik ,,W Cieniu 

Cysterskiej Jabłoni” , gdzie przystąpiłyśmy do 
konkursu kulinarnego pn. ,,Złote Jadło”  - Tra-
dycja Barszczem i Chlebem Pisana. Nasz po-
trawy to: domowy chleb i barszcz wigilijny, za 
które otrzymałyśmy wyróżnienie.

Kolejnym sukcesem KGW w Koprzywnicy 
jest realizacja inicjatywy ,,Odkrywamy Skar-
by Koprzywnickiej Ziemi” w ramach projektu 
Domu Kultury ,,Z kulturą za pan brat” z pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury ,,Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r”.

MJZ

Dzień 4 maja 2015 roku w kalendarzu uroczystości gminnych jest dniem niezwykle 
ważnym, bowiem jest to Dzień Strażaków, którym patronuje św. Florian. Obchody tego 
święta rozpoczęła uroczysta zbiórka pocztów sztandarowych, pododdziałów Ochotniczej 
Straży Pożarnej, władz samorządowych z burmistrzem p. Markiem Jońcą, panią sekretarz 
Dorotą Kruszec - Nowińską, radnymi Rady Miejskiej, gośćmi-posłem na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej p. Markiem Kwitkiem, prezesem Zarządu Powiatu OSP w Sandomie-
rzu p. Bolesławem Gradzińskim, wiceprezesem Zarządu Powiatu OSP w Sandomierzu 
p. Waldemarem Maruszczakiem, radnym Rady Powiatu p. Zdzisławem Nasternakiem. 
Przemarsz z koprzywnickiego rynku do kościoła pw. św. Floriana poprowadził kapelmistrz 
Orkiestry Dętej w Koprzywnicy wraz ze swoimi wychowankami. Tuż za nim maszerowa-
ły ubrane w ciekawe stroje mażoretki. W czasie przemarszu delegacje strażaków złożyły 
kwiaty pod Murem Straceń. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji strażaków odprawi-
li: ks. dziekan Stanisław Chmielewski, ks. Piotr Klocek, ks. kanonik Wacław Tomczyk, ks. 
Dariusz Wodka, zaś kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Leon Siwecki. Po procesji wokół 
kościoła i ucałowaniu relikwii św. Floriana wszyscy wspólnie świętujący Gminny Dzień 
Strażaka udali się nad zalew, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Jej głównym ele-
mentem było odznaczenie Złotym Znakiem Związku Ochotniczej sztandaru OSP w Ko-
przywnicy, a także wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom. Byli to:
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:
- dh Jan Rękas
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa Po Raz Drugi”:
- dh Krzysztof Beksiński, dh Zdzisław Cebuchowski-OSP Koprzywnica
Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
- dh Kazimierz Drożdżal, dh Gustaw Nasternak-OSP Gnieszowice
- dh Lesław Radzim-OSP Ciszyca
- dh Sylwester Lipiec-OSP Zbigniewice
- dh Krzysztof Paruch OSP Krzcin
Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Ignacy Nasternak OSP Krzcin
- dh Arkadiusz Graboń OSP Dmosice
- dh Adam Skrzypczak, dh Jan Orłowski OSP Postronna
- dh Robert Siudak, dh Marcin Frańczak OSP Zbigniewice
- dh Mirosław Ciach OSP Ciszyca
- dh Daniel Nasternak OSP Gnieszowice
Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Sławomir Staszczak, dh Tomasz Zasuwa, dh Łukasz Zrębski-OSP Ciszyca
- dh Krystian Mucha OSP Krzcin
- dh Jerzy Dziewiątak, dh Jacek Rożek-OSP Gnieszowice
- dh Kamil Pietrzyk, dh Kamil Jeż, dh Karol Olszewski-OSP Zbigniewice
- dh Daniel Dybus OSP Postronna
- dh Stanisław Juda-ZSO w Koprzywnicy, dh Maciej Boćkowski-SP w Niedźwicach,  

dh Wojciech Mrozik-SP w Koprzywnicy
Odznaka „Strażak wzorowy”:
- dh Aleksander Beksiński, dh Mateusz Widuch, dh Mateusz Początek, dh Jarosław Sabat, 

dh Maciej Stefaniak-OSP w Koprzywnicy
- dh Maciej Stąpór-OSP Ciszyca
- dh Karolina Paruch-OSP Krzcin
- dh Ryszard Kapuściński, dh Dariusz Sendrowicz OSP Gnieszowice
- dh Piotr Klimowicz, dh Damian Olechowski OSP Zbigniewice
Dyplomy: 
 Angelika Mucha, Justyna Ciach, Aleksandra Misiak, Karolina Paruch Daniel Tkaczyk, 

Dawid Kowalski, Dawid Wiśniewski, Adam Gach.

Odznaczeń dokonali:
- Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica p. Marek Jońca
- Poseł na Sejm RP p. Marek Kwitek
- Prezes Zarządu OSP w Sandomierzu p. Bolesław Gradziński
- wiceprezes Zarządu OSP w Sandomierzu  p. Waldemar Maruszczak

Burmistrz p. Marek Jońca zwracając się do druhów strażaków podziękował im za 
ofiarną i pełną zaangażowania służbę. Powiedział: „Wasza praca jest niezwykle ważna. 
Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ możemy na Was liczyć o każdej porze 
dnia i nocy. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia 
i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy, dlatego też dziś 
wypowiadamy wszyscy to słowo. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśli-
wych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powin-
ności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy”. 
Do życzeń i podziękowań przyłączył się również pan poseł. W dalszej części obchodów 
Gminnego Dnia Strażaka bohaterowie dnia uczestniczyli w biesiadzie zorganizowanej na 
ich cześć. 

„ŚW. FLORIANIE, PATRONIE WALCZĄCYCH  
Z KLĘSKĄ POŻARÓW! MÓDL SIĘ ZA NAMI.” 

- GMINNE OBCHODY 
DNIA STRAŻAKA W KOPRZYWNICY
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Wakacje uroczyście rozpoczęte

W niedzielę 26 kwietnia z udziałem ok. 
100 tys. osób odbyła się Ogólnopolska Piel-
grzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej na Jasną Górę. W Pielgrzymce Straża-
ków uczestniczy Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej organizowana 

OBCHODY 224 ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

jest co 5 lat i jest wielkim świętem dla zawo-
dowych i ochotniczych Straży Pożarnych z ca-
łego kraju. Termin spotkania przypada przed 
Dniem Strażaka, które obchodzone jest 4 
maja w dniu patrona strażaków – św. Floriana.

Na pielgrzymkę licznie przybyli członko-
wie Ochotniczych Straży Pożarnych, funk-
cjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej 

Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej

Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochot-
niczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół 
Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Woj-
skowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy 
Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pra-
cownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej. 
Wystawiono ok. 3000 pocztów. Zgromadziło 
się 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Pierwsza część pielgrzymki miała miejsce 
na Placu Biegańskiego. O godz. 10.00 – nastą-
piło złożenie meldunku Prezydentowi i prze-
gląd pododdziałów oraz zasadzenie Dębu 

Wdzięczności. Stamtąd uczestnicy spotkania 
przeszli na Jasną Górę, aby uczestniczyć we 
Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną 
Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 
tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasno-
górskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliź-
nim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą 
ślubowania w podziękowaniu za dotychczaso-
wą opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w 
latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogór-
skie pielgrzymki organizowane są co 5 lat. 

www.jasnagora.com

5 lipca Stowarzyszenie,, Nasze Dmosice” 
na placu obok świetlicy zorganizowało super 
festyn rodzinny. Przybyłych gości przywitała 
Pani sołtys Zdzisława Sygnet następnie wstąpił 
zespół ,,Powiślnie’’, dzieci mogły sprawdzić 
jak wygląda praca policjanta w drogówce. 
Największą atrakcja festynu był pokaz cięcia 
samochodu przez  Ochotniczą Straż Pożarną 
z Koprzywnicy. Samochód dostarczono przez 
firmę Pana Piotra Palińskiego Piters Motors 
Recykling. Nie zabrakło konkursów, zabaw 
i oczywiście nagród. 

Panie częstowały swojskim chlebem ze 
smalcem, pysznymi wiejskimi plackami oraz 

pachnącą grochówką. Odbyła się licytacja 
własnoręcznie wykonanych prac Pani Marii 
Krępy. O piękną i profesjonalną oprawę mu-
zyczną zadbał Pan Piotr Ślusarczyk. Zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych.

Z udziałem pocztów sztandarowych, bur-
mistrza Miasta i Gminy Koprzywnica p. Mar-
ka Jońcy, przewodniczącej Rady Miejskiej 
p. Aleksandry Klubińskiej, radnych, komba-
tantów, strażaków, dyrektorów, nauczycie-
li i uczniów placówek oświatowych, gości, 
mieszkańców miasta i gminy 3 maja 2015 
roku o godz. 12.00 w kościele pod we-
zwaniem św. Floriana w Koprzywnicy 
została odprawiona uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny. Mszy świętej prze-
wodniczył ks. profesor dr hab. Leon Siwecki. 
Na wstępie podkreślił, że msza św. jest spra-
wowana z okazji 224 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, ale również w modlitwie 
wspomina się ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 
roku, a także 47 mieszkańców Koprzywnicy 
i okolicznych wiosek rozstrzelanych przez hi-
tlerowców w 1943 roku w Koprzywnicy. Ks. 
proboszcz Jerzy Burek przywitał poczty sztan-
darowe, władze miasta na czele z panem bur-
mistrzem oraz wszystkich biorących udział we 
wspólnej modlitwie. Po mszy świętej nastąpiła 
druga część uroczystości patriotycznej. Dele-
gacje złożyły kwiaty przy Pomniku Jędrusiów 
i Obelisku Prezydenckim upamiętniającym 
ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Na-
stępnie uczestnicy obchodów rocznicowych 

pod przewodnictwem naczelnika OSP w Ko-
przywnicy p. Z. Cebuchowskiego udali się 
pod Koprzywnicki Mur Straceń, gdzie odśpie-
wano hymn państwowy, złożono kwiaty, a po 
wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. 
kanonika Jerzego Rybusińskiego, wysłuchano 
przemówienia burmistrza p. Marka Jońcy. 
W pierwszej części przemówienia pan bur-
mistrz przywołał fakty historyczne poprzedza-
jące uchwalenie Konstytucji 3 Maja, następnie 
podkreślił jej znaczenie i wyjątkowość. Potem 
wskazał na analogie współczesnej sytuacji 
polityczno – gospodarczej Polski do sytuacji 
osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Po-
wiedział: „W obrębie państwa prywatne 
interesy muszą być odróżnione i odsepa-
rowane od instytucji państwa i procesu 
stanowienia prawa, bowiem stanowią 
zagrożenie dla demokracji i dla państwa. 
Nierzadko są źródłem nieuzasadnionych 
przywilejów i towarzyszącego im często 
poczucia bezkarności. Pamiętajmy! Tylko 
państwo, które swego najsłabszego oby-
watela traktuje tak samo, jak najmożniej-
szego, jest państwem godnym akceptacji 
wszystkich i zdolnym zarazem do służe-
nia całemu społeczeństwu. Dziś żyjemy 
w czasach IV polskiej Konstytucji, która 

wynikała z woli organów niepodległego 
państwa - z woli narodu. Ta IV Konstytu-
cja ma dzisiaj szczególne znaczenie. Jest 
w Polsce najwyższym prawem. Tak jest 
i tak musi pozostać. Konstytucję można 
naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale za-
wsze stoi ona ponad wszystkimi różny-
mi źródłami prawa. Demokracja w Pol-
sce nie może być zagrożona, chociaż 
i w czasach współczesnych istnieją grupy, 
które w imię fałszywie pojętej demokra-
cji będą bronić swoich przywilejów. Pol-
sce potrzebna jest dzisiaj ciężka praca 
nad uzdrowieniem państwa, które musi 
dawać ochronę słabszym i nie bać się 
silnych. Bo wobec Rzeczypospolitej, wo-
bec Polski wszyscy obywatele są równi. 
Wszyscy są takimi samymi obywatelami. 
Wszyscy muszą korzystać z ochrony pań-
stwa, a przede wszystkim muszą korzy-
stać ci słabsi”. W dalszej części uroczystości 
uczniowie ZSO w Koprzywnicy przedstawili 
krótki montaż słowno – muzyczny. Na zakoń-
czenie burmistrz p.Marek Jońca podziękował 
wszystkim za udział w uroczystości. Zgroma-
dzeni odśpiewali pieśń: „Boże coś Polskę”.
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Na terenach wiślanych w Ciszycy, 28 
czerwca br. odbyła się lokalna impreza. Orga-
nizatorzy zapewnili uczestnikom biesiady wie-
le atrakcji. Były solowe występy mieszkańców 
Ciszycy – Bartosz Rzepka przygrywał biesiad-
ne utwory na akordeonie, natomiast Julia Mia-
nowska (z zespołu „Włóczykije”) zaśpiewała 
dla publiczności utwór Krystyny Prońko pt. 
„Małe tęsknoty”. Artystycznie zaprezentowały 
się grupy z domu kultury w Koprzywnicy: gru-
pa taneczna Black Stars oraz koprzywnickie 
Mażoretki. Można było wysłuchać wokalnych 
występów chóru ludowego „Powiślanie” oraz 
grup: najmłodszej – „Wesołe Nutki”, średniej – 
„Melodyjni”, zespołu wokalnego „Włóczykije” 
i solowego występu Gabrysi Kozik w utworze 
Natalii Kukulskiej „Dłoń”.  

