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INWESTYCJE
,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę
kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”
W lipcu będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj,
poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł
Umowy będą podpisywane w dniach:
• 12 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 13 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 14 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 21 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu osób zakwalifikowanych
(po audycie energetycznym) tel. 12 284-11-00 wew.: 36.
Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie wysłane pismo wraz z załącznikami do Umowy.
Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach
domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem:
www.klaj.pl -> zakładka „dla Mieszkańców” -> „infrastruktura” -> „wymiana kotłów”
Ważne:
Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem
budynku, a Gminą Kłaj.
Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
• zarejestrowana jest działalność gospodarcza
• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.
Rozliczenie dotacji:
Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1 (str.
2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4) - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według
zapisu umowy.
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W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.
Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:
1. Oryginał faktury:
Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:
1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie)
2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/brutto
3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/brutto
2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury
3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys poniżej) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie.
(formularz do pobrania na stornie Gminy)

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła (https://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow)
5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/zezwolenia - jeśli są wymagane tj.
- główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych
oraz spalinowych
- podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
- w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- dokument, z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego
6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła - kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium
badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo na stronie Gminy).
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Apel do Mieszkańców Gminy Obowiązek wykaszania traw
i usuwania chwastów

Raport o stanie Gminy Kłaj za 2020 rok
Wójt Gminy Kłaj realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.

Wójt Gminy Kłaj przypomina o obowiązku wykaszania traw,

zm.) przedstawił "Raport o stanie Gminy Kłaj za 2020 rok".

niszczenia chwastów i Barszczu Sosnowskiego (haracleum Sosnowski) na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów po-

Miniony rok to realizacja licznych inwestycji i projektów społecznych

winna być przeprowadzona, co roku systematycznie w okresie

finansowanych ze środków własnych Gminy Kłaj oraz dofinanso-

wegetacyjnym - od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek

wanych z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich. To również

zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy

rok zwiększonych wydatków na wsparcie tych, którzy z różnych

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.

przyczyn mają trudniejszą sytuację.

U. z 2017 r. poz.1161).
Przedsięwzięcia i projekty realizowane dla Mieszkańców Gminy
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolnych,
ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla
najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane

wynikają ze współpracy Wójta z piętnastoosobową Radą Gminy,
podjętych uchwał oraz projektów konsultowanych z Mieszkańcami.

i nieskoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem podsumo-

terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla by-

wującym całoroczną pracę na rzecz Gminy Kłaj w 2020 roku,

towania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni,

który znajduje się na stronie: www.klaj.pl oraz w Biuletynie Infor-

a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji są-

macji Publicznej.

siednich, zagospodarowanych działek. Samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem

Dokument w wersji papierowej dostępny będzie w bibliotekach

składowania odpadów.

szkolnych, biurze Rady Gminy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kłaju.
Oliwia Bieda

REKLAMA
Szukasz pracy?
Grupa S.O.S. Kraków prowadzi rekrutację do pracy:
1. Do OCHRONY z grupą niepełnosprawności
2. Do SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

Konkurs na stanowisko Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury
Wójt Gminy Kłaj ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kłaju.
Nabór wniosków trawa do: 20.07.2021 r.
Dokumenty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kłaju lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.
klaj.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
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Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się telefonicznie pod nr
tel. 784-074-035.
Więcej informacji na: www.grupa.sos.pl
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Środowiskowy Dom Samopomocy
nie zwalnia tempa…
Nie zwalniamy tempa - miesiące maj, czerwiec upływają nam
na przyjemnym aczkolwiek pracowitym czasie. Z okazji Dnia Matki w ramach terapii zajęciowej przygotowaliśmy brożki z filcu oraz zapachowe mydełka.
Prace rozeszły się jak ciepłe bułeczki wśród Naszych domowników,
którzy mieli możliwość podziękować swoim najbliższym za trud
opieki i wychowania. Podczas pogodnych dni wykorzystujemy każdą okazję na spacery po okolicy oraz Puszczy Niepołomickiej, nasze
wyjścia urozmaicają nowo zakupione kijki do nordic walkingu, które
są wykorzystywane w ramach treningów ruchowych proponowanych przez Naszą placówkę. Wyjścia spowodowały, że udało nam się
stworzyć małą sesje zdjęciową pt. „W maju jak w gaju” z rzepakiem
w tle. Obecnie miesiąc czerwiec upływa nam na organizacji pokazów mody z cyklu „Kwiaty nie tylko we włosach”, gdzie każdy chętny
jest odpowiednio charakteryzowany poprzez makijaż i ubiór celem
jest przejście po czerwonym dywanie i wyeksponowanie swoich
atutów osobowych. Powyższa aktywność to nie tylko dobra zabawa, ale również działanie terapeutyczne, które ma za zadanie
podwyższyć samoocenę osób uczestniczących w przedsięwzięciu,
wzmocnić ich wiarę w siebie oraz ukazać oblicze, którego do tej
pory nie mieli możliwości odkryć. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wyżej wymienionych aktywności na stronie facebookowej
naszego Domu (www.facebook.com/sdsbrzezie).
Autor i foto: Kamila Bączkowska

„Oddech wolności”
Po miesiącach izolacji i samotności studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja dnia 06.06.21 r. na hasło P. Prezes Marii Chyl
stawili się w Puszczy Niepołomickiej na Sitowcu. Gotowi do wzięcia udziału w Senioriadzie. Gościem wydarzenia był P. Janusz Jagła Prezes niepołomickiego UTW.
Sportową rywalizację zaczęli z przytupem, pod czujnym okiem trenera i sędziego P. Marka Pilcha. Zasłużony i wielokrotnie nagradzany
mistrz lekkoatletyki weteranów jest ambasadorem zdrowego stylu życia działającym z ramienia Ogólnopolskiego Głosu Seniora. P.
Marek prowadził poszczególne konkurencję wieloboju i zagrzewał
do walki naszych uczestników. Zmagania sportowe, jak zwykle
pełne były poświęcenia i dobrej zabawy. Po podliczeniu punktów i nagrodzeniu zwycięzców zasiedliśmy do uzupełnienia straconych kalorii. Kiełbaska pieczona nad ogniskiem, zagryzana chlebem
z tradycyjnym smalczykiem + kiszony ogórek smakowała wyśmienicie. Na deser studentki częstowały ciastem własnego wypieku.
Nawet słońce tego dnia uśmiechało się do nas. Tak dobrze było zasiąść z przyjaciółmi w tej sielskiej leśnej scenerii. Mamy nadzieję, że
nasze uniwersyteckie życie już naprawdę wróci do normy sprzed
pandemii.
Oddychając pełną piersią. Ciesząc się zwróconą wolnością. Sycąc
się pięknem krajobrazów i nieustająco ciesząc się swoją bliskością
wkraczamy w kolejne 10-lecie.
Dorota Kosmowska
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Jak państwo chciało wysiedlić siostry służebniczki z Grodkowic
Murem za siostrami
Historia ochronki w Grodkowicach
Historia grodkowickiej ochronki zaczęła się w 1905 r. To wtedy Anna Żeleńska – żona właściciela tutejszych dóbr ziemskich Władysława Żeleńskiego – ufundowała budynek. Żeleński wybudował piętrową willę i przekazał ją siostrom służebniczkom. Siostry miały
udzielać nauki miejscowym dzieciom i opiekować się chorymi. Faktycznie tym właśnie się zajmowały: przekazywały podopiecznym
wiedzę na poziomie elementarnym, aplikowały zastrzyki potrzebującym i wykonywały inne zabiegi lecznicze. Ponadto służebniczki dostały do użytkowania dwie morgi pola i stałe roczne tzw. ordynaria – świadczenia rzeczowe (m.in. żywność). Od 1910 r. ochronkę
przekształcono w jednoklasową szkołę, która funkcjonowała pod opieką państwa. Nauki udzielały siostry i ksiądz kanonik z Brzezia.
Zakonnice kładły duży nacisk na wychowanie religijne oraz patriotyczne, prowadziły lekcje pokazowe, a także uczyły śpiewu w ramach
chóru. Protokoły z wizytacji zaświadczały, że szkoła była prowadzona wzorowo. W 1914 r. placówka została zaszczycona obecnością
krakowskiego biskupa diecezjalnego księcia Adama Sapiehy.
Działalność edukacyjną siostry prowadziły także w czasie obu wojen światowych. Przerwy w nauce miały miejsce w czasie srogich zim ze
względu na brak opału, a podczas II wojny również z powodu obniżenia przez okupanta o 25 procent liczby dni nauki w roku szkolnym. Narzucone ograniczenia służebniczki nadrabiały tajnym nauczaniem. Podczas wakacji zakonnice prowadziły finansowane przez Żeleńskich
kolonie dla dzieci, w tym sierot, chorych i ubogich. W piwnicach ochronki ukrywały mężczyzn pochodzenia żydowskiego.
Służebniczki prowadziły szkołę do 1949 r. W tymże roku odebrano im prawo do nauczania przedmiotów świeckich. Kierowniczka i nauczycielka placówki, siostra Teresa (Zofia Skrabska), została pismem z Ministerstwa Oświaty przeniesiona w stan nieczynny „…
z powodu okoliczności, nie pozwalających ze względu na dobro służby na dalsze zatrudnienie Obywatelki na zajmowanym stanowisku.”.
W tej sytuacji starowiejska prowincja służebniczek odmówiła dalszego najmu izb lekcyjnych. Wcześniej odeszli do wieczności fundatorzy
ochronki: w 1935 r. zmarła Anna Żeleńska, a w 1941 r. Władysław Żeleński. W 1942 r. zmarła nagle pierwsza nauczycielka i kierowniczka szkoły siostra Zofia Gawełczyk, po której obowiązki przejęła s. Teresa. S. Gawełczyk zaskarbiła sobie niezwykłe życzliwość i szacunek tak
u miejscowych dzieci, jak i u dorosłych.
Bezprawne wezwanie do eksmisji
Od początku lat 50. ubiegłego wieku siostry starały się, aby w kaplicy ochronki mogły być odprawiane msze święte, pomimo że 30.11.1949
r. władze nakazały likwidację szkolnej kaplicy. Udało się to po drugiej wizycie w Grodkowicach Adama Sapiehy, wtedy arcybiskupa metropolity krakowskiego, kardynała prezbitera. Abp Sapieha ponownie przybył do Grodkowic około rok przed swoją śmiercią (zmarł 21.07.1951
r.).
Mniej więcej właśnie w tym czasie zaczęły się poważne problemy miejscowych służebniczek, tj. s. Teresy Zofii Skrabskiej – nauczycielki religii i zakrystianki, s. Julii Wygonik – nauczycielki, s. Bronisławy Woźniak – m.in. pełniącej w domu rolę kucharki i ich przełożonej s.
Marii Stach.
W 1945 r. władze przejęły dobra dworskie i utworzyły w nich Zakład Hodowli Roślin przekształcony w 1951 r. w Stację Hodowlano-Badawczą
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Postanowiono również wysiedlić zakonnice z zajmowanego budynku i pozbawić je prawa do uprawy dwóch mórg ziemi, które otrzymały od Żeleńskich prawie pół wieku wcześniej. W listopadzie 1952 r. s. Skrabska wezwana do referatu ds. wyznań Powiatowej Rady Narodowej w Bochni usłyszała z ust referenta Lemy żądanie opuszczenia budynku. Odpowiedziała mu,
że chyba nie zdaje sobie sprawy, co powiedzą na to miejscowi chłopi. W kolejnej rozmowie z Lemą s. Skrabska oświadczyła, że zakonnice
mogą zostać usunięte z budynku tylko na podstawie decyzji sądu. W międzyczasie siostry wystąpiły do sądu powiatowego o przyznanie
prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie. Reprezentował je adwokat dr Antoni Mazanek. S. Skrabska udała się również do wydziału ds. wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie będąc upoważnioną do rozmowy przez swoją przełożoną s. Marię Stach. Tam
usłyszała od urzędnika o nazwisku Pachołek, że sprawa jest przesądzona i wszelkie sprzeciwy oraz protesty sióstr są daremne. Pachołek
odmówił przyjęcia podania zakonnic. Datę opuszczenia nieruchomości wyznaczono na 1.04.1953 r.
W związku z tym, że nadchodziła pora przygotowania pola pod sadzenie ziemniaków, s. Skrabska wraz z Rudolfem Jankowiczem i Janem
Rajcą (obaj z Grodkowic) udali się do dyrektora zakładu IHiAR z żądaniem, aby usunął z działki – którą siostry użytkowały – postawioną tam
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komórkę na narzędzia używane do budowy domu. Dyrektor oświadczył, że najpierw muszą mu okazać prawo własności gruntu i odmówił
spełnienia żądania.
Mobilizacja mieszkańców
Miejscowa ludność szybko dowiedziała się o zamiarze usunięcia sióstr z ochronki. Spotkał się on z silnym wzburzeniem, któremu towarzyszyła mobilizacja do pomocy służebniczkom. W końcu siostry służyły i pomagały mieszkańcom od blisko 50 lat! Gdy miejscowi dowiedzieli się,
że do 1.04.1953 r. zakonnice mają być eksmitowane, już od 23 marca obserwowali, czy pod ochronkę nie podjeżdża auto, którym miałyby
być wywiezione. Kobiety z Grodkowic zdecydowały, że w razie zagrożenia natychmiast się stawią i nie dopuszczą do usunięcia sióstr.
Jednymi z najbardziej zdeterminowanych były: Pelagia Jankowicz, Ludwika Kowalska, Maria Prochwicz i Anna Kubicz.
Mieszkańcy postanowili również napisać podanie o pozostawienie sióstr w ochronce. Poparli je dużą liczbą podpisów. Decyzję o ich zbiórce
podjęto spontanicznie, a przynajmniej tak zeznawały osoby wezwane na przesłuchania przez bocheński Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, odmawiając wskazania inspiratorów akcji. Zbieranie podpisów zaczęto 24 marca 1953 r. Wtedy w godzinach wieczornych do osiemnastoletniej wówczas Stanisławy S. (zgodnie z życzeniem zainteresowanej i jej rodziny autor nie podaje pełnego nazwiska) przyszło dwóch
nieletnich chłopców – synowie Jana Kowala i Ludwika Rajcy. Przynieśli jej napisane podanie, aby przeszła po wsi i zebrała podpisy grodkowiczan. Stanisława, mając jeszcze świeżo w pamięci, jak siostry pomagały zastrzykami jej matce chorej na rwę kulszową, na drugi dzień
dobrała sobie rówieśnicę, Józefę Maślankę, i obie zebrały ponad 50 podpisów. Jak później oświadczyły podczas przesłuchania, nie musiały
prowadzić żadnej agitacji. Ludzie po przeczytaniu treści petycji od razu podpisywali się pod nią. Podpisy zostały zebrane również w Brzeziu,
Łysokaniach i Szczytnikach – tam zadbały o to Genowefa Janik i panna Bułatówna (imię nieustalone).