Podczas imprezy przeprowadzono kon-
kurs pt. „Cuda wianki” na najpiękniejszy wia-
nek kwietno - ziołowy. Do konkursu dopusz-
czone były wianki wykonane z żywych ziół, 
kwiatów i roślin. Powstało około 20 wianków 
spośród których, komisja przyznała ex aequo 
miejsce I dla Doroty Charszla (Ciszyca) oraz 
duetu Ilona Ordon (Łukowiec) – Faustyna Or-
don (Błonie), ex aequo miejsce II dla Marianny 
Abramczyk (Dmosice) i Zosi Domań (Skrzy-
paczowice), miejsce III dla Karolinki Kapały 
(Ciszyca). Wyróżnienia zdobyła Ola Pawlica 
(Ciszyca). 

Piknik w Beszycach
4 lipca 2015r. na Piknik Rodzinny do Beszyc zapraszali Koło Gospodyń Wiejskich oraz 

Rada Sołecka. Sobotnie popołudnie upłynęło w miłej i sielskiej atmosferze. Był katering, moż-
liwość  integracji lokalnej społeczności oraz wspólna wieczorna zabawa dla mieszkańców 
i przybyłych gości.

A w Błoniu…
W Błoniu dzieje się ostatnio dużo dobre-

go.. w czerwcu  odbył się wiejski dzień dziec-
ka, z którego skorzystały maluchy nie tylko z 
naszej miejscowości ale również ze Świężyc. 
Było malowanie twarzy, zabawy z chustą klan-
zowską, konkursy oraz poczęstunek. 

W pierwszą niedzielę lipca odbyła się im-
preza nie tylko adresowana do najmłodszych 
ale do wszystkich mieszkańców miejscowości 
i całej gminy. Kolejna już Biesiada pod Jesio-
nem miała także drugie hasło przewodnie  
„Bezpieczne wakacje”. Pojawiła się więc Po-
licja, Straż Pożarna, oraz Ratownicy Medycz-
ni z Tarnobrzega. Na naszej parkowej scenie 
było zaś muzycznie, tanecznie i kolorowo a to 
za sprawą współpracy z Miejsko –Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 
Z tej właśnie przyczyny wstąpiły mażoretki, 
zespół taneczny Black Stars, Powiślanie oraz  
sekcje wokalne. Wieczorem gości zabawiał 
zespół „Rewanż”. Można było również skorzy-
stać z dmuchańców i zoorbingu. Imprezę zor-
ganizowali: Stowarzyszenie Puls dla Rozwoju, 
Radna Agnieszka Ordon oraz Sołtys wsi Bło-
nie Władysław Durda we współpracy z OSP 
w Ciszycy a także sponsorami Państwem Cie-
ciurami –właścicielami piekarni w Błoniu oraz 

Sklepem „Lewiatan” z Koprzywnicy. Inicja-
tywę dofinansował również Gminna Komisja 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Dziękujemy wszystkim za udział w wyda-
rzeniu i  pomoc, przed nami kolejne wyzwa-
nia.

 

Tam nad Wisłą w dolinie...
Jednym z popularniejszych zwyczajów 

było puszczanie uwitych wianków na wodę. 
Tak też odbywało się na terenach wiślanych w 
Ciszycy z udziałem barwnego korowodu bie-
siadników przy ludowych przyśpiewkach.

Jak dawny zwyczaj nakazywał, panny 
upatrywały jednej rośliny; był to kwiat pa-
proci. Wierzono, że zakwita tylko na chwilę 
w trudno dostępnych miejscach, ale mimo to 
udało się taki kwiat odnaleźć uczestniczce 
biesiady Kasi Obrębskiej.

Wianki w Ciszycy zakończył występ sied-
mioosobowej grupy Teatru Ognia „Flame”.

Organizatorami biesiady byli Sołtys, Rada 
Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna w Ciszycy 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy.
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Zdobądź stypendium 
na pierwszy rok studiów.

Ruszył tegoroczny nabór kandydatów do Stypendiów Edukacyjnych na I rok studiów, 
realizowany w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, którym zarządza Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

 Kwota stypendium wynosi 5 000 zł.  i będzie wypłacana w dziesięciu miesięcznych 
ratach po 500 zł. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści:
 • osiągający dobre wyniki w nauce i podejmujących studia dzienne na polskich, pu-

blicznych uczelniach akademickich,;
 • mieszkający w małych miejscowościach, do 20 tysięcy mieszkańców;
 • pochodzący z rodzin o niskich dochodach. 

Studenci-stypendyści, którzy będą osiągali dobre wyniki w nauce mają szansę otrzy-
mać stypendium również w kolejnych latach studiów.  

Wzorem lat ubiegłych w Programie Stypendiów Pomostowych uczestniczy Fundacja 
Fundusz Lokalny SMK, która rekomenduje kandydatów z  terenu trzech powiatów: sando-
mierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Preferowani będą kandydaci, którzy poza spełnieniem wszystkich powyższych kry-
teriów wykazują się, bądź zobowiążą się do społecznej działalności jako wolontariusze. 
Szczególnie ci współpracujący z Fundacją.

Więcej informacji na stronie Fundacji www.fundacjasmk.pl 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Koćmierzów 2

27-650 Samborzec
Tel: 607 560 016; 531 586 222

e-mail: fundacjasmk@gmail.com

ZIELONA ENERGIA 
Z WIATRAKA

Jesienią 2014 roku w Zbigniewicach Wsi 
została uruchomiona elektrownia wiatrowa, 
której właścicielem jest Michał Perz, młody 
mieszkaniec Kielc, którego dziadkowie miesz-
kali przed laty w tej miejscowości. Inwesty-
cja ta była w części współfinansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 
Idea wybudowania elektrowni wiatrowej 

na działce dziadków miała związek z we-
wnętrznym przekonaniem inwestora, że roz-
wój odnawialnych źródeł energii przyczynia 
się do zrównoważonego ekologicznego roz-
woju naszego kraju, zwiększenia jego za-
sobów energetycznych, tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz ochrony paliw kopalnych 
dla potrzeb przyszłych pokoleń. Ponadto, idea 
ta, wpisywała się w politykę unijną w zakresie 
konieczności ograniczenia udziału konwen-
cjonalnych źródeł energii w procesie wytwa-
rzania prądu. Wzrost odnawialnych źródeł 
energii (oze) to krok w kierunku ochrony na-
szej planety przed szkodliwym działaniem 
gazów cieplarnianych, będących efektem ne-
gatywnego wpływu przemysłu energetyczne-
go. Zgodnie z przepisami unijnymi do 2020 r. 
Polska zobowiązała się  zmniejszyć redukcję 
dwutlenku węgla o 20 %, a także zwiększyć 
udział energii odnawialnej w ogólnym zuży-
ciu energii do 20 %. Obecnie, w Polsce 90% 
energii pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, 
głównie ze spalania węgla. Niestety, era paliw 
kopalnych, z powodu ograniczonych zasobów 
dobiega końca. Jak podkreśla właściciel elek-
trowni wiatrowej w Zbigniewicach, Michał 
Perz „warto, za przykładem innych europej-
skich państw, postawić na energię ze źródeł 
odnawialnych, czyli na energię pochodzącą 
z siły wiatru, wody, słońca czy biomasy”. 

Budowa elektrowni wiatrowej trwała 
3 miesiące. Okres przygotowania pełnej do-
kumentacji, oczekiwań na decyzję i pozwo-
leń na budowę trwał około 3 lat. Wiatrak jest 
usytuowany na kwadratowym fundamencie 
o wymiarach 14/14 m, na którym umieszczo-

na jest  16 - to tonowa stalowa konstrukcja za-
lana 500 tonami betonu. Na niej usytuowana 
jest wieża (maszt) składająca się z 3 części, 
o wysokości 74 m. Na samej górze znajduje 
się gondola, w której umieszczona jest prąd-
nica służąca do produkowania prądu. Do 
gondoli przymocowane są łopaty wiatraka o 
rozpiętości 23 m , które obracają się na wie-
trze. Główną częścią elektrowni wiatrowej jest 
wirnik, w którym dokonuje się zamiana ener-
gii wiatru na energię mechaniczną. Osadzo-
ny jest on na wale, poprzez który napędzany 
jest generator. Wirnik obraca się najczęściej 
z prędkością 15-20 obr,/min. W jego piaście 
umieszczony jest mechanizm pozwalający na 
ustawienie kąta nachylenia łopat. Gondola ma 
możliwość obracania się o 360 stopni, aby za-
wsze można ustawić ją pod wiatr. Właściciel 
podkreślił, że „w elektrowni istnieje kompute-
rowy system zarządzania, który nie wymaga 
mojej częstej  obecności. Wyprodukowany 
prąd przekazywany jest specjalnymi kablami 
do sieci dystrybucyjnej „PGE Dystrybucja”, 
a stamtąd rozprowadzany do użytkowników. 
Elektrownia wiatrowa w Zbigniewicach, jeśli 
pracuje z pełnym wykorzystaniem zasobów, 
może zabezpieczyć w prąd 1000 domostw. 
Energia wiatrowa pozyskiwana z turbin wia-
trowych jest powszechnie uważana za eko-
logiczną ze względu na czystość, taniość 
i niewyczerpalność, ale należy pamiętać, że 
wytwarza energię tylko wtedy, kiedy wieje 
wiatr przekraczając wartość startową. W in-
nym przypadku, gdy wartość startowa nie zo-
stanie przekroczona, turbina nie pracuje, stoi 
w miejscu” - dodał. 

Pan Michał bardzo chętnie opowiada 
o oze także uczniom okolicznych szkół, po-
nieważ uważa, że młodzi ludzie powinni po-
szerzać swoją wiedzę na temat możliwości, 
jakie niesie wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii. W dniu 23 kwietnia 2015 r. 
na terenie elektrowni gościł uczniów Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach wraz z opieku-
nami. Spotkanie z właścicielem elektrowni, 
zwiedzanie inwestycji i zapoznanie się z za-
sadami pracy było elementem obchodów 
szkolnego „Dnia ekologicznego” poświęco-
nego zarówno potrzebie segregacji, jak energii 
odnawialnej. Dzieci wcześniej przygotowały 
inscenizację, pt. ,,Śmieciowy problem”, której 

celem było uwrażliwienie społeczeństwa na 
czystość środowiska naturalnego i podkreśle-
nie konieczności segregowania śmieci. Pod-
sumowano w ten sposób akcje ekologiczne 
podjęte w szkole w ramach IX edycji konkursu 
pt. ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy 
odpady” organizowanego przez Ekologicz-
ny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 
w Baćkowicach. Druga część szkolnej uroczy-
stości Dnia Ziemi odbyła się w plenerze. Był to 
happening uliczkami Zbigniewic w kierunku 
nowo powstałego wiatraka. Uczniowie, dzięki 
ciekawemu spotkaniu z Panem Michałem uzu-
pełnili swoją wiedzę „na żywo”,  na otwartej 
przestrzeni, w otoczeniu pól. Z wykładu inwe-
stora zrozumieli jaka jest różnica między elek-
trownią węglową (ilość zatrudnionych osób, 
zanieczyszczenie środowiska, klimatu), a wia-
trową ( nie wymaga stałej obsługi i nie niszczy 
środowiska). Każdy uczeń wszedł do środka 
wiatraka, gdzie mógł zobaczyć „niekończące 
się” schody, które prowadzą do generatora, 
czyli na samą górę oraz komputer sterujący 
całą instalacją, a obok niego komorę transfor-
matorową i rozdzielnię. Teren wokół elektrow-
ni jest pięknie zagospodarowany i ogrodzony. 
Uczniowie byli zachwyceni, bowiem nie tylko 
zdwoili swoje wiadomości na temat oze, ale 
także odbyli  ciekawą lekcję przyrody na łonie 
natury, zostali nakłonieni do nauki, zainspiro-
wani do nowych pomysłów, aby – być może 
oni sami kiedyś, jako mieszkańcy tego śro-
dowiska, podjęli się aktywności i działań na 
rzecz ochrony miejsca swojego zamieszkania, 
do swoich inwestycji, zgodnie z postępem cy-
wilizacyjnym.

22 maja 2015 roku miało miejsce uroczyste 
otwarcie, a następnie poświęcenie elektrowni 
wiatrowej. W tej ważnej uroczystości oprócz 
właściciela elektrowni z rodziną, wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych - bur-
mistrz Koprzywnicy Pan Marek Jońca, sekre-
tarz rady gminy, sołtys Zbigniewic, dyrekto-
rzy placówek oświatowych z terenu Gminy 
Koprzywnica, przedstawiciele mieszkańców 
wsi. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz para-
fii pw. św. Floriana w Koprzywnicy Jerzy Bu-
rek. Właściciel elektrowni, po powitaniu gości 
i wyrażeniu wdzięczności wszystkim, którzy 
przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, 
oprowadził po obiekcie. Burmistrz Koprzyw-
nicy Pan Marek Jońca powiedział: „Idea i po-
mysł budowy elektrowni wiatrowych jest 
zgodny z wolą Stwórcy, ponieważ ich dzia-
łanie opiera się na wykorzystaniu potencjału 
przyrody. Zadaniem samorządu jest tworze-
nie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
związanej z odnawialnymi źródłami energii, 
bowiem w ten sposób realizuje się wizja gmi-
ny czystej, ekologicznej, samowystarczalnej, 
bogatej w energię. Jest to również element 
realizowania Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej, jaki przyjęła Gmina. Świat już daw-
no odkrył, że mądrość i odpowiedzialność 
polega na ochronie powietrza i wody przed 

zanieczyszczeniami, które są źródłem różno-
rodnych chorób.”

Ostatnim elementem uroczystości były 
życzenia, toasty i „wiatrakowy tort” oraz miłe 
rozmowy zgromadzonych osób.
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1 maja 2015r. Koprzywnickie mażoretki 
kadetki (8-11 lat) i juniorki (12-14 lat) poka-
zały swoje umiejętności na IV Otwartych Mi-
strzostwach Polski Południowo – Wschodniej 
Tańca Mażoretkowego. 

Mistrzostwa zorganizowało Stowarzy-
szenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheer-
leaderek Polskich, Stowarzyszenie Orkiestra 
Dęta- Gmina Dębica oraz Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Dębica.  Patronat objął Wójt 
Gminy Dębica p. Stanisław Rokosz. Mistrzo-
stwa odbywały się w hali sportowej Zespołu 
Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Pust-
kowie Osiedlu. Organizatorzy na ten dzień 

Na zaproszenie Urzędu Miasta w San-
domierzu i Sandomierskiego centrum 
Kultury teatr brał udział w Wiankach na 
Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego - im-
prezie plenerowej nawiązującej do starej 
tradycji zabaw podczas najkrótszej nocy 
w roku.

Świetlny pokaz dziewczęta zaprezen-
towały także w Nowej Dębie podczas po 
raz pierwszy organizowanej tan ,,Nocy 
Kupały”. Teatr Ognia Flame rozświetla 
również wiele imprez okolicznościowych. 
W skład zespołu ogni omiataczy wchodzą:

Dominika Sarzyńska
Joanna Mianowska
Luiza Kurosad
Agnieszka Stróżyk
Aleksandra Wołek
Dominika Bryła
Aleksandra Bryła
Wiktoria Stelmach
Paulina Stelmach

10 kwietnia grupa przedstawicieli z terenu gminy Koprzywnica wzięło udział w kieleckich 
targach. Organizatorzy przewidzieli dla odwiedzających m.in.: oferty atrakcyjnego wypoczynku 
na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje potraw regionalnych, kon-
kursy dla wystawców i zwiedzających. Wypoczynek na wsi promowały między innymi polskie 
regiony, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, regionalne i lokalne organizacje tu-
rystyczne oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z kraju i z zagranicy.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w wielu zmaganiach, np. konkursie dojenia krowy na czas 
nagrodę zdobyła p. Halina Knap Przewodnicząca KGW Sośniczany  Z wyjazdu wszyscy wró-
cili z zadowoleni, z nowymi pomysłami i wrażeniami.

TARGI AGROTRAVEL

Pokazy tańca z ogniem
Dziewczętom z Koprzywnickiego Teatru Ognia Flame pasja pali się w rękach, swo-

imi występami z ogniem uświetniają wiele imprez plenerowych.

Mażoretki na przeglądzie
przygotowali wiele atrakcji były: defilady kon-
kursowe, występy sceniczne oraz pokazy ta-
neczne.

Założeniami wydarzenia była animacja 
ruchu mażoretkowego, rozwój zespołów 
mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek, 
wzbogacenie wiedzy dotyczącej pracy z re-
kwizytem, konfrontacja dorobku poszczegól-
nych zespołów oraz wymiana pomysłów i do-
świadczeń.

Nasze dziewczęta zdobyły nagrodę - II 
miejsce w Kategorii pom-pom/defilada/kadet-
ki  oraz puchary za udział w kategorii baton/
defilada/juniorki. Koprzywnickie mażoretki 
przygotowała instruktor p. Bożena Pandura.
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Nasi śpiewacy na XXXIX Międzynarodowych 
Spotkaniach z Folklorem w Busku – Zdroju

9 maja o godzinie 11 w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie  
Zespół Ludowy Powiślanie wziął udział w przeglądzie rejonowym do 39. Buskich Spo-
tkań z Folklorem. 

Szkolenie komputerowe z Latarnikiem

Historyczny trakt łączący Kraków- stolicę 
Królestwa Polskiego oraz Wilno- stolicę Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, wiodący m.in. 
przez Koprzywnicę i Lublin, ponad dwa stulecia 
należał do najważniejszych dróg europejskich. 
Współcześnie został on ponownie przywróco-
ny do użytkowania jako międzynarodowy szlak 
turystyczny „Via Jagiellonica”. W związku z po-
łożeniem naszej miejscowości na tak ważnym 
niegdyś trakcie, oraz z uczestnictwem nauczy-
cieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Papieża Jana Pawła II w szkoleniu przewod-
nickim na Miasto i Gminę Koprzywnica, prze-
prowadzonym przez Organizację Turystyczną 
„Szlak Jagielloński”, szkoła została zaproszona 
do udziału w projekcie edukacyjnym związa-
nym z produktem turystycznym „Lublin Jagiel-
loński”. Uczniowie klasy II c, podczas zorgani-
zowanej wycieczki, mieli okazję w dniach 9-10 
czerwca 2015 roku zwiedzić Park Unii Polsko-
-Litewskie „Via Jagiellonica”. Czterogodzinny 
spacer po Lublinie zaczęliśmy przy kościele 

Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń
data wydarzenie

18.07.2015r.
Zalew w Koprzywnicy

Spektakl muzyczny ,,Życia mała garść”  
w ramach projektu Równać Szanse

22.08.2015r.
Zalew w Koprzywnicy

VII Triathlon Ziemi Sandomierskiej

22.08.2015r.
Zalew w Koprzywnicy

Młodzieżowy Triathlon Ziemi Koprzywnic-
kiej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta  
i Gminy Koprzywnica

23.08.2015r.
Kościół pw. św. Floriana
Zalew w Koprzywnicy

Dożynki Gminne

,,A tu wśród nas w kadrze pamięci 
zatrzymana”

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
długoletnią pracownicę Urzędu Miasta 

i Gminy w Koprzywnicy

Śp. Marię Dybus
Wyrazy współczucia Rodzinie składają

Burmistrz Miasta i Gminy Marek Jońca, Rada 
Miejska oraz pracownicy UMiG w Koprzywnicy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy Alicja Stępień wraz 

z pracownikami DK 

Z wielkim żalem żegnamy członka  
Zespołu Ludowego Powiślanie

Śp. Mariana Zybałę
Rodzinie i Bliskim składamy wyra-

zy głębokiego współczucia

Członkowie  
Zespołu Ludowego Powiślanie

Dyrektor i pracownicy MGOKiS 
w Koprzywnicy

Z wizytą 
w „Lublinie Jagiellońskim”

pw. św. Mikołaja na Czwartku podziwiając 
panoramę Starego Miasta. Drugim punktem 
zwiedzania była gotycka kaplica Trójcy Świętej 
z freskami bizantyńsko-ruskimi. Mijając kościół 
pw. św. Wojciecha, w stylu renesansu lubelskie-
go, dotarliśmy na Stare Miasto, aby odwiedzić 
zarówno zespół kościelno-klasztorny Domi-
nikanów, jak i Piwnicę Pod Fortuną, w której 
zachowała się renesansowa polichromia. Już za 
Bramą Krakowską najbardziej interesujący był 
kościół pobrygidkowski, kolejny - obok wspo-
mnianych fresków - zabytek ufundowany przez 
króla Władysława Jagiełłę. Spacer zakończył się 
około godz. 13 przed pomnikiem Unii Lubel-
skiej. Następnie delegaci uczestniczyli w kon-
kursie wiedzy o „Szlaku Jagiellońskim” zorgani-
zowanym w Klasztorze Dominikanów. Podczas 
wycieczki uczniowie poznali również okazję 
poznać historię niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Majdanku i odwiedzili kino. Organi-
zatorami wyjazdu były panie: Anna Wiśniew-
ska i Agnieszka Chmielowiec.

Gmina Koprzywnica została objęta dzia-
łalnością Latarnika Polski Cyfrowej w ramach 
Programu Polska Cyfrowa Równych Szans. 

PCRS to oddolna inicjatywa, której celem 
jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfro-
wej oraz usług i treści dostępnych w Internecie 
- dorosłych Polaków z pokolenia 50+, realizo-
wana przez Stowarzyszenie „Miasta w Interne-
cie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

10 spośród 13 milionów Polaków z genera-
cji 50+ nie korzysta z Internetu!

Na rzecz włączenia dorosłych w cyfro-
wy świat, działają lokalni animatorzy działań 
na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ 
tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej, działający 
w swych lokalnych środowiskach.

Dlaczego Latarnicy? Przyjęliśmy, meta-
forę latarni morskich i opiekujących się nimi 
latarników. Latarnia morska wskazuje drogę 
tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane 
przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz po-
winien korzystać z tych sygnałów, tak każdy 
Polak powinien potrafić korzystać z Interne-

tu, sprzętu komputerowego, telefonów ko-
mórkowych i różnych urządzeń teleinforma-
tycznych. O Latarnikach można myśleć, jako 
o nowym zawodzie nowoczesnego animatora 
społecznego, z nowymi kompetencjami, ale 
dziedziczącego pozytywne elementy działań 
z przeszłości społecznej i historii lokalnej.