Misja siostry Teresy Zofii Skrabskiej
Siostry nie dały za wygraną i postanowiły zwrócić się w swojej sprawie do Rady Państwa. Warto zauważyć, że choć Stalin już nie żył (zmarł
5.03.1953 r.), to do tzw. „odwilży” było jeszcze daleko.
Służebniczki uzyskały poparcie i pomoc księdza Bonifacego Woźnego, generalnego wikariusza krakowskiej kurii, który miał się wyrazić, że
wobec porozumienia rządu z Kościołem niemożliwe jest usunięcie sióstr z miejsca kultu, z którego korzystała miejscowa ludność – a takim
właśnie miejscem była kaplica z ochronką. Ponadto według niego zajmowanie dwóch pomieszczeń mieszkalnych przez cztery siostry
również nie uzasadniało decyzji o eksmisji. Wikariusz pomógł zakonnicom w zredagowaniu podania.
Misję „warszawską” przełożona domu s. Maria Stach powierzyła s. Skrabskiej. 26.03.1953 r. s. Teresa rannym pociągiem wyjechała do Krakowa, skąd dalej miała udać się do stolicy. Zabrała ze sobą petycję podpisaną przez s. Stach z adnotacją generalnego wikariusza krakowskiej
kurii potwierdzającą prawdziwość danych dotyczących faktycznego władania budynkiem ochronki i gruntem przez zakonnice od 1905
r. Jak później zeznała, na dworcu w Krakowie spotkała znane jej z widzenia gospodynie z parafii Brzezie. Wiedziały one w jakim celu siostra udaje się do Warszawy. Zaproponowały jej, aby dołączyła do petycji również prośbę parafian z podpisami, którą zobowiązały się
niezwłocznie jej dostarczyć. Siostra zgodziła się i przełożyła wyjazd z godziny 14:00 na 22:00. Kobiety ustaliły, że dokument zostanie przekazany służebniczce w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na hasło: „Czy siostra jedzie do Warszawy?”. Na przesyłkę miała czekać
w ostatniej ławce o 19:00, 20:00 i 21:00, a potem już w dworcowej poczekalni II klasy.
UB wzywa na przesłuchania
O zbiórce podpisów i decyzji parafian, by fizycznie obronić siostry przed usunięciem ich z Grodkowic, PUBP w Bochni dowiedział się
29.03.1953 r. Na drugi dzień funkcjonariusze wiedzieli już, kto zbierał podpisy i kto pojechał z petycją do Warszawy. Informacje te uzyskali od jednej z mieszkanek parafii Brzezie za pośrednictwem jej męża milicjanta (według innej wersji – milicjant był w domu w momencie,
gdy kobiety przyszły po podpis, co dodatkowo świadczy o ich odwadze), a także od ówczesnej księgowej zakładu IHiAR. Stanisława S.
i Genowefa Janik zostały wezwane do stawienia się w Bochni 31.03.1953 r. na 8:00. Później wezwano jeszcze inne osoby. Kobiety zostały
zatrzymane. W charakterze podejrzanych zostali przesłuchani: Stanisława S., Genowefa Janik, Józefa Maślanka, Maria Prochwicz, Anna Kubicz, Pelagia Jankowicz, s. Teresa Zofia Skrabska, s. Maria Stach i Rudolf Jankowicz. Jana Rajcę przesłuchano w charakterze świadka.
Funkcjonariusze żądali od przesłuchiwanych osób odpowiedzi na pytania: kto był inspiratorem obrony zakonnic, kto agitował za podpisami, kto je zbierał, kto nakłaniał do fizycznego oporu w przypadku ewentualnego usiłowania wywózki sióstr oraz kto przekazał s. Teresie
prośbę z podpisami. Nie uzyskali do końca satysfakcjonujących ich odpowiedzi, a Pelagia Jankowicz wręcz odmówiła odpowiedzi w pewnej
kwestii. Z kolei Maria Prochwicz oświadczyła do protokołu: „… w razie jakby przyjechali wywozić zakonnice, to bym poszła pod ochronkę
i nie pozwoliłabym ich wywieźć oraz ołtarza”.
Jeden z przesłuchujących szydził z różańca, mówiąc do przesłuchiwanej, że „modli się na gówienkach”.
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Z KART HISTORII
Zofię Skrabską pytano ponadto: po co była w Warszawie i z czyjego polecenia, kto jej przekazał prośbę mieszkańców z podpisami oraz z którymi osobami rozmawiała o eksmisji. Zakonnica zaprzeczyła, by nakłaniała mieszkańców do zbierania podpisów. Oświadczyła też, że ludzie
sami ją zaczepiali, pytając, czy to prawda, że siostry mają być usunięte z Grodkowic. O osobie, która przekazała jej prośbę z podpisami parafian (w pięciu kopertach) powiedziała, że nie rozpoznała młodej dziewczyny z powodu mroku panującego w kościele. Prawdopodobnie
nie chciała zdekonspirować Stanisławy S. Ta jednak zapewne pod presją przesłuchującego przyznała się, że przekazała Skrabskiej podanie
z podpisami parafian.
Od jednej z kobiet funkcjonariuszom UB udało się uzyskać pisemne zobowiązanie do współpracy i relację z przebiegu wydarzeń. Należy
przypuszczać, że zastosowali w tym celu groźby i inne środki nacisku wobec przesłuchiwanej.
Bierut dowiedział się o sprawie?
Wg informatora UB s. Skrabska po powrocie z Warszawy miała chwalić się mieszkańcom, że sprawę załatwiła, i że zakonnice pozostaną
w Grodkowicach.
Oficer bocheńskiego UB w notatce służbowej z 16.04.1953 r. napisał, że jedna z grodkowickich zakonnic nosząca okulary (s. Skrabska –
przyp. W.W.) mówiła do mieszkańców, że „był członek partii, który chciał usunąć zakonnice, ale one zaczęły się modlić i na drugi dzień został
usunięty ze stanowiska”. Według funkcjonariusza siostry w ten sposób chciały „wyrobić u ludzi postrach i bojaźń przed karą boską, żeby
ludzie szli im na rękę”. Ponadto podał, że zakonnica ta „buntuje ludzi w związku z tym, że siostry zostały pozbawione prawa robienia zastrzyków, aby ludność chodziła do dyrektora P.G.R. (właściwie: zakładu IHiAR – przyp. W.W.) celem uzyskania zaświadczenia na zrobienie
zastrzyków, przy tym oświadczając, że on to zabronił”. Dalej: „… ta co chodzi w okularach mówi do ludzi, że nie opuszczą tego budynku”.
Na końcu notatki napisał: „Sprawą tą interesuje się jeden z członków KC (Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej –
przyp. W.W.) i miał w tej sprawie rozmawiać z tow. Bierutem”.
Dzisiaj nie da się już ustalić, czy rozmowa faktycznie się odbyła i jaki miała przebieg. W każdym razie do eksmisji służebniczek nie doszło.
Siostry przebywały w Grodkowicach do 1991 r. Do tego czasu m.in. pracowały na roli, opiekowały się kaplicą i kościołem w Brzeziu jako zakrystianki, ozdabiały ołtarze, przygotowywały oprawy procesji, a także zajmowały się dziećmi w przedszkolu. Wierni z Grodkowic, Łysokań
i innych miejscowości korzystają z kaplicy do dzisiaj.
Wspomnienie o siostrze Teresie
Zofia Skrabska, córka Edwarda i Julii Kusiak, urodziła się 29.04.1912 r. w Nowym Sączu. Ojciec był robotnikiem kolejowym. Do szkół (podstawowej i średniej – którą ukończyła w 1931 r.) uczęszczała w Nowym Sączu. Po zakończeniu nauki przez rok opiekowała się młodszym
rodzeństwem – bratem i dwiema siostrami. W 1932 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Starej
Wsi w powiecie brzozowskim, w ówczesnym województwie rzeszowskim, i przyjęła zakonne imię Teresa. W Starej Wsi przebywała do 1933
r., skąd została przeniesiona do Grodkowic, wtedy w powiecie bocheńskim. Tu, w szkole podstawowej (powstałej na bazie ochronki ss. służebniczek), do 30.11.1949 r. uczyła dzieci wszystkich przedmiotów, w tym religii. Po śmierci s. Zofii Gawełczykówny, od 1942 r.,
oprócz nauczania pełniła funkcję kierowniczki szkoły. Od 1950 r. uczyła religii w szkołach w Szarowie i Brzeziu, a od 1952 r. w szkołach
w Zborczycach i Suchorabie. Pełniła funkcję sekretarza zarządu Caritasu przy parafii w Brzeziu. Ponadto była zakrystianką kaplicy w Grodkowicach i kościoła w Brzeziu. Z odłożonych pieniędzy otrzymanych za nauczanie wnuka fundatorów ochronki – Pawła Żeleńskiego –
ufundowała modrzewiowy ołtarz do kaplicy. W 1950 r. została usunięta ze Związku Nauczycielstwa Polskiego ze względu na przynależność
do zgromadzenia zakonnego (do związku należała od 1937 r.). W Grodkowicach przepracowała 24 lata, w tym 18 lat jako nauczycielka.
W ostatnim okresie pobytu w gromadzie była przełożoną domu. Zmarła w 2008 r. w szpitalu w Suchej Beskidzkiej w wieku 96 lat.
Wojciech Wójcik
wojcik.wojciech@interia.eu
Najważniejsze źródła:
– Archiwum Oddziałowe Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie,
– s. Małgorzata Syska, „Działalność wychowawczo-oświatowa służebniczek starowiejskich w archidiecezji krakowskiej w latach 1869-1992”
[w:] „Nasza Przeszłość”, t. 92: 1999,
– „Dzieje Ochronki w Grodkowicach” [w:] „Wędrówki Dalekie i Bliskie – Pejzaż kulturowy Gminy Kłaj – Rocznik II”, Regionalne Koło Historyczne „Zadora", Kłaj 2020
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OŚWIATA
Akcje pomocy potrzebującym
w Szkole w Kłaju
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Nowa kuchnia dla przedszkolaków
w Brzeziu