Realizacja projektu PCRS przyczyni się do 
ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym spo-
łeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wpro-
wadzenia w cyfrowy świat milionów Polaków.

 
Przez półtora miesiąca kilka osób z gmi-

ny Koprzywnica zdobywało wiedzę na temat 
cyfrowego świata. Dziękujemy za pomoc w 
realizacji tego zadania burmistrzowi Markowi 
Jońcy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Koprzywnicy Mirosławowi 
Sarzyńskiemu. Także dzięki osobistemu za-
angażowaniu pani dyrektor koprzywnickiego 
Domu Kultury Alicji Stępień możliwe było 
utworzenie grupy warsztatowej. Serdecznie 
dziękujemy.

Przegląd kapel, śpiewaków i twórczości 
ludowej odbywa się każdego roku w maju w 
buskim parku zdrojowym. Celem przeglądu 
jest  ocena i dokumentacja muzyki ludowej 
naszego regionu, popularyzacja muzykowa-
nia, śpiewu i tańców ludowych oraz artystycz-
na konfrontacja zespołów folklorystycznych 
województwa i promocja kultury ludowej. 
Biorą w  nim udział kapele wyłonione w eli-
minacjach m.in. w Ciekotach, Jędrzejowie, 
Opatowie i Nowym Korczynie. Uczestnicy 
przeglądu finałowego zmagają się w następu-
jących kategoriach: „kapele ludowe”, „soliści 
instrumentaliści”, „soliści śpiewacy”, „regional-

ne zespoły taneczne” i „zespoły śpiewacze”. 
Rywalizację ocenia Rada Artystyczna w skład, 
której wchodzą znani etnografowie, regionali-
ści, choreografowie, muzycy i redaktorzy.

Laureaci Międzynarodowych Buskich 
Spotkań z Folklorem otrzymują m.in. nagrodę 
Grand Prix imienia Piotra Gana i nagrodę imie-
nia Heleny Szelestowej.

Chórmistrz p. Paweł Żerdecki przygo-
tował zespół do zaprezentowania utwo-
rów: ,,Po serokiej wodzie” i ,,Na ty łące”, 
zaś utwory solowe: ,,Cerwonem zasiała” 
i ,,Jak jechałem koło dworu” zaśpiewała 
p. Bronisława Skrzynecka.
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Bo to jest życia mała garść...
Spektakl muzyczny „Życia mała garść”, 

był realizowany w domu kultury w Ko-
przywnicy od lutego br. Projekt skupiał 
młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy 
Koprzywnica i gminy Samborzec.  Pod-
czas prac projektowych młodzież, wraz z 
instruktorami pracowała nad harmonogra-
mem działań, informacją o projekcie, nad 
zaproszeniami oraz nad wspólnymi warsz-
tatami wokalnymi i tanecznymi. Na potrze-
by spektaklu została zakupiona garderoba 

oraz dekoracja sceniczna. Kilkumiesięczne warsztaty przygotowywały uczestników do 
premiery, która odbyła się 26 czerwca br. w domu kultury w Koprzywnicy. Młodzież tań-
cem i śpiewem, w niesamowity sposób wyraziła życie człowieka w odsłonach czterech 
pór roku.

Podziękowania za spektakl, za pracę przy realizacji projektu kierujemy do pani Anity 
Bajorskiej (koordynator projektu i instruktor wokalny) i pani Małgorzaty Ciach (instruktor 
taneczny) oraz do grupy młodzieży, a byli to: Ola Abramczyk, Wiktoria Boczek, Weroni-
ka Gdaniec, Marta Jurkowska, Karolina Klubińska, Karolina Kołodziej, Ola Korona, Pa-
trycja Krawczyk, Dominika Obrębska, Kuba Obrębski, Bartek Soja, Kasia Szatan, Paulina 
Szkutnicka, Julia Zioło i Kamila Zioło. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
w sobotę 18 lipca br. od godziny 19.00 

nad koprzywnicki zalew, 
gdzie grupa projektowa przedstawi 

spektakl muzyczny „Życia mała garść” 
wstęp wolny

W razie niepogody spektakl odbędzie się w DK.

Projekt „Życia mała garść” – spektakl muzyczny, został dofinansowany i zrealizowany 
z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014.

,,Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2015 r.” ,,Z kulturą za pan brat”
Miejsko-Gminny ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy bierze udział w dwuczęściowym 

programie Narodowego centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. Program pod 
nazwą:  Z kulturą za pan brat realizowany w dwóch częściach.

Na realizację  części diagnostycznej  otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum 
Kultury. Działania swym zasięgiem objęły mieszkańców wszystkich miejscowości naszej gminy 
i służyły zdiagnozowaniu koprzywnickiej społeczności pod kątem potencjału kulturowego, od-
krywaniu i rozwijaniu tego potencjału, wreszcie motywowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu  bier-
nych mieszkańców do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Kulminacyjnym etapem 
działania było ogłoszenie konkursu na inicjatywy kulturalne i wybór kilku najciekawszych pomy-
słów, realizowanych w drugiej części projektu.  Diagnozy - spotkania warsztatowe z mieszkań-
cami poszczególnych sołectw odbyły się w kwietniu br. Warsztaty poprowadzone zostały przez 
socjologów z Towarzystwa Inicjatyw  Twórczych ,,ę” oraz animatora z Narodowego Centrum 
Kultury. Poniżej przedstawiamy zwycięskie inicjatywy kulturalne z tereny całej gminy.

Inicjatywy lokalne dofinansowane ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 
z projektu MGOKiS w Koprzywnicy pt. „Z kulturą za pan brat”

1. Odkrywamy skarby Koprzywnickiej Ziemi –  projekt zgłoszony przez Agnieszkę Chmielo-
wiec, Annę Wiśniewską w imieniu młodzieży – uczniów ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Ko-
przywnicy oraz Halinę Ostrowską reprezentującą Koło Gospodyń Wiejskich z Koprzywnicy.

2. Ocalić od zapomnienia –  projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich „Puls dla Rozwoju” z miejscowości Błonie.

3. Impresje teatralne w Krzcinie –  projekt zgłoszony przez Beatę Paruch reprezentującą Radę 
Sołecką w Krzcinie.

4. „Pełna tajemnic historia Sośniczan z czarownicami w tle…” – spotkania integracyjne dla 
mieszkańców –  projekt zgłoszony przez Agnieszkę Macias prezesa Stowarzyszenia dla Roz-
woju Sośniczan z sołectwa Sośniczany.

5. Wieś potrafi –  projekt zgłoszony przez  Artura Bernysia członka grupy nieformalnej GAZ 
z miejscowości Łukowiec.

6. Babie lato nad wodami – impreza integracyjna na zakończenie lata –  projekt zgłoszony przez 
Katarzynę Piątek reprezentującą nieformalną grupę mieszkańców wsi Kamieniec i Ciszyca.

7. Zdrowo rowerowo – projekt zgłoszony przez Justynę Piątkowską reprezentującą mieszkańców 
wsi Gnieszowice, Ninę Szymańską członkinię Stowarzyszenia „Nasze Dmosice”, Annę Zioło 
mieszkankę sołectwa Trzykosy, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Postronna,  Agnieszkę Ambroziak 
reprezentującą grupę nieformalną „Pomocna Dłoń” z Niedźwic.

Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w terminie od 31 lipca 2015 do 15 listopada 2015.
GRATULUJEMY

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu  
Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne
2015.
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Przedszkole „Pod sosnami”

Dzień Dziecka w Przedszkolu „Pod Sosnami”
„Na to święto wszystkie dzieci cały rok czekają,
choć dorośli o nich przecież co dzień pamiętają”

W poniedziałek 1 czerwca b.r. w Przed-
szkolu „Pod Sosnami” uroczyście obcho-
dziliśmy Dzień Dziecka. Były inne plany na 
celebrację tego dnia, ospa jednak zrobiła swo-
je- połowa dzieciaczków została w domach. 
Zaraz po śniadaniu wszystkie dzieci wraz 
z paniami wyszły do ogrodu przedszkolne-
go aby tam rozpocząć wesołą zabawę. Były 
wspólne tańce, pląsy, zabawy ruchowe ze 
śpiewem. Wszystkim dopisywał dobry humor. 

Jak co roku o tej porze tj. 26. maja w Przed-
szkolu „Pod Sosnami” w Koprzywnicy obcho-
dzony jest uroczyście Dzień Matki i Dzień 
Ojca. W tym szczególnym dniu dzieci obda-
rowały swoich rodziców laurkami, kwiatami 
i drobnymi upominkami oraz przedstawiły 
montaż słowno-muzycznym w podziękowa-
niu za Ich miłość i pracę. Do takiej uroczy-
stości dzieci dużo wcześniej przygotowują 
się pod opieką wychowawczyń. Rozmawiają 
o swoich rodzicach, ich pracy, trudach i co-
dziennym życiu. Zastanawiają się za co kocha-
ją swoich rodziców i w jaki sposób mogą im 
pomóc. Przynoszą zdjęcia swojej rodziny, roz-
mawiają o niej, a potem zdjęcia te w ramkach 
samodzielnie ozdobionych umieszczają na 
tablicy. Każde dziecko pragnie jak najwięcej 
opowiedzieć o swoich rodzicach i wykonać 

najpiękniej jak potrafi upominek dla nich. Na-
stępnie dzieci zapraszają rodziców do przed-
szkola, aby przez kilka chociaż chwil mogli za-
pomnieć o codziennych troskach i kłopotach, 
wzruszyć się i trochę rozweselić. 

„Dziękujemy że jesteście, że wychowuje-
cie nas, pomagacie i w trudnych chwilach nas 
wspieracie, Kochamy Was”

Dzień mamy i taty

„A ty zimo uciekaj za morze, za las i nie 
marudź, nie zwlekaj, już na wiosnę czas…”- 
tymi słowami dzieci z Przedszkola „Pod So-
snami” 23 marca 2015 r. pożegnały Zimę i po-
witały tak długo wyczekiwaną nową porę roku 
- Wiosnę. Przedszkolaki z wszystkich grup 
wraz z paniami wyruszyły barwnym pocho-
dem do ogrodu przedszkolnego, aby wierszem 
i piosenką powitać Panią Wiosnę. W tym dniu 
dzieci przyszły ubrane na zielono, w rękach 
niosły kwiaty, balony, inne symbole wiosny 
oraz instrumenty, których dźwięk miał od-
straszyć na dobre zimę. Na ten dzień zgodnie 

Witamy Wiosnę w Przedszkolu „Pod Sosnami”

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przed-
szkolnej to moment przełomowy w jego ży-
ciu. Okres adaptacji, czyli przystosowania się 
do nowych warunków jest bardzo ważny dla 
dalszego pobytu w przedszkolu. W celu wyeli-
minowania stresu związanego z rozpoczęciem 
edukacji przedszkolnej dnia 23.06.2015 r. w 
Przedszkolu „Pod Sosnami” odbyły się zajęcia 
adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

Spotkanie to miało na celu nawiązanie 
bliższego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami, 
tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufa-
nia oraz kształtowanie u dzieci odporności 
emocjonalnej koniecznej do racjonalnego ra-
dzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu „Pod Sosnami”

Wesołych wakacji!!!
Dnia 26.06.2015 r. w Przedszkolu „Pod So-

snami” odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2014/2015. Przedszkolaki  z wszyst-
kich grup zaprezentowały program artystyczny 
na pożegnanie przedszkola i powitanie waka-
cji. Dzieci z młodszych grup wierszem i pio-
senką pożegnały kolegów i koleżanki, którzy 
odchodzą do szkoły. Uroczystość zakończyła 
się rozdaniem dyplomów oraz upominków dla 
wszystkich dzieci.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość po-
znania pomieszczeń budynku przedszkola, 
chętnie uczestniczyły w zabawach proponowa-
nych przez panie: E. Sroczyńską i I. Staszczak-
-Zwolską. W czasie spotkania rodzice zapoznali 
się z radami, wskazówkami, które pomogą 
dziecku w adaptacji do nowego środowiska. 