Społeczność Szkoły Podstawowe w Kłaju już od kilku lat systematycznie
pomaga znajdującym się w potrzebie ludziom i zwierzętom. W tym
roku szkolnym, mimo ograniczonych możliwości, udało się przeprowadzić kilka akcji charytatywnych.

Mówi się, że kuchnia to serce domu i tak jest w tym przypadku. Nasza nowa kuchnia to serce przedszkola, gdyż jest miejscem najbardziej
obleganym, miejscem w którym wszyscy się dobrze bawią, ale też co bardzo ważne chętnie je sprzątają. Największe podziękowania należą się rodzicom moich maluszków, którzy słysząc propozycje zbiórki od razu się
zgodzili i w niedługim czasie kuchnia stała w naszej sali. To dzięki nim
mamy piękną, dużą kuchnie o jakiej marzyliśmy już od dawna.

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK dla Klaudii

Karolina Kukiełka

Akcja była przeprowadzona w II etapach.
W październiku zebraliśmy łącznie 31 dużych worków. Klasy IV-VII zebrały
razem 97028 przeliczonych zakrętek. W Akcji wzięło udział 75 uczniów.
Klasy zebrały od 2818 do 20490 sztuk. Pozostałą ilość przynieśli uczniowie
klas I-III.
W marcu zebraliśmy 21 dużych worków. 51 uczniów klas IV-VIII dostarczyło 55605 sztuk. Zbieraliśmy od 1000 do 13532 zakrętek na klasę. Resztę
przynieśli uczniowie klas młodszych.
Koordynator akcji: Małgorzata Świętek
HOSPICJUM ALMA SPEI
Wsparcie dla chorych dzieci i ich rodzin odbyło się w 3 etapach.
Już w listopadzie uczniowie starszych klas odpowiedzieli na list 4-letniej
Tosi i jako mikołajkowy prezent zakupili Barbie Camperę.
W grudniu uczniowie klas IV-VIII wsparli rodziny chorych dzieci zbiórką artykułów żywnościowych i środków czystości. Przekazaliśmy do hospicjum
kilkanaście pudeł wypełnionych makaronami, ryżem, cukrem, mąką, dżemami, słodyczami, sokami, płatkami śniadaniowymi oraz proszki do prania, płyny do naczyń, szampony itp. Wśród darów znalazły się też koce,
maskotki oraz karki świąteczne wykonane przez naszych uczniów.
W lutym klasy I-VIII w ramach akcji „Pielucha na zajączka” zebrały 71
opakowań pampersów różnych rozmiarów, 167 opakowań chusteczek nawilżających, 16 opakowań podkładów higienicznych, 2 prześcieradła wodoodporne, poza tym mydełka, płyny do kąpieli, oliwki, kołeczki do uszu.
Dary te otrzymali podopieczni hospicjum przed świętami wielkanocnymi.

Czyściochowe Przedszkole
Przedszkolaki z Szarowa wzięły udział w programie edukacyjnym
Czyściochowe Przedszkole, wspólnie uczyliśmy się, jak dbać o higienę
i odporność, kształtując dobre nawyki higieniczne.

Koordynator akcji: Renata Gister
GÓRA GROSZA
W marcu w szkole zbieraliśmy „grosze” na leczenie Teosia, chłopca z sąsiedniego Targowiska.
Koordynator akcji: Monika Moroniewicz
PODZIEL SIĘ SWOIMI ZABAWKAMI
W ramach ostatniej akcji charytatywnej, w której pomagaliśmy dzieciom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zebraliśmy: ponad 300
sztuk pluszaków, ok. 250 książek dla młodszych i starszych dzieci, ok. 100
gier planszowych, 90 pudeł z puzzlami, kilkanaście zestawów klocków plastikowych i drewnianych, kilkadziesiąt małych autek oraz różnych plastikowych postaci z bajek i filmów, kilkanaście dużych i małych lalek. Poza tym
udało się wyposażyć dzieci w artykuły szkolne: kilkanaście dużych i małych
plecaków, piórniki (ponad 15 sztuk), pisaki, plastelinę, kredki, różne zestawy
do malowania, zestawy do geometrii. W przyniesionych rzeczach znalazły
się też ubrania dziecięce.

Nasze przedszkole znalazło się na liście zwycięzców I, II oraz III odsłony
Konkursu Czyściochowe Przedszkole, wygrywając tym samym bony o łącznej wartości 1500 zł, realizowane w sieci sklepów Rossman.
Dziękujemy Rodzicom, którzy od początku wspierali nas i angażowali się
w udział w programie.
Gratulujemy!
Wychowawcy grup

Koordynator: Renata Gister
POMOC DLA NASZYCH „BRACI MNIEJSZYCH”
Udało nam się też zebrać dla zwierząt w schronisku w Borku koce, pościel,
kołdry, ręczniki oraz materiały, z których są szyte patchworki dla psów.
W imieniu organizatorów w/w akcji bardzo dziękuję Uczniom, Rodzicom
i Nauczycielom za okazane wsparcie i pomoc.
Renata Gister
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Dzień Dziecka w przedszkolu w Brzeziu
Dzień Dziecka w tym roku był wyjątkowym dniem, dlatego też staraliśmy się, żeby tak wyglądał i w tym miejscu chciałabym podziękować
Pani Dyrektor za zorganizowanie spotkania ze strażakami, którzy jak
zwykle nas nie zawiedli i przyjechali do nas wozem strażackim, pokazali specjalistyczny sprzęt, jakim posługują się w akcjach ratowniczych, nie
zapomnieli również o słodkim poczęstunku dla przedszkolaków.
Starsze przedszkolaki brały udział w zawodach takich jak biegi na czas oraz rzut piłką lekarską, młodsze dzieci też próbowały swoich
sił. Dzieci dużo czasu spędziły na placu zabaw, a na koniec nie obeszło się
bez prezentów. Przedszkolaki dostały upominki zorganizowane przez Radę
Rodziców. Były to zestawy śniadaniowe, bidon i śniadaniówka oraz trochę
słodkości. Jest nam bardzo miło, że udało się nam uczcić ten dzień i zobaczyć tak wiele dziecięcej radości.
Karolina Kukiełka

Dzień Dziecka w Przedszkolu
w Grodkowicach
1 czerwca obchodzimy doskonale znane wszystkim święto – Dzień
Dziecka! Przedszkolaki z Grodkowic rozpoczęły ten wyjątkowy dzień
spacerem na lody do Pałacu Żeleńskiego. Dziękujemy za gościnność
i wspaniałe słodkości gospodarzom tego miejsca!
Po powrocie do przedszkola nadszedł czas na dalsze świętowanie.
W grupie „Misie” odbywał się konkurs złożony z wielu konkurencji, między innymi: „Zręczne paluszki”, „Bystre oczko”, „Mistrz liczenia”. Wszystkie
dzieci otrzymały drobne niespodzianki. W grupie „Tygrysków” największą
atrakcją tego dnia były drużynowe rozgrywki sportowe oraz tańce do ulubionych piosenek przedszkolaków. Do pełni szczęścia nie zabrakło również
drobnych prezentów. W „Smerfach” także panował sportowy klimat. Przyszli pierwszoklasiści mogli wykazać się również zdolnościami plastycznymi,
malując farbami na folii spożywczej. Bez wątpienia wiele radości Smerfikom
sprawiła piniata, przygotowana przez Panią Karinę. Serdecznie dziękujemy!
Wszystkim Dzieciom życzymy samych radosnych dni!
Nauczyciele Przedszkola w Grodkowicach

Dzień Mamy w Szarowskim
Przedszkolu
MAMA to ONA od najmłodszych lat daje ogrom miłości, troskę, czułość,
obecność i największe wsparcie.
26 maja przedszkolaki z dumą zaprezentowały się przed kamerą,
aby w ten sposób podziękować swoim Mamusiom.

Podsumowanie akcji „Góra Grosza”
w Grodkowicach

Występy dzieci można obejrzeć na stronie przedszkola oraz na stronie:
www.klaj.pl

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”

Wychowawcy grup

Nasze szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom". Celem, na który zbierane są drobne
monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną
– w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie dzieciom,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie
dla dobra potrzebujących.
Wspólnie uzbieraliśmy: 150 zł 22 gr.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji, a wolontariuszom
za pomoc w liczeniu groszy.
Joanna Marzec
Katarzyna Mazur
Katarzyna Pilch
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Finał akcji „Góra Grosza”
w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju

ci obchodziły w przedszkolu Dzień 2 Zielony – kolor przysmaku Koziołka.
Ubrane w zielone ubrania, smakowały różnych rodzajów kapusty, przeprowadziły eksperymenty z farbowaniem, ale największą atrakcją w każdej
grupie wiekowej było samodzielne kiszenie kapusty.

W dniach od 26 listopada 2020 roku do 31maja 2021 roku odbyła się
po raz kolejny w naszym przedszkolu wielka zbiórka pieniędzy w ramach
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza". Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym
domu rodzinnym. Przedszkolaki oraz ich Rodzice, nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten
sposób wsparliśmy Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogliśmy
dzieciom w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać
wśród najbliższych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie
wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki.

5. Zorganizowanie Akcji Charytatywnej pod hasłem: „Pomóż psiakom
i kociakom".

Udało nam się zebrać łącznie: 356, 87 złotych.

9. Wykonanie pojazdu dla Koziołka Matołka.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym przedszkolakom, że oddając
chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Udział w projekcie przyniósł nam wiele korzyści, zmobilizował nas nauczycieli, do większego zwrócenia uwagi na potrzebę pokazania dawnej
literatury dziecięcej tj. przybliżenie postaci Koziołka Matołka, który był
postacią nieznaną naszym wychowankom, a wzbudził wiele sympatii i zaciekawienia. Ponadto zrealizowane przez nas zadania pozwoliły
na współdziałanie w grupie, wzbudzenie wrażliwości, empatii, zapoznanie
z nowymi i nieznanymi przedmiotami, zawodami.

Anna Chwastek
Anna Wiśniewska

6. Zapoznanie dzieci z położeniem na mapie i ogólną, krótką informacją
na temat miasta Krakowa.
7. „W Pacanowie kozy kują"-zapoznanie dzieci ze znaczeniem tego zwrotu,
z rzadkim zawodem kowala.
8. Zorganizowanie zajęć dotyczące marzeń: Czy warto takie mieć i czy
warto dążyć do ich realizacji ?

Małgorzata Pietrzyk
Karolina Maślana
Katarzyna Jurkiewicz
Magdalena Gałat – koordynator projektu

Projekt Edukacyjny "Idź Ty lepiej
koziołeczku, szukać swego Pacanowa"
w przedszkolu w Szarowie
Głównym założeniem projektu „Idź Ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,
promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie
właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej,
wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:
1. Zapoznanie dzieci z autorami książek o Koziołku Matołku: Kornelem Makuszyńskim i Marianem Walentynowiczem, oraz postacią Koziołka Matołka.
2. Zorganizowanie „Kącik Koziołka Matołka".
3. Przedstawienie prezentacji multimedialnej o Europejskim Centrum
Bajki w Pacanowie, w której pokazaliśmy, że jest to miejsce wyjątkowe,
skupiające się wokół fantazji, które nie tylko bawi, ale również uczy. Jednak
ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną decyzja o wycieczce
do Pacanowa przełożona jest na przyszły rok przedszkolny.
4. Stworzenie plakatu pod tytułem: „Wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa i Europejskiego Centrum Bajki". Ponadto w ramach tego zadania dzie-

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w Kłaju w roku szkolnym 2020/21
Małopolski Konkurs Biologiczny – etap wojewódzki
Kolejny raz nasi uczniowie wzięli udział w eliminacjach konkursów kuratoryjnych, które są jednym z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy,
w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Konkursowe
zmagania rozpoczęły się jeszcze w październiku ubiegłego roku. Przejście do kolejnych etapów nie jest łatwym zadaniem i wymaga dużego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Wielkim osiągnięciem naszych
podopiecznych jest zakwalifikowanie się aż czterech uczniów do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego.
Z wielką radością informujemy, że tytuł finalisty wywalczyły uczennice
kl. VII b: Barbara Grygierek, Natalia Kołodziej i Wiktoria Matuszewska.
Natomiast Martyna Gorzula – uczennica kl. VIII b znalazła się w gronie 19
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najlepszych „młodych biologów” z całego województwa i uzyskała tytuł
laureata.
Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu i zachęcamy wszystkich
uczniów do udziału w konkursach kuratoryjnych w następnych latach.
Elżbieta Gorzula
Gra historyczna – online
KRAKÓW W CIENIU SWASTYKI – pod takim hasłem w dn. 17 lutego uczniowie z Małopolski wzięli udział w grze historycznej online. Organizatorami gry był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Krakowa. Naszą
szkołę reprezentowało 8 uczniów z kl. 7a,b,c i 8a.
Laureatką gry została OLIWIA NIEDŹWIEDŹ z kl. 7a.
Gratulacje i życzenia sukcesów w następnych konkursach.
Renata Gister
Aby pamięć powróciła do tych, co zapomnieli, a pozostała na zawsze
wśród tych, co pamiętają”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłaju od listopada uczestniczyli w kolejnych etapach konkursu tematycznego „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej
oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie dla uczniów szkół podstawowych
województwa małopolskiego.
W pierwszym etapie 8 uczniów z kl. 6-8 pisało test wiedzy o II wojnie
światowej. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 4 uczniów. Ten etap
był o wiele trudniejszy, uczniowie musieli napisać pracę o żołnierzach,
który walczyli w kampanii wrześniowej a potem w obronie Europy przed
hitlerowskim najeźdźcą. Mimo pandemii udało nam się zdobyć niepublikowane materiały o żołnierzach-bohaterach. Prace trójki uczniów zostały
ocenione b. wysoko .
15 kwietnia odbył się ostatni etap Konkursu, zadaniem uczestników była prezentacja ustna swoich prac pisemnych o losach żołnierzy
polskich w czasie II wojny światowej.
Bohaterami dwóch prac byli mieszkańcy Kłaja, żołnierze września 1939 r.
– pan Władysław Despet i pan Jan Szewczyk, natomiast trzeciej byli kuzyni Kornel i Jerzy Lerch oraz Michał Tokarzewski.
Uczniowie: Wiktoria Matuszewska z kl.7b, Patryk Matuszewski z kl. 7b
oraz Maria Majerz–Maniecka z kl.8a zostali finalistami konkursu.
Chciałabym podziękować moim uczniom za to, że podjęli się udziału w konkursie, który wymagał bardzo dużo pracy – poszukiwanie bohatera, dotarcie do źródeł, dokumentów rodzinnych, listów, wspomnień, następnie ich
analiza, selekcja – co wybrać a co odrzucić, a przecież wszystko jest ważne.
Mamy bohatera, ale należy umieścić go w danym czasie i przestrzeni, ukazać
go na tle wydarzeń historycznych, poszukiwanie bibliografii, przeczytanie
opracowań naukowych, wyszukiwanie ciekawostek, a na końcu napisanie
kilkunastu stron pracy… To wszystko wymagało pracy, czasu, wysiłku twórczego, ale było warto.
Renata Gister
Jedyny taki dziennik…
To tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Państwowe
Muzeum na Majdanku. Zadaniem uczniów było wysłuchać fragmentu Dziennika Jadwigi Ankiewicz, 16-letniej warszawianki, która przez kilka miesięcy była więźniem obozu koncentracyjnego Majdanek. Następnie
wykonanie w dowolnej technice ilustracji obrazującej życie obozowe i przeżycia dziewczynki.
Praca plastyczna uczennicy naszej szkoły Marii Majerz-Manieckiej z kl.
8a zdobyła wyróżnienie. Ogółem prac plastycznych całej Polski było ok.
200, w tym 9 wyróżnień.
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Prace można obejrzeć na stronie Muzeum na Majdanku.
http://www.majdanek.eu/pl/news/wyniki_konkursu_plastycznego/1419
Gratulacje dla Marysi i życzenia kolejnych sukcesów.
Renata Gister
Dominik Kuras zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.
8 marca w Wielickim Centrum Kultury odbyły się powiatowe eliminacje
66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Zmagania konkursowe
oceniało jury, w skład którego wchodzili aktorzy teatralni.
Szkołę w Kłaju reprezentowali uczniowie: Lena Skupień kl. Ia), Jakub Ślęczek (4b), którzy zdobyli wyróżnienia oraz Izabela Rusin (kl.7c) i Dominik
Kuras (kl. 8b) – zwycięzca w swojej kategorii. Wszystkim gratulujemy
sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Dominikowi dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach recytatorskim i pięknego czytania, w których zawsze był mistrzem
oryginalnych interpretacji, prezentując bardzo wysoki poziom przygotowania, opanowania, a przede wszystkim kultury żywego słowa.
Życzymy Ci dalszych sukcesów w szkole średniej!
Magdalena Wiercioch