Nie obyło się bez malowania buziek. Zabawa 
była przednia a roześmiane twarze dzieci były 
tego najlepszym dowodem.

z ludową tradycją przygotowane zostały gaiki, 
z którymi wróciliśmy do przedszkola.

Wszystkim Dzieciom, Rodzicom życzymy słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji!!!

V Przedszkolny Turniej 
Wiedzy o Ruchu Drogowym

W dniu 21.05.2015r Przedszkole „Pod Sosnami”  
w Koprzywnicy już po raz piąty było organizatorem 
Przedszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogo-
wym pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”. 

Za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju 
odpowiedzialne były panie: Dyrektor mgr M. Mar-
czewska, mgr G. Milarska, mgr E. Sroczyńska, mgr 
I. Staszczak-Zwolska. Drużynę do turnieju przygo-
towała mgr Ewa Kornacka.

Jednym z głównych celów  turnieju było wyka-
zanie się przez dziecko wiedzą teoretyczną i prak-
tyczną z zakresu bezpiecznego poruszania się po 
drogach i odpowiedniego zachowania się w róż-
nych sytuacjach na drodze. 

Honorowy patronat nad Turniejem objęli:
• Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata 

Muzoł
• Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-

-Koruba 
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Pan Ma-

rek Jońca 
• Komisariat Policji w Koprzywnicy

Patronat medialny - kwartalnik lokalny „Ko-
przywnickie Pejzaże”

Na te ważne dla przedszkolaków zmagania 
zaproszono gości: Burmistrza Miasta i Gminy Ko-
przywnica Pana Marka Jońcę, Sekretarz Miasta 
i Gminy Koprzywnica Panią Dorotę Kruszec- No-
wińską, Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Ko-
przywnica Panią Aleksandrę Klubińską, Poseła na 
Sejm RP Pan Romualda Garczewskiego, Przedsta-
wiciela Biura Poselskiego Panią Lucynę Kozoduj, 
Dyrektor MGOKiS  w Koprzywnicy Panią Alicję 
Stępień, Prezesa Sklepu „Lewiatan” Pana Krzysz-
tofa Strobel, Przewodniczącą Rady Rodziców 
Przedszkola „Pod Sosnami” Panią Iwonę Stefaniak, 
funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji 
w Sandomierzu i Komisariatu Policji w Koprzywni-
cy Turniej wsparli finansowo: Rada Miasta i Gminy 
Koprzywnica, Rada Rodziców Przedszkola „Pod 
Sosnami”, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Sol-
cu Zdrój o/ Koprzywnica, Pan Krzysztof Strobel  
prezes Sklepu „Lewiatan” Barbara Gorycka - wła-
ścicielka Sklepu Spożywczego w Koprzywnicy, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Koprzywnicy, PZU Sandomierz 
- Agencja w Koprzywnicy, NZOZ „OPIEKA” SJ 
w Tarnobrzegu, Elżbieta Czerepak - Przedstawiciel 
Firmy Ubezpieczeniowej AVIVA, Zofia Kolasińska 
i Maciej Kolasiński, Jan Mączka - Piekarnia Me-
chaniczna w Dwikozach, Wiesław Dyl - Zakład 
Uboju i Produkcji Wędlin w Czajkowie Południo-
wym, „Wypiek Ciast Domowych” Cukiernia Arka 
- M Dąbrówka k. Warszawy, Małgorzata Chmiel - 
Sklep Spożywczo Przemysłowy w Łoniowie.

Z roku na rok w naszym turnieju bie-
rze udział coraz więcej dzieci 5-6 letnich  
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy 
Koprzywnica i gmin sąsiadujących (Samborzec, Ło-
niów, Osiek). W tym roku do Turnieju zgłosiło się  
8 drużyn w 3-osobowym składzie ze szkół i placó-
wek, łącznie 24 dzieci z:
• Gminne Przedszkole w Chobrzanach gmina Sam-

borzec
• Niepubliczne Przedszkole w Postronnej
• Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy
• Oddział Przedszkolny przy SP w Koprzywnicy
• Oddział Przedszkolny w Niedźwicach
• Punkt Przedszkolny „Smerfy” w Gnieszowicach
• Publiczne Przedszkole w Osieku powiat Staszów
• Oddział Przedszkolny przy SP w Sulisławicach 

gmina Łoniów
Mimo utrudnień  wynikających ze złych wa-

runków atmosferycznych (padający deszcz), turniej 
przebiegał zgodnie w zaplanowanym czasie. Pierw-
sza część turnieju, teoretyczna odbyła się w budynku 
przedszkola,  natomiast część praktyczna zgodnie 
z planem przeprowadzona zastała w Mini-miastecz-
ku ruchu drogowego zlokalizowanym w naszym 
przedszkolnym ogrodzie. Dzieci, zgodnie z regula-
minem turnieju wykazać musiały się swoimi umie-
jętnościami przemieszczania się po Mini-miasteczku 
ruchu drogowego zgodnie z przepisami drogowymi 
(jazda na rowerze, hulajnodze, samochodzie akumu-
latorowym, prawidłowe przejście przez ulicę). Komi-
sja turnieju w składzie: Dyrektor Przedszkola „Pod 
Sosnami” Pani Marta Marczewska, Poseł na Sejm RP 
Pan Romuald Garczewski, Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica Pani Dorota Kruszec- Nowińska, 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Koprzywnica 
Pani Aleksandra Klubińska, Przedstawiciel Biura Po-
selskiego Pani Lucyna Kozoduj, Dyrektor MGOKiS  
w Koprzywnicy Pani Alicja Stępień, Prezes Sklepu 
„Lewiatan” Pan Krzysztof Strobel, funkcjonariusze 
z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu i Ko-
misariatu Policji w Koprzywnicy – czuwała nad pra-
widłowością i oceną przedszkolnych zmagań. 

Po podliczeniu uzyskanych punktów przez dru-
żyny wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce – drużyna  z Przedszkola „Pod Sosna-
mi” w Koprzywnicy

II miejsce – drużyna  z Niepublicznego Przed-
szkola w Postronnej

III miejsce – drużyna  z Oddziału Przedszkol-
nego w Niedźwicach

W tym turnieju nie ma jednak przegranych. 
Wszyscy otrzymali  z rąk Jury dyplomy, puchary, na-
grody rzeczowe  dla swoich placówek oraz całą masę 
jednakowych nagród indywidualnych dla każdego 
dziecka uczestnika turnieju, jako zachętę do efektyw-
niejszego poznawania zasad bezpieczeństwa drogo-
wego i właściwego stosowania tych zasad w życiu.  
Cieszymy się faktem posiadania takiego obiektu jak 
nasze Mini – miasteczko ruchu drogowego oraz 
wynikającą z tego możliwością organizacji Przed-
szkolnych turniejów wiedzy o ruchu drogowym. 
Turniej, to dla dzieci czas wykazania się wiedzą 
i umiejętnościami ale też czas  radosnej rywalizacji 
zakończony dla wszystkich mnóstwem prezentów. 
Jeśli jednak dzieci czegoś nie potrafią, nie umieją, 
to jest to sygnał dla nauczycielek dla rodziców, że 
należy pracować z dzieckiem, aby wyeliminować 
niedociągnięcia.

Tegoroczna aura podczas turnieju pokazała tak-
że, jak bardzo potrzebna jest w przedszkolu duża 
sala gimnastyczna. Z wielkim trudem pomieścili-
śmy uczestników turnieju, gości, Jury, zaproszonych 
nauczycieli i rodziców z innych placówek w jednej 
z przedszkolnych sal. Organizowane przez nas m.in. 
takie uroczystości jak Wielkie rodzinne bale karna-
wałowe, Wieczornice Wigilijne, zajęcia i zabawy 
wewnątrzprzedszkolne integrujące wszystkie grupy 
wiekowe, spotkania i zebrania  ogólne z Rodzicami 
wyraźnie wskazują na potrzebę posiadania takiej sali. 

Mamy nadzieję, że nasze władze samorządowe 
uwzględnią ten problem przedszkola w swoich pla-
nach działania na tę kadencję.  W końcu to przecież 
Ci najmłodsi dzisiaj, rozliczą Was  z waszych działań 
w przyszłości. Postarajcie się, aby stawili Wam po-
mniki a nie wyrzucili do śmietnika historii.
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI ZBIGNIEWA KABATY

ZAWSZE W MOICH MYŚLACH, MAMO

19 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Wł. 
Jasińskiego w Koprzywnicy odbył się uroczysty 
koncert „Wiara. Nadzieja. Miłość” upamiętniający 
drogę do świętości Wielkiego Polaka Papieża Jana 
Pawła II. 10 lat temu 2 kwietnia 2005 roku do Domu 
Ojca odszedł Człowiek, który przerósł wszelkie au-
torytety i stał się fundamentem naszej tożsamości 
narodowej. Mottem przewodnim uroczystości były 
wzruszające słowa z homilii wygłoszonej do wier-
nych w Poznaniu w roku 1997: „Bądźcie na tym 
świecie nauczycielami wiary i nadziei Chrystusa, 
żyjąc miłością na co dzień. Bo wiara, nadzieja i mi-
łość to jakby trzy gwiazdy które pojawiają się na 
niebie naszego życia duchowego, aby prowadzić 
nas ku Bogu”. Montaż słowno-muzyczny był nie 
tylko wspomnieniem o Janie Pawle II, ale przede 
wszystkim stał się inspiracją do odkrywania na 
nowo prawdy, że chrześcijanin to człowiek wiary, 
nadziei i miłości. Ojciec Święty zawsze powta-
rzał, że: „dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego 
świadectwa wiary, nadziei i miłości”. Taką właśnie 
wymowę miały prezentowane przez młodych arty-
stów poetyckie rozważania na temat Jana Pawła II 
i wspomnianych wartości. Liryczne pieśni wspania-
le korelowały z tematyką koncertu i poruszały do 
głębi swoją wymową i niepowtarzalną interpretacją 
młodych wykonawców ze szkół podstawowych 
w: Koprzywnicy, Niedźwicach, Gnieszowicach, 
a także z grupy wokalnej działającej w MGOKiS 
w Koprzywnicy. Podczas uroczystości zaprezen-
towane zostały również materiały archiwalne ilu-
strujące dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały Ojca 
Świętego. Zacytowane fragmenty encyklik, orędzi, 
homilii i przemówień wygłoszonych z okazji kolej-
nych Światowych Dni Młodzieży czy pielgrzymek 
do naszego kraju były niezapomnianym powrotem 
do źródeł. Szczególnej wymowy nabrały słowa 
Jana Pawła II: „Nie ma dla człowieka innego źródła 
nadziei, jak miłosierdzie Boga”, ponieważ Papież 
odszedł do domu Pana w wigilię Niedzieli Boże-

W dniu 29 maja 2015 r. odbył się XVI Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa 
Kabaty. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół 
z Gawłuszowic, Mielca, Smerdyny, Sulisławic oraz 
Koprzywnicy. Placówki te łączy wspólne imię patro-
na. Od 16 lat spotykają się, by zachować i utrwalać 
pamięć nie tylko o Władysławie Jasińskim, twórcy 
tajnej organizacji „Odwet” i oddziału partyzanckie-
go „Jedrusie”, lecz także o Jego towarzyszach walki. 
Konkurs jest także okazją do kontemplowania treści 
pięknej poezji.

Gośćmi, którzy wysłuchali pięknych recytacji 
byli:
• burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica p. Marek 

Jońca;
• sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica p. 

Dorota Kruszec-Nowińska;
• proboszcz parafii p.w. św.  Floriana ks. Jerzy Burek;
• ks. kanonik Jerzy Rybusiński;
• radni z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM: p. 

Nina Szymańska i p. Paweł Jasiński,
• dyrektorzy placówek oświatowych i ośrodków 

kultury z terenu miasta,
• nauczyciele z partnerskich szkół,
• były partyzant, przyjaciel Władysława Jasińskiego 

i Zbigniewa Kabaty p. Stefan Świerczek ps. „Lew”
• znany koprzywnicki twórca ludowy p. Jan Ordon.