Zakończenie międzynarodowego
projektu „Czytam lekturki spod
chmurki” w szkole w Grodkowicach
W czerwcu uczniowie klasy drugiej zakończyli udział w projekcie „Czytam lekturki spod chmurki”, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz zdobywanie wiedzy na temat ochrony środowiska.
Projekt składał się z trzech części i trwał cały rok szkolny. Uczniowie
spotykali się na zajęciach, na których omawiali przeczytane lektury.
Znalazły się wśród nich takie pozycje jak: „Kapelusz pani Wrony”, „Królowa Śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami” czy „Afryka Kazika". Drugoklasiści prowadzili Lekturniki, w których wykonywali powierzone im zadania.
Każda z części projektu poruszała tematykę ochrony środowiska, ekologii,
segregowania śmieci, ocieplenia klimatu - tematów, o których należy
rozmawiać już od najmłodszych lat. Na ostatnim spotkaniu uczniowie
zorganizowali piknik, na którym rozwiązywali łamigłówki i prezentowali maski afrykańskich zwierząt przygotowane w domu. Bardzo dziękuję Rodzicom, którzy zaangażowali się w działania i wspierali dzieci w zadaniach
wykonywanych w domu.
Katarzyna Mazur
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Niebieskie Motyle
z przedszkola w Targowisku
Dzieci z przedszkola w Targowisku brały udział w akcji "Jesteśmy
z Wami Niebieskimi Motylami". Akcja ma na celu przesłać iskierkę przyjaźni do dzieci z autyzmem oraz ich rodzin.
Jak poradziły sobie w tej akcji i czy dobrze się przy tym bawiły zobaczyć
można na specjalnie przygotowanym filmie, dostępnym na stronie: www.
klaj.pl
Małgorzata Cesnyka

Przedszkolaki z Szarowa również są
Niebieskimi Motylami
#challangeniebieskiemotyle2021
Przedszkole w Szarowie włączyło się do akcji na rzecz osób ze spektrum
autyzmu w ramach #challangeniebieskiemotyle2021.
Ta szlachetna inicjatywa ma na celu poszerzenie świadomości na temat
autyzmu oraz przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich
rodzinom.
Zdjęcia oraz film z przedsięwzięcia dostępny jest na stronie szkoły:
www.zsoszarow.superszkolna.pl

Piesza wycieczka po Puszczy
Niepołomickiej uczniów z Grodkowic
Wraz z nadejściem wiosny uczniowie z naszej szkoły wybrali się na spacer po Puszczy Niepołomickiej. Po długim lockdownie wszyscy byliśmy
spragnieni obcowania z naturą. Nasze wyjście miało charakter nie
tylko terapeutyczny, ale i edukacyjny.

Kreatywnie w przedszkolu w Brzeziu

Podczas spaceru uczniowie brali udział w grze terenowej. Do rozwiązania były zadania z różnych dziedzin: spotkanie rozpoczęło się zadaniem
z matematyki, następnie należało wykonać zadania z przyrody, wf,
geografii i polskiego. Trzeba było również wytężyć wzrok w poszukiwaniu budek lęgowych, dzikich zwierząt (udało się wypatrzyć kilka wiewiórek)
oraz słuch- nasłuchiwać odgłosów ptaków leśnych. Na wykonanie zadań
uczniowie mieli dwie godziny. Wszystkim grupom udało się doprowadzić
do końca grę terenową- za co zostali nagrodzeni brawami opiekunów.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią znowu mogliśmy się spotkać z Panią Urszulą na zajęcia z gliny. Tym razem wykonaliśmy ptaszki,
które po wypaleniu wróciły do nas i na kolejnych zajęciach dzieci je
pomalowały i ozdobiły.

Podczas naszego spaceru był również czas na posiłek, odpoczynek, integrację grup i rozmowę - równie ważne aspekty. Po zakończonym spacerze
wróciliśmy do swoich domów na zasłużony odpoczynek.

Karolina Kukiełka

Przedszkolaki dzielnie poradziły sobie z zadaniem, miały wiele pomysłów i okazały się bardzo kreatywne. Miejmy nadzieje, że niedługo będziemy mogli się spotkać na kolejnych zajęciach.

Katarzyna Mazur
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Klarnetowy Dzień Dziecka
1 czerwca o godzinie 18, w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju,
odbyła się audycja klas klarnetu pani Kingi Puścizna, pod tytułem "Klarnetowy Dzień Dziecka". Wystąpiło 8 uczennic i uczniów ze szkoły w Kłaju,
Mikluszowicach i Nowym Brzesku. Przy fortepianie towarzyszyli im mgr
Bogumiła Michałek i mgr Piotr Filek.
To był pierwszy koncert Klarnecistów po pandemii z udziałem publiczności. Zarówno uczennice i uczniowie, jak i Rodzice, no i pani Kinga są
bardzo zadowoleni i dumni z występów.
Dziękujemy serdecznie Gmina Kłaj za nieodpłatne udostępnienie tej pięknej sali i ogromną życzliwość!
Szkoła Muzyczna w Mikluszowicach
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Zbiórka nakrętek
w Przedszkolu w Szarowie
Przedszkolaki w Szarowie pomagają! Zbieranie plastikowych nakrętek
jest prostą formą pomocy.
1 czerwca wspólnie zapełniliśmy serce nakrętkami, które przedszkolaki zbierały w swoich domach.
Dziękujemy!
Wychowawcy grup
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Komnaty Księdza Jana - Dzień
Patrona w klasach młodszych SP Kłaj
Z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Kłaju, uczniowie klas
młodszych wzięli udział w całodniowym projekcie edukacyjno-wychowawczym – „Komnaty księdza Jana”.
W Komnacie Wiedzy, dzięki ciekawej prezentacji, poznaliśmy życiorys,
ciekawostki, z życia naszego patrona oraz jego twórczość. Wiadomości zawarte w prezentacji pozwoliły odpowiedzieć dzieciom na pytania:
- Dlaczego Jan Twardowski nazywany jest księdzem Janem od biedronki?

Sukcesy i osiągnięcia Uczniów SP Kłaj
w konkursach i turniejach szkolnych
oraz pozaszkolnych - Klasy I-III
Pomimo trudnego, nietypowego roku szkolnego 2020/2021 w klasach
I-III odbyły się liczne konkursy, w których mogli sprawdzić i zaprezentować swoje wiadomości i umiejętności wszyscy chętni uczniowie.
Oto wyróżnieni:
Szkolny Konkurs Recytatorski

- Jakie szczególne odznaczenia otrzymał nasz patron?

I miejsce – Agata Palich i Lena Skupień – kl. I a
II miejsce – Bartosz Siuda – kl. III b
III miejsce – Milena Włodarczyk – kl. III a

- Jakie myśli pozostawił nam po sobie ks. Jan?

Gminny Konkurs Recytatorski

W Komnacie Poezji poznaliśmy i wysłuchaliśmy wielu utworów naszego patrona.