Po powitaniu zebranych dyrektor szkoły p. Be-
ata Dębowska powiedziała: „Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jasińskiego od wielu lat w sposób 
szczególny kultywuje i pielęgnuje tradycje patrio-
tyczne związane z patronem szkoły Władysławem 
Jasińskim, jak również dokłada wszelkich starań, 
aby popularyzować pamięć o ludziach, ich czy-

nach w walce o niepodległość Polski w czasie II 
wojny światowej. Nazwisko profesora Zbigniewa 
Kabaty stało się nieśmiertelne i to nie tylko za spra-
wą jego zaangażowania w walkę o niepodległość, 
ale również dzięki dorobkowi naukowemu. Także 
za sprawą poezji. Często stwierdzał, że pisze wier-
sze wyłącznie „dla swoich zaskórnych potrzeb”, 
dla określonego wojskowego kręgu zaintereso-
wanych i zorientowanych w temacie przyjaciół. 
„I chociaż czuję oddech idącej ciszy-pisał Kabata-
-wołania nie przestanę, może mnie kto usłyszy”. 
Dziś przepiękne wiersze usłyszą goście, którzy 
przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość”.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych 
partyzantów: prof. Zbigniewa Kabaty oraz Włodzi-
mierza Gruszczyńskiego ps. „Jach”. Następnie uczeń 
kl. V Jakub Milarski przypomniał sylwetkę „Boba”, po 
czym rozpoczęto część konkursową.  Pierwsze miej-
sce w kategorii uczniów szkół podstawowych zdoby-
ła Emilia Mądry z Mielca, przepięknie interpretując 
wiersz pt. „Urna”. Miejsce drugie zajęła Maria Miś 
z Gawłuszowic wierszem „Wara”, zaś trzecie przy-
padło uczennicy z naszej szkoły Paulinie Podkowie 
za recytację utworu „Na alei leśnej”.

W starszej grupie wiekowej zwyciężyła Alek-
sandra Bartkowicz z Gawłuszowic recytacją wier-
sza „Poeta Iwaniuk” przed Pauliną Grudzień z Suli-
sławic, która wybrała utwór „Urna”. Trzecie miejsce 
przypadło Wiktorii Piątek z Gawłuszowic oraz Ka-
tarzynie Swatek z Sulisławic. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy „Szkic biograficzny” i „Mój kraj”.

 Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz 
dyplomy. Po wspólnej fotografii  goście oraz recyta-
torzy zostali zaproszeni na poczęstunek.

J. Bzduch

KONCERT: 
WIARA. NADZIEJA. MIŁOŚĆ.  

go Miłosierdzia. Oficjalny hymn Światowych Dni 
Młodzieży 2016 roku w Krakowie „Błogosławienie 
miłosierni” odśpiewany przez jedną z uczennic za-
brzmiał w tym kontekście szczególnie przejmująco. 
Dewizą pontyfikatu Jana Pawła II stały się słowa 
pochodzące z modlitwy z Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny „Totus 
Tuus”- cały Twój. Ojciec Święty apelował: „Nadzie-
ja zawieść nie może. Dlatego z mocną nadzieja 
klękaj do codziennej modlitwy i podejmuj swoje 
obowiązki. Dzięki pomocy Boga możesz przeży-
wać modlitwę i pracę w duchu Totus Tuus” Do-
pełnieniem tych słów była wzruszająca pieśń „Ave 
Maryja”.

Koncert poprowadziła pani dyrektor Beata Dę-
bowska, która na zakończenie, zwracając się do 
przybyłych gości powiedziała: „Szanowni Państwo! 
Ludzie od dawna zastanawiają się, jak osiągnąć 
harmonię między pracą, rodziną i światem. A od-
powiedź jest tak blisko, prawie na wyciągnięcie dło-
ni. Otóż ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą 
zarosnąć na nowo. Przecierać je trzeba tak długo, 
aż staną się proste prostotą i dojrzałością wszyst-
kich chwil, a w każdej z nich znajdziesz ziarno 
wieczności. Podnieście głowy, mówił Papież. Nie 
lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka ojciec 
Bóg, który jest miłością”. Ostatnim akordem koncer-
tu była wspólnie odśpiewana ulubiona pieśń Ojca 
Świętego „Barka”.

Organizatorami koncertu byli dyrektorzy, na-
uczyciele i uczniowie placówek oświatowych z te-
renu Miasta i Gminy Koprzywnica.

MATEMATYCZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Jest taki szczególny dzień w roku, w którym 
Kochane Mamy obchodzą swoje święto. 26 maja 
2015 roku uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień 
w sposób uroczysty i wyjątkowy zapraszając swoje 
mamy na koncert słowno-muzyczny, którego mot-
tem przewodnim były słowa poety Józefa Ratajcza-
ka ,,Zawsze w moich myślach, Mamo”.

Licznie przybyłe mamy powitała pani dyrektor 
Beata Dębowska, która w swoim wystąpieniu na-
wiązała do myśli świętego Jana Pawła II o roli, jaką 
matki odgrywają w wychowaniu dzieci, przede 
wszystkim zapewniając im poczucie bezpieczeń-
stwa i ufności, bez którego trudno byłoby dzieciom 
prawidłowo kształtować swoją osobową tożsamość 
i nawiązywać zdrowe relacje z innymi ludźmi. Po-

wiedziała: ,,Papież wskazywał na godność kobiety, 
jej niezastąpioną rolę w przekazywaniu i ochronie 
życia oraz w humanizacji świata. Wszystkie te okre-
ślenia składają się na pojęcie godności kobiety.”

Uczniowie klas O-VI pod kierunkiem wycho-
wawców klas pierwszych oraz nauczycieli muzyki 
wierszem, piosenką i tańcem dali wyraz temu, jak 
bardzo kochają swoje mamy, jak nieustannie po-
trzebują ich w codziennym życiu. Spotkanie dzieci 
i mam było więc wspaniałą okazją do wyrażenia 
wdzięczności i podziękowań za trud wychowania 
oraz okazania niezmierzonych pokładów miłości 
i serdeczności. Taka forma wspólnego spędzania 
Dnia Matki zarówno mamom jak i dzieciom bardzo 
przypadła do gustu.

19 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w 23 edycji  Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego „Kangur 2015”. W konkursie 
wzięło udział 33 uczniów z klas od trzeciej do szó-
stej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał w prezen-
cie łamigłówkę matematyczną-magicznego węża. 
Uczniowie klas trzecich i czwartych rozwiązywali 
zadania w kategorii „ Maluch”, natomiast uczniowie 

klas piątych i szóstych rozwiązywali zadania w ka-
tegorii „Beniamin”.

Sukces w tym prestiżowym konkursie odniosło 
dwoje uczniów z naszej szkoły:
• uczennica klasy V a Paulina Podkowa uzyskała 

wyróżnienie w kategorii „ Beniamin”
•  uczeń klasy IV a Hubert Lasota uzyskał wyróż-

nienie w kategorii „Maluch”.
E. Tenderenda

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2014/2015 rozpoczęła msza święta odprawiona 
26 czerwca 2015 roku o godz. 8.00 w kościele p.w. 
św. Floriana w Koprzywnicy przez ks. kanonika Je-
rzego Burka. We wspólnej modlitwie obok uczniów 
i rodziców uczestniczyli: burmistrz Koprzywnicy p. 
Marek Jońca, dyrekcje placówek oświatowych z te-
renu miasta i gminy, nauczyciele i wychowawcy. 
Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz wyraził 
wdzięczność panu burmistrzowi, dyrekcjom szkół, 
nauczycielom, rodzicom za współpracę, zaanga-
żowanie i realizację wspólnych, ciekawych przed-
sięwzięć. Następnie uczniowie udali się do swoich 
szkół, gdzie otrzymali świadectwa szkolne i nagro-
dy będące owocem dziesięciu miesięcy wytężonej 
pracy. Laurami zostali uhonorowani uczniowie, 
którzy zdobyli najwyższą średnią z przedmiotów 
nauczania, uzyskali najlepsze wyniki z egzaminów 
zewnętrznych przeprowadzanych na zakończenie 
nauki w szkole podstawowej i gimnazjum czy też 
odnieśli sukcesy w licznych konkursach przedmio-
towych, tematycznych i zawodach sportowych. 
Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz dy-
rektorów poszczególnych placówek. W każdej ze 
szkół grono uczniów wyróżnionych było bardzo 
liczne. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
była również okazją do wyrażenia słów wdzięcz-
ności za całoroczną pracę dyrekcjom szkół, na-
uczycielom, pracownikom obsługi i administracji. 
Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności za pracę 
pedagogiczno-wychowawczą i administracyjną 
wypowiedział burmistrz Koprzywnicy, który w dniu 
zakończenia bieżącego roku szkolnego odwiedził 
każdą ze szkół. Zwracając się do dyrektorów, na-
uczycieli i wychowawców powiedział m.in. „Edu-

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
kacja młodych pokoleń jest jednym z najważ-
niejszych zadań, ponieważ dobrze wykształcona 
i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej 
lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze 
jutro. Dla mnie osobiście, dla samorządu, któ-
rym kieruję niezwykle ważne jest stworzenie jak 
najlepszych warunków do kształcenia młodych 
umysłów. I myślę, że te warunki w naszych pla-
cówkach oświatowych istnieją, tym bardziej, że 
od nowego roku szkolnego uczniowie klas IV-tych 
naszych szkół podstawowych będą mogli uczyć 
się drugiego języka obcego-języka niemieckiego. 
W kolejnych latach nauką języka niemieckiego 
zostaną objęci uczniowie klas V-tych i VI–tych. 
Warto podkreślić, że język niemiecki obok języka 
angielskiego jest również nauczany w gimnazjum. 
Ponadto, mając świadomość występowania wielu 
wad wymowy u najmłodszych uczniów, w no-
wym roku szkolnym zwiększymy liczbę godzin 
szkolnego logopedy. Zaś w gimnazjum w nowym 
roku szkolnym powstanie klasa sportowa, aby ab-
solwenci szkół podstawowych mogli na miejscu 
rozwijać swoje sportowe talenty. Zawód nauczy-
ciela – jak podkreślił p. Marek Jońca - wymaga 
wyjątkowych predyspozycji osobowościowych 
i wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca 
praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej 
na sukcesach wychowanków. To one są dla Was 
najcenniejszą nagrodą. Dziś, kiedy nadszedł czas 
wręczania nagród za intensywną pracę, możecie 
Państwo czuć ogromną satysfakcję, że Wasz trud 
nie poszedł na marne. Za to wszystko wyrażam 
Państwu swoją wdzięczność. Dziękuję również za 
to, że wychowujecie uczniów w duchu patrioty-
zmu, umiłowania ojczyzny i szacunku dla boha-
terów narodowych. Są to wartości bezcenne dla 

każdego Polaka, a szczególnie należy je kształto-
wać w sercach i umysłach młodych pokoleń, które 
będą tworzyć przyszłość naszego narodu i pielę-
gnować pamięć o jego bohaterach. Raz jeszcze 
przekazuję słowa uznania za rzetelność i oddanie, 
z jakim realizowaliście powierzone obowiązki. Ży-
czę Państwu zdrowia i spokoju, słonecznego, wa-
kacyjnego wypoczynku i dużo radości. Dziękuję 
również dyrekcjom szkół za efektywną i twórczą 
współpracę. Uczniom życzę słonecznych waka-
cji.” Dyrektorzy szkół podziękowali panu burmi-
strzowi Markowi Jońcy za wsparcie i pomoc, którą 
otrzymali w ciągu roku szkolnego. Podkreślili, że 

dynamiczny rozwój placówek oświatowych i suk-
cesy uczniów były możliwe  właśnie dzięki owemu 
wsparciu i życzliwości. 

Zakończenie roku szkolnego to również okazja 
do podsumowań i refleksji. Z inicjatywy burmistrza 
p. Marka Jońcy 30 czerwca 2015 roku odbyło się 
spotkanie dyrektorów i wicedyrektorów placówek 
oświatowych z terenu miasta i gminy Koprzywnica, 
podczas którego podsumowano pracę i osiągnięcia 
w miniony roku szkolnym. Burmistrz, dla którego 
sprawy oświaty są priorytetowe, wyraził troskę o ja-
kość nauczania w poszczególnych szkołach. Pod-
kreślił, jak ważne jest to, aby uczniowie uzyskiwali 
satysfakcjonujące wyniki w testach zewnętrznych 
organizowanych na poszczególnych etapach kształ-
cenia w każdej ze szkół. 
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Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Gnieszowicach w pigułce

Rozpoczęcie Nowego 
Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września wszyscy uczniowie, ro-
dzice, zaproszeni goście, nauczyciele oraz pra-
cownicy NSP w Gnieszowicach powitali nowy 
rok szkolny 2014/2015. Pani dyrektor Jolanta 
Struska przywitała zgromadzonych, zwróciła 
uwagę jak szkoła pięknie wygląda po remon-
cie, podziękowała wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tej zmiany. Następnie życzyła  
uczniom, aby nowy rok szkolny owocował 
w same sukcesy a nauka była przyjemnością.

Wycieczka rowerowa
W dniu 17 września 2014 r. uczniowie klas  

V  wzięli udział w wycieczce rowerowej. Trasa 
Sulisławice- Szymanowice-Klimontów. Celem 
wyprawy było poznanie walorów turystyczno 
- rekreacyjnych najbliższej okolicy, jak rów-
nież poznanie zalet czynnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 

Rajd w Bieszczady
W dniach 8-12 października grupa uczniów 

naszej szkoły wraz z opiekunem wzięła udział 
w organizowanym przez PTTK rajdzie „Pozna-
jemy Bieszczady”. 

Pierwsza wyprawa  wiodła przez pasmo 
Połoniny Caryńskiej, podczas kolejnej ucznio-
wie zdobyli najwyższy szczyt Bieszczad – Tar-
nicę (1346m. n.p.m.), zaś ostatnia wędrówka 
była najbardziej wyczerpująca dlatego wzię-
li w niej udział tylko najwytrwalsi. Wysiłek 
włożony w pokonanie tej trasy opłacił się, 
ponieważ widoki były przepiękne. Wyprawa 
w Bieszczady szybko dobiegła końca ale pozo-
stały wspaniałe wspomnienia i zdjęcia.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2014r. w Szkole Podsta-

wowej w Gnieszowicach odbyła się uroczysta 
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uczniowie podziękowali nauczycielom za 
trud wkładany w ich nauczanie oraz wycho-
wanie. Nie zabrakło również piosenek dedyko-
wanych dla nauczycieli.

Pasowanie na ucznia
28 października 2014r. w Szkole Podsta-

wowej w Gnieszowicach odbyła się uroczy-
sta Akademia z okazji Ślubowania uczniów 
klasy I. Ślubowanie rozpoczęło się od części 
artystycznej o godz. 11:00. W inscenizacji 
wzięli udział również uczniowie klas starszych.
Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubo-
wanie uczniów. Pierwszaki z uniesioną dłonią, 
zgodnym chórem złożyli uroczystą przysię-
gę, którego treść odczytała wychowawczyni 
Aneta Adamczak. Następnie uczniowie zostali 
pasowani przez panią dyrektor Jolantę Struską. 
Po akademii odbyło się wspólne posadzenie 
drzewka, w którym wzięli udział zaproszeni 
goście, wychowawczyni, rodzice i dzieci.

Andrzejki
27 listopada 2014r. w Niepublicznej Szko-

le Podstawowej w Gnieszowicach odbyła się 
zabawa andrzejkowa. Tak jak nakazuje trady-
cja zabawa połączona była z andrzejkowymi 
wróżbami: andrzejkowe serce, andrzejkowe 
kubeczki, magiczny krąg na andrzejki, andrzej-
kowe szpilki.Uczestnikom zabawy, jak widać 
na załączonych fotkach dobry humor dopisy-
wał… Teraz czekamy na spełnienie andrzejko-
wych wróżb…

Wizyta św. Mikołaja
Dnia 5 grudnia św. Mikołaj odwiedził 

dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Gnieszowicach. Wszyscy uczniowie z nie-
cierpliwością oczekiwali wizyty dobroduszne-
go staruszka, zastanawiając się czy o nich nie 
zapomniał i czy zasłużyły na prezenty. Także 
i w tym roku nie zawiodły się, a długo wycze-
kiwany gość zjawił się z niezliczoną ilością 
podarunków. Jego przybycie oznajmił dźwięk 
dzwonków. Chociaż nie ma jeszcze wystarcza-
jącej ilości śniegu, aby Mikołaj mógł przybyć 
saniami, to zjawił się nieoczekiwanie w sobie 
tylko wiadomy sposób. Swoim przybyciem 
sprawił radość wszystkim dzieciom, zarówno 
tym najmłodszym jak i tym ze starszych klas. 
Mamy nadzieję, że za rok Mikołaj także nas 
odwiedzi.

Spotkanie Wigilijne
Z kolędą i opłatkiem, dziecięcymi wystę-

pami dla przedstawicieli Gminy Koprzywnica, 
nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 
bliskich oraz osób zaprzyjaźnionych odbyło 
się spotkanie wigilijne w Szkole Podstawo-
wej w Gnieszowicach. Program artystyczny 
w wykonaniu uczniów, uświetnił to nieco-
dzienne spotkanie. Były kolędy i pastorałki, 
a słowa, które płynęły ze sceny, wprowadziły 
przybyłych w świąteczny nastrój. Na zakoń-
czenie przedstawienia pani Dyrektor Jolanta 
Struska podziękowała dzieciom za piękne 
przedstawienie i złożyła życzenia świąteczne 
i noworoczne. Ostatnią część spotkania sta-
nowił smaczny poczęstunek oraz rozmowy 
przy stole. W nastroju zadumy, refleksji i kolęd 
wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia.

Dzień Babci i Dziadka
 12 stycznia w Niepublicznej Szkole Pod-

stawowej w Gnieszowicach odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do szkoły 
bardzo licznie przybyli zarówno Babcie, jak 
i Dziadkowie uczniów. Uczniowie szkoły za-
prezentowali program artystyczny. Była to for-
ma podziękowania Babciom i Dziadkom za 
trud włożony w pomoc przy ich wychowywa-
niu. Po zakończonej akademii, Babcie i Dziad-
kowie wraz z wnukami zostali zaproszeni na 
mały poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców uczniów.

Choinka szkolna
Dzień 5 lutego 2015 roku był w naszej 

szkole dniem wyjątkowym, w tym dniu bo-
wiem odbyła się Choinka Szkolna. Chyba nie 
było ucznia, któremu by się nie podobało. 
Wszyscy w naszej szkole bardzo lubią zabawę 
choinkową, ponieważ zwiastuje ona rychłe na-
dejście ferii.

Wycieczka na lodowisko
Dnia 4 lutego 2015 roku odbyła się wy-

cieczka na lodowisko. Rozpoczęła się zebra-
niem uczestników przed szkołą o godzinie 
8:00, sprawdzeniem obecności i wyjazdem. 
Na miejscu grupa zjawiła się około godziny 
9:30. Po wypożyczeniu łyżew nastąpiło wyru-
szenie na podbój lodowiska. Oczywiście nie-
którzy przecenili swoje zdolności i nie obyło 
się bez upadków.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Aleksandra Wołek, Bartłomiej Olechowski, 
Łukasz Strójwąs i Dawid Kozioł) pod czujnym 
okiem p. Agnieszki Chmielowiec i p. Anny 
Wiśniewskiej brało udział w Konkursie te-
matycznym „Historia zaklęta w legendach”, 
organizatorem konkursu był Instytut Historii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Celem konkursu było zainteresowanie 
uczniów historią regionalną oraz popula-
ryzowanie wiedzy na temat historii małych 
i dużych Ojczyzn. Wymaganą formą było 
nagranie 10 minutowego filmu obrazującego 
treść wybranej legendy i sporządzenie sce-
nariusza nagrania.  Wybrana legenda musiała 
mieć charakter regionalny. Prace były oce-
niane w trzech kategoriach: postać, miejsce, 
wydarzenie. My postawiliśmy na wyjątkowe 
wydarzenie, efektem naszej pracy jest po-
wstanie krótkometrażowego filmu „Jak po-
wstały koprzywnickie bziuki?”. Scenariusz 
nagrania powstał na podstawie legendy pod 
tytułem „Skąd się wzięły koprzywnickie bziu-
ki” zawartej w książce „Legendy i opowieści 
pocysterskiej Koprzywnicy” autorstwa Józefa 

Nasz pierwszy film

Myjaka. Uczniowie bardzo chętnie zaangażo-
wali się w realizację projektu, za nasz krótki 
film otrzymaliśmy wyróżnienie. Zapraszamy 
do obejrzenia dokumentu fabularyzowanego, 
który prezentuje legendę o tym, jak powstał 
najwspanialszy dorobek kulturowy naszej 
miejscowości. Serdeczne podziękowania dla 
wspaniałej ekipy aktorów i realizatorów! Zaba-
wa przy realizacji projektu była twórcza i nie-
powtarzalna. Mamy nadzieję, że to jeszcze nie 
koniec...

ht tps: //www.youtube.com/wat-
ch?v=9L3Lu9R21Vs&list=UUOrshRjawA-
miP7JtF67F2kg&inde

Pięciu uczniów z ZSO im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy (Joanna Mianowska, 

Pierwszy Dzień Wiosny
 W dniu 20.03.2015r. uczniowie naszej 

szkoły w kolorowym pochodzie udali się nad 
rzekę Koprzywiankę by jak co roku pożegnać 
zimę a przywitać wiosnę.

Kolorowy korowód rozświetlił i ubarwił 
okolicę. Marzanna odpłynęła a wraz z nią 
zima. WITAJ WIOSNO!!!!

Wiosenne Spotkanie  
- Jajek Malowanie

27 marca 2015 roku odbyły się zajęcia 
otwarte w grupie przedszkolnej „Smerfy” pt. 
„Wiosenne spotkanie – jajek malowanie”. 
Dzieci wraz z paniami zaprosiły rodziców na 
wielkanocne zabawy. Celem spotkania było 
budzenie zainteresowań tradycjami i zwycza-
jami związanymi z Wielkanocą, oraz integra-
cja środowiska rodzinnego dzieci z przedszko-
lem

Wycieczka do Sandomierza
 05.05.2015 r. braliśmy udział w wyciecz-

ce autokarowej do Sandomierza. Zwiedziliśmy 
Bramę Opatowską, Podziemia oraz Zbrojow-
nię-która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci.

Wizyta w BIBLIOTECE  
w Niedźwicach

Dnia 15.05.2015r. (piątek) dzieci z naszej 
szkoły wybrały się do Biblioteki w Niedźwi-
cach. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału 
w lekcji bibliotecznej, dzięki czemu dowie-
dzieliśmy się, jak stać się posiadaczem karty 
bibliotecznej i w jaki sposób korzystać z księ-
gozbiorów na miejscu.