I miejsce – Lena Skupień – kl. I a
III miejsce – Agata Palich – kl. I a
III miejsce – Bartosz Siuda – kl. III b

Komnata Obrazu zaowocowała wykonaniem pięknych ilustracji do wielu utworów naszego patrona.
Komnata Muzyczna pozwoliła na wysłuchanie i interpretację ruchem
utworów nagranych do tekstów ks. Twardowskiego.
Komnata Przyjaźni wywołała wiele uśmiechu i radości, wspólnie dokonaliśmy analizy wiersza naszego patrona – „W klasie” – oceniliśmy zachowanie
dzieci, nauczyciela, wykonaliśmy plakaty, które ozdobiły dziecięce rysunki.
Każdy stworzył również swoje indywidualne puzzle, gdzie przedstawił
swoją osobę w formie rysunkowej. Puzzle połączyliśmy w klasę, tworząc
galerię – Wszyscy do siebie pasujemy, co skłoniło nas do rozmowy i oceny
jaką jesteśmy klasą. Dzień ten przepleciony był również wieloma zabawami integracyjnymi, które sprawiły dzieciom wiele radości.
Ksiądz Jan Twardowski, nasz wspaniały patron, pełen zadumy i wyrozumiałości dla człowieka, z pogodnym uśmiechem daje nam jasne wskazówki jak
żyć w dzisiejszym zagubionym i zagonionym świecie. To dzieci, wg poety,
uczą nas wrażliwości, szczerości, prostoty, zaciekawienia i podziwu dla świata. Jego poezja wyzwala w człowieku dobroć i miłość, naucza i nawraca,
jest przewodnikiem dla wątpiących i zagubionych.
Anna Margielewska

Powiatowy Konkurs Recytatorski
Wyróżnienie - Lena Skupień – kl. I a
„Język polski jest ą – ę” – turniej w klasach młodszych
Mistrzami Języka Polskiego zostali:
w klasie Ia – Dagmara Ogórka,
w klasie Ib – Julia Kulas,
w klasie IIa – Maria Palej,
w klasie IIb – Gabriela Stokłosa,
w klasie IIIa – Paulina Gacek,
w klasie IIIb – Anna Rydzek.
Szkolny Konkurs Matematyczny w klasach I – III
Tytuł Supermatematyka zdobyli:
w klasie Ia - Dagmara Ogórka,
w klasie Ib - Wojciech Siuda,
w klasie IIa - Karolina Kubicka,
w klasie IIb - Gabriela Stokłosa,
w klasie IIIa - Piotr Wilk,
w klasie IIIb - Nikodem Błażewicz.
Konkurs plastyczny pod tytułem: „Święty Józef opiekuje się mną i moją
rodziną”.
I miejsce - Milena Bielska Ia
II miejsce - Bartosz Siuda IIIb
III miejsce - Kinga Wójcik IIb
Wyróżnienia: Julia Kulas Ia, Liwia Polanowska IIa, Oliwia Kulas IIIb
Internetowy konkurs matematyczno-logiczny ARCYMISTRZ MNOŻENIA.
Finalistka - Karolina Kubicka-IIa
Konkurs plastyczny pt. „Żołnierz w jesiennym kamuflażu” zorganizowany przez Klub 16 batalionu powietrznodesantowego mieszczącego się
przy ul. Wrocławska w Krakowie.
I miejsce - Bartosz Siuda IIIb
Mistrzostwa Polski Północnej w kategorii dzieci- taekwo-do w Ostródzie
Patryk Zając IIIb – vice-mistrz Polski Północnej
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VII Powiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders w Niepołomicach
I miejsce - Lena Skupień Ia, Agata Palich Ia, Nikola Gądor Ib, Jakub Trzos Ib,
Liwia Polanowska IIa, Roksana Sobas IIa, Natalia Rosół IIb, Julia Trzos IIb.
Sukcesy szachowe
Karol Gądor i Igor Gądor IIb - zdobywcy tytułów szachowych tzw. Kategorii.
Obaj zdobyli normy na V kategorie szachowe.
Julian Gomułka IIb - laureat w turniejach szachowych online w swojej
grupie rankingowej.
Gratulujemy wszystkim sukcesów i zachęcamy do udziału w konkursach
i turniejach w przyszłym roku szkolnym!
Zebrała – Alicja Czyżycka

Przedszkolaki z Brzezia
w gospodarstwie
Przedszkolaki z Brzezia miały okazję odwiedzić małe gospodarstwo,
w którym Pani Marzena hoduje baranki i kozy. Mimo brzydkiej pogody
dla dzieci było to miłe doświadczenie, tym bardziej, że zostaliśmy bardzo miło przyjęci.
Dzieci mogły się pobawić w ogrodzie, a do tego zostały poczęstowane
świeżo upieczonymi ciasteczkami. Dziękujemy bardzo Pani Marzenie Zając
za zaproszenie.
Karolina Kukiełka
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Czy pójdziemy dzisiaj na plac zabaw?
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłąju mogą cieszyć się
nowym i bezpiecznym placem zabaw, z którego gdy tylko pozwala na to pogoda, słychać gromki śmiech zadowolonych dzieci.
To doskonałe, kolorowe miejsce zabawy, integracji i dziecięcej beztroski.
Uczniowie mogą skorzystać z wielu nowoczesnych, atrakcyjnych urządzeń,
służących do ćwiczenia równowagi i poprawy ogólnej sprawności. Co istotne, wszystkie zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.
Życzymy wszystkim dzieciom miłej zabawy, mając także nadzieję, że plac
zabaw będzie nam długo służył i że zabawa pozostawi cudowne wspomnienia szkolnych lat spędzonych w naszej szkole.
Anna Margielewska
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Wszystkie nasze pasje - SP - Kłaj klasy młodsze
W ramach obchodów Dnia Dziecka w klasach I – III zorganizowano pokaz, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje pasje. Na scenach
poszczególnych klas pojawili się m.in. tancerze, gimnastyczki, muzycy, piłkarze, wokalistki, cukiernicy, miłośnicy gór, dinozaurów, kolejek wąskotorowych, kotów, sztuk walki, fotografii, programowania.
Nikomu z występujących nie można było odmówić talentu! Pokazy bardzo się podobały i zrobiły na publiczności ogromne wrażenie. Klasowe widownie
zaskoczone były różnorodnością występów oraz świetnym przygotowaniem artystów. Nic więc dziwnego, że wszyscy uczestnicy pokazu nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Bardzo się cieszymy, że mamy tak wielu zdolnych uczniów i wierzymy, że będzie ich coraz więcej. Dzisiejszy temat był również
okazją do stworzenia obrazkowej galerii klasowych talentów oraz rozmowy na temat cech, które determinują osiągnięcie sukcesu w rozwijaniu swoich
pasji, zainteresowań i talentów, dzięki czemu powstały drabiny sukcesu.
Wszystkim uczestnikom pokazu dziękujemy i życzymy wytrwałości w doskonaleniu nieprzeciętnych zdolności.
Anna Margielewska
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Wszyscy razem w Szkole w Kłaju
Nasi uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły po długim czasie edukacji zdalnej. Pandemiczna izolacja wpłynęła z pewnością na niższe poczucie
własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, niepewność, obawy o naukę wielu uczniów i nauczycieli.
Dlatego postanowiliśmy rozpocząć pierwszy tydzień od integracji, odnowienia relacji, wspólnoty i kształtowania właściwych stosunków wśród rówieśników i całej społeczności szkolnej.