Przedszkolny Turniej  
Wiedzy o Ruchu Drogowym

W dniu 21.05.2015 r. odbył się w przed-
szkolu w Koprzywnicy V Przedszkolny Turniej 
wiedzy o ruchu drogowym. Celem Turnieju 
było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków 
z zakresu bezpiecznego poruszania się po 
drogach i odpowiedniego zachowania się 
w różnych sytuacjach

Rajd po Roztoczu
Rajd im. Jędrusiów po Roztoczu trwał od 

25 do 28 maja 2015r. Nawiązaliśmy nowe 
znajomości z osobami biorącymi udział w raj-
dzie ze szkół: Klimontów, Dwikozy, Zawichost 

Piknik Rodzinny
W sobotę 13 czerwca 2015 roku odbył się 

PIKNIK RODZINNY. W dniu tym odbyło się 
otwarcie i poświęcenie placu zabaw, połączo-
ne z rodzinnym świętowaniem. Piękna pogo-
da i bogaty program sprawiły, że wokół szkoły 
licznie zgromadziła się publiczność. Na przy-
byłych gości czekały liczne niespodzianki: 
sportowe, rekreacyjne, muzyczne i kulinarne. 
Najmłodsi mieli możliwość obejrzenia policyj-
nego radiowozu i wozu strażackiego. Dużą 
atrakcją były zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni, 
zabawy i konkursy z animatorami. Na scenie 
wstąpiły dzieci z Przedszkola i przedstawiciele 

wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Gnie-
szowicach.

i Gorzyce. Zwiedziliśmy Szczebrzeszyn, Są-
siadkę z Grodziskiem Sutiejsk -jednym z Gro-
dów Czerwieńskich, Zwierzyniec i Zamość 
Spędziliśmy miło czas, pomimo zmiennej po-
gody:)
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca – każdy z nas zna tę 

datę. Tego dnia jeszcze bardziej niż 
zwykle rozpieszczamy nasze dzieci. 
Forma rozpusty jest różna, a pomy-
słów nie brakuje. 

Szkoła Podstawowa w Niedź-
wicach tego dnia przygotowała dla 
dzieci dwie różne atrakcje.

Jedna z nich to turniej gier i za-
baw – przygotowany i prowadzony 
przez pana Maćka Boćkowskiego 
– nauczyciela wychowania fizycz-
nego. Najpierw były to konkurencje 
dla uczniów od oddziału przed-
szkolnego do wychowanków klasy 

14 czerwca 2015 roku w Szkole 
Podstawowej w Niedźwicach odbył 
się coroczny Festyn Rodzinny. Przy-
byli na niego uczniowie z całymi 
rodzinami: rodzeństwem, rodzica-
mi, dziadkami, a także z kuzynami. 
Mamy nadzieję, że dla obecnych był 
to przyjemny wariant spędzenia nie-
dzielnego popołudnia, zwłaszcza że 
atrakcji też nie brakowało.

Specjalnie na tę okazję ucznio-
wie naszej szkoły przygotowali bo-
gaty program artystyczny składający 
się z  życzeń, wierszy, piosenek, 
układów tanecznych i scenek te-
atralnych. Dla dzieci dużą atrakcją 
był przygotowany specjalnie dla 
nich plac zabaw w postaci zjeżdżal-
ni, trampolin, można też było kupić 
watę cukrową i popcorn.

Na boisku sportowym odbywały 
się rodzinne  konkurencje sportowe: 
piłka siatkowa, bieg z przeszkoda-
mi, skoki przez skakankę, rzut piłką 
lekarską. Dla najbardziej usporto-
wionej rodziny nagrodę specjalną 
ufundował nasz gość poseł Marek 
Kwitek. Nagroda ta trafiła do rodziny 
państwa Szymańskich. 

Rada Rodziców także stanęła na 
wysokości zadania i przygotowała 
dla dzieci darmowe kiełbaski z gril-
la, dla wszystkich gości przepyszny 
bigos, sklepik ze słodyczami dla 
dzieci, kawę, herbatę, ciasto – nikt 
nie wyszedł głodny.

Bardzo dziękujemy gościom 
za przybycie i świętowanie razem 
z nami. A odwiedzili nas:

W dniu 3 czerwca 2015r. 
uczniowie z klasy IV i VI zwiedza-
li osobliwości Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Swoją wędrówkę 
rozpoczęli od zwiedzania Groty Ło-
kietka, gdzie przy upalnej pogodzie 
na zewnątrz, temperatura w jaskini 
8°C okazała się bardzo przyjemną. 
Przewodnik po jaskini opowiadał 
ciekawostki i legendę o królu Łokiet-
ku. W drodze powrotnej z jaskini 
przechodziliśmy przez Bramę Kra-
kowską , widzieliśmy skałki o oso-
bliwych kształtach i nazwach tj. Igła 
Deotymy, Wdowy, Panny, Rękawica 
-skała w kształcie dłoni. Następnie 
w nowoczesny, multimedialnym 
oprawionym grą świateł i głosem 
lektora Krystyny Czubówny - Mu-
zeum Przyrodniczym, zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od filmu 3D gdzie 

W dniu 23 kwietnia 2015r. odbył 
się w Szkole Podstawowe w Niedź-
wicach „Dzień ekologiczny” po-
święcony po części potrzebie segre-
gacji odpadów, a po części energii 
odnawialnej.

Pierwszym akcentem była insce-
nizacji pt.,,Śmieciowy problem” po-
święcona  uwrażliwieniu dzieci na 
czystość wokół nas i segregacji od-
padów. W role śmieci uwięzionych 
w śmietniku wcielili się uczniowie 
kl.IV do którego to śmietnika ludzie 
wciąż wrzucali nieposegregowane 
odpady.  Część artystyczna wzboga-
cona została skocznymi piosenkami 
na ludową nutę, oczywiście o tre-
ściach przyrodniczo-ekologicznych.

Zostały również podsumowane 
działania ekologiczne organizowane 
w szkole w ramach IX edycji konkur-
su pt.,,Zbieramy, segregujemy, prze-
twarzamy odpady” organizowanego 
przez Ekologiczny Związek Gmin 
Dorzecza Koprzywianki w Baćkowi-
cach. I tak w  konkursie wiedzy pt. 
,,Odnawialne źródła energii” najwię-
cej punktów zdobyła Eliza Graboń 
z kl.VI, a nadal są przyjmowane pra-
ce na konkurs plastyczny również na 
temat odnawialnych źródeł energii, 
konkurs plastyczny na logo schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w Ma-
rianowie gm. Iwaniska i konkurs na 
najwięcej zebranych baterii.

Druga część obchodów Dnia 
Ziemi odbyła się w plenerze, był to 
happening uliczkami Zbigniewic 

III. W tym czasie uczniowie klas IV-
-VI byli pod opieką pani Sylwii Sado 
i uczestniczyli w dniu zdrowej żyw-
ności, który polegał na konsumpcji 
owoców i warzyw, a potem jeszcze 
każda klasa przygotowywała plakat 
związany ze zdrowym odżywia-
niem. Potem uczniowie zamienili się 
i starsze klasy uczestniczyły w za-
wodach, a młodsze w prelekcji na 
temat zdrowego odżywiania. 

Lekcji oczywiście nie było, cho-
ciaż mamy nadzieje, że poprzez gry, 
zabawy i jedzenie zdrowej żyw-
ności przemyciliśmy sporo wiedzy 
i dobrych nawyków sportowych 
i żywieniowych.

FESTYN RODZINNY 2015

• Poseł na Sejm RP – pan  Marek Kwitek 
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica – pan Marek Jońca
• Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnicy – pani Dorota Kruszec – Nowińska 
• Dyrektor ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy –  pan Mirosław 

Sarzyński
• Wicedyrektor ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy – pani Kry-

styna Piątek
• Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 

w Koprzywnicy pani Jolanta Bzduch 
• Radna Rady Miejskiej w Koprzywnicy – pani Renata Chochulska
• Proboszcz parafii pw. Św. Floriana w Koprzywnicy – ks. Jerzy Burek 
• agent PZU – pani Halina Dybus

Zabawiał nas DJ ze Stalowej Woli, który także przygotował wiele kon-
kurencji i oczywiście nagrody dla zwycięzców. Było m.in. przeciąganie liny, 
łapanie piłeczek czy zwijanie linki na czas.

Pogoda także nam sprzyjała, świętowanie się udało, wszyscy zmęczeni, 
ale zadowoleni bawiliśmy się do godziny 21-ej.

Do zobaczenia za rok!!!

DZIEŃ EKOLOGICZNY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W NIEDŹWICACH

w kierunku nowo postawionego wia-
traka, gdzie uczniowie niosąc trans-
parenty o treściach ekologicznych 
tj. „Plastiku palenie powietrza ska-
żenie”, „Segregowanie to surowców 
oszczędzanie”,” Każdemu sercu jest 
bliska ochrona środowiska”, „ Pola-
ku młody nie marnuj wody”, „Śmieci 
segregowanie pozytywne działanie”,  
śpiewali piosenki ekologiczne.

Przed wiatrakiem czekali na nas 
jego właściciele, którzy w sposób 
interesujący opowiadali o samym 
wiatraku, a także o odnawialnej 
energii wiatrowej.

Ten wiatrak to produkt projek-
tu: „Wzrost konkurencyjności firmy 
„Wycena i obsługa nieruchomości 
– Zdzisław i Michał Perz, dzięki wy-
twarzaniu nowego produktu w posta-
ci energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych, współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego”.

Na miejscu  właściciele przeka-
zali nam wiele cennych informacji 
związanych z powstaniem, funkcjo-
nowaniem oraz pracą tegoż urządze-
nia. Wytłumaczyli uczniom jaka jest 
różnica między elektrownią węglową 
(ilość zatrudnionych osób, czy zanie-
czyszczenie środowiska), a wiatrową 
( nie wymaga stałej obsługi i nie bru-
dzi środowiska). Zostaliśmy zapozna-
ni z budową urządzenia: na samej 
górze znajduje się gondola, w której 
jest generator. Do niego przymoco-
wane są skrzydła, które się obracają 

dzięki sile wiatru, wprawiają w ruch 
generator i on wytwarza prąd. Potem 
jest on przekazywany do  dystrybu-
tora i ostatecznie trafia do odbiorcy, 
czyli do naszych domów.

Przed postawieniem wiatraka 
w danym miejscu są prowadzone 
badania przez stacje meteorologicz-
ne i od tych badań jest uzależniona 
wielkość urządzenia. Ten wiatrak 
waży ok. 500 ton, jego wysokość 
to 74 metry, jedno skrzydło ok. 23,5 
metra jedna łopata. Kiedy pracuje to 
może zasilić bardzo wiele domów 
jednorodzinnych. Raz na pół roku 
jest serwisowany przez specjalistów.

Każdy uczeń wszedł do środka 
wiatraka, gdzie mógł zobaczyć „nie-
kończące się” schody, które prowa-
dzą do generatora, czyli na samą 
górę oraz komputer sterujący całą 
instalacją. Obok niego znajduje się 
komora transformatorowa i rozdziel-
nia. Całość jest ogrodzona dla bez-
pieczeństwa.

Na uczniów czekała także nie-
spodzianka w postaci opasek od-
blaskowych, długopisów z napisem: 
„zielona energia” oraz słodkości dla 
regeneracji sił, gdyż na miejsce po-
szliśmy spacerkiem. Po takiej „ży-
wej” lekcji ekologii, chyba już nikt 
z tam obecnych nie ma wątpliwości, 
że taka produkcja prądu powinna 
być w Polsce dominująca. 

Przed powrotem do szkoły na po-
bliskiej łączce odpoczywając, dzieci 
rozwiązywały krzyżówki i odgady-
wały zagadki o treści przyrodniczej.

Była to niezwykle pouczająca 
wycieczka.

Elżbieta Król
Agnieszka Ambroziak

ZWIEDZAMY JURĘ KRAKOWSKO- 
CZĘSTOCHOWSKĄ

z ,,lotu ptaka” poznawaliśmy histo-
rię powstania i odkrywaliśmy tajniki 
Jury Krakowska - Częstochowskiej. 
Następnie udaliśmy się do poło-
żonych na wzgórzu ruin zamku 
w Ojcowie, gdzie pani przewodnik 
opowiadała o historii zamku, ale 
także o innych zamkach na szlaku 
Orlich Gniazd, zaglądaliśmy do głę-
bokiej studni, której źródła sięgały 
do poziomu rzeki Prądnik. Kolej-
nym punktem wycieczki był zamek 
w Pieskowej skale i osobliwość skal-
na Maczuga Herkulesa.

W drodze powrotnej do domu 
odwiedziliśmy Kraków - dziedziniec 
zamku na Wawelu, zobaczyliśmy 
ołtarz Wita Stwosza w Kościele 
Mariackim i Sukiennice. Przy tak 
upalnym dniu lody na krakowskiej 
Starówce smakowały wyśmienicie.