Dni Integracji Szkolnej
1 czerwca
W tym dniu przypada również święto Wszystkich Dzieci. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami spędzili go na klasowych wycieczkach.
Klasy czwarte poznawały walory turystyczne naszej miejscowości. Po wyczerpującym spacerze nabrali sił na „przystanku MacDonald”.
Klasa piąta udała się na wycieczkę rowerową do Stanisławic.
Klasa szósta pojechała do Krakowa i Racławic. Głównym punktem w Krakowie był Wawel - katedra pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława, następnie grupa udała się do Racławic - miejsca bitwy z 1794 r.
Klasy siódme zwiedzały podziemia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
Klasy ósme (po trudnym maratonie egzaminacyjnym) wybrały sztukę filmową w Galerii Kazimierz.
Pierwszego czerwca obchodzimy także święto urodzin naszego patrona ks. Jana Twardowskiego. Z tej okazji młodsi uczniowie wzięli udział w całodniowym
projekcie edukacyjno-wychowawczym – „Komnaty księdza Jana”. Spacer przez komnaty był okazją do wyzwolenia energii, twórczości, poznania patrona,
ale także przepleciony był zabawami integracyjnymi z poezją, muzyką księdza Jana od biedronki.
2 czerwca
To drugi dzień szkolnej integracji, zabawy, przyjaźni. Rozpoczął się od wspólnego apelu, podczas którego Dyrekcja Szkoły wręczyła nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy podczas pandemii osiągnęli sukcesy, uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, projektach.
W tym dniu gościliśmy w naszej szkole nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach z filią w Kłaju. Muzycy prezentowali i omawiali budowę
wielu instrumentów muzycznych (skrzypce, kontrabas, wiolonczela, trąbka, gitara, flet) oraz zaprezentowali na nich grę. Ten pokaz wyzwolił w wielu uczniach chęć nauki gry na instrumentach, ponieważ każdy mógł je dokładnie obejrzeć, indywidualnie porozmawiać. Była też okazja wsłuchać się
w utwory wielkich kompozytorów w wykonaniu nauczycieli.
Następnie odbywały się zajęcia sportowe na boisku szkolnym. Tego dnia samorząd uczniowski w ramach międzyklasowego konkursu COOL KLASA,
przygotował zadania dla poszczególnych oddziałów. Uczniowie z dużym zapałem przystąpili do rozszyfrowania haseł i namalowania związanego z nim
plakatu oraz zaprojektowania oryginalnego wzoru maseczki. Na zakończenie dnia odbył się turniej gier planszowych
Pierwszoklasiści w drugim dniu integracji wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku, gdzie spędzili aktywnie dzień, doskonaląc sprawność fizyczną, a w malutkim ZOO podziwiali lamy i kozy. Cała wyprawa zakończyła się degustacją pysznych lodów.
7 czerwca
Trzeci dzień integracji szkolnej upłynął pod hasłem: ,,gra terenowa”. Wspaniała pogoda towarzyszyła nam podczas całej wędrówki. Uczniowie poszczegól-
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nych klas wraz z wychowawcami i opiekunami, po odprawie na podwórku szkolnym, udali się w teren według wyznaczonej na mapie trasy. Na pierwszym
punkcie kontrolnym rozwiązywali zagadki tematyczne związane z patronem szkoły oraz historią Kłaja. Na drugim punkcie należało wykazać się sprawnością fizyczną, bowiem tutaj były zadania sportowe. Trasa gry zakończyła się przy szkole, tam malowali kredą kolorowy napis na podwórku szkolnym.
Podczas gry uczniowie zdobywali punkty – czekoladowe biedronki. Wspaniałej zabawie towarzyszyły wielkie emocje, zdrowa rywalizacja, aktywność
na świeżym powietrzu.
Ten piękny „maraton szkolnej integracji” zakończył się grillem, pysznymi drożdżówkami przygotowanymi przez radę rodziców.
Wszystkie dni były okazją, aby z uśmiechem powrócić do rzeczywistości szkolnej.
Patron naszej szkoły powiedział:
„Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy”
ks. J. Twardowski
opracowała: E. Konieczna-Bułat
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Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski w szachach klasycznych
Klub Szachownica podsumowuje bardzo dobry występ swoich zawodników w Międzynarodowych Mistrzostwach Małopolski w szachach klasycznych. W Międzynarodowych Mistrzostwach wzięło udział łącznie 600 osób!
W turnieju wzięło udział 6 naszych uczniów:
Milan Chmielek 3 miejsce
Tobiasz Walasik 10 miejsce
Tymon Woźniak 11 miejsce
Filip Kołos 14 miejsce
Miłosz Łakomy 17 miejsce
Kamelia Chmielek 17 miejsce
Najlepszy wynik uzyskał najmłodszy z naszych Milan Chmielek, który w grupie E zajął 3 miejsce. Milan w turnieju odnotował 5 zwycięstw, 1 remis i 1
porażkę. W drugiej rundzie trudna partia z reprezentantem Niemiec, w której po debiucie była mocno na korzyść Milana. Niestety nasz zawodnik resztę partii rozegrał zbyt szybko, co wykorzystał późniejszy zwycięzca turnieju. Milan miał długą przerwę od stacjonarnych turniejów szachowych, więc
jego wynik uznajemy za duży sukces!
Bardzo dobry turniej rozegrał Tobiasz Walasik, który zajął wysokie 10 miejsce w grupie D. Tobiasz zalicza drugi wyczerpujący turniej w bardzo krótkim czasie, ale pomiędzy tymi turniejami widać duży progres naszej "błyskawicy". Tobiasz zwolnił swoje partie, gra mądrze, spokojnie i możemy optymistycznie
patrzeć w przyszłość na kolejne starty Tobiasza w turniejach.
Tymon Woźniak 11 miejsce! Solidny występ Tymona, który podobnie jak Tobiasz kilka dni przed tym turniejem rywalizował w MMM w Bystrem. Szachowy
progres Tymona jest imponujący, miesiąc temu pojechał na turniej do Staniątek, aby zdobyć swoją upragnioną V kategorię, a na Międzynarodowe Mistrzostwa przyjechał już z III i z nastawieniem, że powalczy o II. Nie udało się, ale 11 miejsce to bardzo dobry wynik!
Nie trzeba daleko rozglądać się w tabeli za kolejnym naszym zawodnikiem. Filip Kołos zajął 14 miejsce! Filip rozpoczął turniej bardzo źle, szybkie rozgrywane przez niego partie sprawiały, że wychodził jako jeden z pierwszych z sali gry, aż do momentu rozpoczęcia rundy numer 5. Po rozmowach
z trenerem i rodzicem Filip zmienił swoje podejście i z ostatnich trzech rund odnotował 2.5 pkt! Możemy tylko sobie gdybać, co by było, gdyby Filip od
początku z takim nastawieniem zaczął rywalizację.
Na 17 miejscu z trzema punktami znalazł się Miłosz Łakomy. Turniej rozpoczęty bardzo dobrze i optymistycznie, bo już w pierwszej rundzie Miłosz pokonał
wyżej od siebie rozstawionego zawodnika. Niestety w kolejnych rundach pojawiły się porażki. Najpierw ze zwycięzcą całego turnieju i później przegrana ze
swoim przyjacielem Tymonem Woźniakiem. Na pewno nie można powiedzieć, że Miłosz przegrywał swoje partie bez walki, na co dowodem są jego zapisy
partii, które już na najbliższych zajęciach trafią w ręce trenerów do analizy.
Jedyna nasza reprezentantka Kamelia Chmielek rozpoczęła Mistrzostwa z dużym przytupem! Pierwsza partia z numerem 1 zakończona remisem. W kolejnej rundzie na celowniku Mistrzyni Polski do lat 8 i pierwsze
zwycięstwo. Po 4 rundach Kamelia zajmowała 2 miejsce w grupie no i niestety coś się posypało.. Trzy ostatnie rundy i niestety trzy porażki, Kamelia wychodziła po każdej rundzie jako jedna z ostatnich, co pokazuje jak
długo starała się walczyć o turniejowe punkty. Po analizie zapisów partii będziemy pewnie mądrzejsi i na pewno wspólnie z Kamelką solidnie
popracujemy, aby pojechała bardzo dobrze przygotowana na zbliżające
się Mistrzostwa Polski!
PS. W turnieju szachów błyskawicznych nasz trener FM Kacper Polok
zajmuje 10 miejsce! W turnieju wzięło udział 103 zawodników w tym
kilku arcymistrzów.
Klub Szachownica

Sukces młodego szachisty
Debiutancki udział w Mistrzostwach Polski do lat 8 w szachach klasycznych kolejnego zawodnika z Gminy Kłaj.
Antoni Grandys - uczeń szkoły podstawowej w Grodkowicach oraz zawodnik klubu Szachownica Gmina Kłaj zajął bardzo dobre 26 miejsce, zdobywając
4 pkt. w Mistrzostwach Polski.
W turnieju wzięło udział 43 najlepszych zawodników z całego kraju. Zawody odbywały się w Poroninie i trwały 5 dni.
Gratulacje za występ Antkowi złożył osobiście Wice Mistrz Polski, arcymistrz Daniel Sadzikowski, z którym na koniec zawodów Antek zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie.
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