
ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTY  

No i zaczęło się!  1 września 2021 r. rozpoczął się w naszej szkole nowy
rok szkolny 2021/2022. Po uroczystej  Mszy Świętej  w Kościele  Parafialnym
w Kornatce uczniowie,  rodzice i  nauczyciele  udali  się  do szkoły,  gdzie pani
dyrektor Bożena Korzec przywitała wszystkich zebranych. Przedstawiła nowych
nauczycieli oraz życzyła  sukcesów  i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Na  powitanie  przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego  pod  opieką
pani Natalii Stec przygotowali spektakl „Szkoła to coś więcej niż wyścig”.



 XXXVIII SZTAFETA 
SZLAKAMI WALK PARTYZANTÓW AK I BCH

17  września  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  uroczystościach
w Dobczycach i Wiśniowej związanych z rocznicą walk partyzantów AK i BCh.
W ten sposób oddali cześć poległym partyzantom  i ludności cywilnej. 

Z  powodu   bardzo  złej  pogody  sam  bieg  sztafetowy  nie  odbył  się,
ale uczestnicy spotkali się z zawodnikami z innych szkół powiatu myślenickiego.



WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

16  września  przeprowadzone  zostały  w naszej  szkoły  wybory  do
Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego.  Poprzedzone  one  były  kampanią
wyborczą,  
w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. 

W dniu wyborów odbyła się  prezentacja kandydatów,  w czasie  której
kandydaci omówili swoje programy i odpowiadali na pytania wyborców.

Oto  skład  Samorządu  Uczniowskiego  wybranego  na  rok  szkolny
2021/2022:

Przewodnicząca:

Emilia Stasik, kl.7b

Zastępca przewodniczącej:

Krystian Zembala, kl.7a

Skarbnik:

Krystian Świerk, kl.8

Członkowie:

Zuzanna Klakla, kl.7a

Mateusz Dominik, kl.4

Wojciech Kęsek, kl.7b

Alicja Chomów, kl.8

Kaja Kowalczyk, kl.4

Mikołaj Chorobik, kl.1

Maja Karcz, kl.3

Mikołaj Dominik, kl.5

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Pani mgr Natalia Stec



 20-LECIE ZESPOŁU  PIEŚNI I TAŃCA „DOBCZYCE”

Miło zobaczyć naszych absolwentów w tak znakomitym gronie Zespołu
Pieśni i Tańca Dobczyce. Uczniowie naszej szkoły mogli podziwiać tancerzy na
scenie RCOS w Dobczycach 24 września. Po obejrzeniu wspaniałego występu
ręce same składały się do oklasków. 

Uczniowie obejrzeli też wystawę prac artystycznych na foyer oraz spotkali
się z dyrektorem  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach panem Pawłem
Piwowarczykiem.



WYCIECZKA DO ZATORLANDU

Wycieczka  przedszkolaków  do  Parku  Rozrywki  Zatorland  w  Zatorze
odbyła się 30 września 2021 roku i była dla najmłodszych przedstawicieli naszej
społeczności  wielkim  wydarzeniem.  Prehistoryczne  gady  zrobiły   ogromne
wrażenie nie tylko na przedszkolakach, ale również na opiekujących się nimi
Paniach. Oprócz ruchomych dinozaurów przedszkolaki zwiedziły park owadów
a podczas rejsu tramwajem wodnym poznały greckich bogów, herosów i inne
mityczne stworzenia.



ŚWIĘTO SZKOŁY 2021

14 października nasza  szkolna  społeczność  brała  udział  w  wyjątkowej
uroczystości.  Uczciliśmy  naszą  patronkę  -  Świętą  Jadwigę,  Królową  Polski.
Ten  wyjątkowy  dzień  rozpoczęła  Msza  Święta  w  Kościele  Parafialnym
w Kornatce. 

Następnie  uczniowie  i  przedszkolacy  obejrzeli   spektakl  o  Królowej
Jadwidze  przygotowany  przez  uczniów  klasy  4  i  5  pod  opieką  Joanny
Młynarczyk.



Tego dnia uczniowie klasy pierwszej, których wychowawczynią jest pani
Martyna Pudlik, zostali przyjęci do grona braci szkolnej podczas  uroczystego
Ślubowania. 



Następnie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  wszyscy  zebrani  mogli
obejrzeć przedstawienie w wykonaniu Starszaków pod kierunkiem pań Beaty
Pazdur  i  Elżbiety  Mistarz  oraz  spektakl  pt.  „Marzenia  do  spełnienia”
przygotowany  przez  uczestników  koła  teatralnego  pod  opieką  pani  Joanny
Młynarczyk i Samorząd Uczniowski z opiekunem panią Natalią Stec.



Najbardziej zasłużeni nauczyciele odebrali Nagrody Dyrektora z rąk pani
dyrektor Bożeny Korzec. 

  



PRZEDSZKOLAKI W ZOO
21 października przedszkolaki ze wszystkich oddziałów pod opieką swoich

pań wzięły udział  w wycieczce do ZOO w Krakowie. Wiele radości sprawiło
dzieciom podglądanie  wesołych zabaw pingwinów, małpek i papug, a  leniwie
przechadzające  się  lwy,  tygrysy,  pantery,  żyrafy  i  słonie  budziły  zachwyt
przedszkolaków.  Dzieci  zwróciły  szczególną  uwagę  na  gatunki  zagrożone
wyginięciem. Jedną  z największych atrakcji było Mini ZOO, gdzie można było
pogłaskać  i  nakarmić   udomowione  zwierzęta.  Przedszkolaki  miały  również
możliwość podziwiania pięknej  roślinności ogrodu  w kolorowych jesiennych
barwach.



WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO

ODKRYWAM  MAŁOPOLSKĘ  to  projekt  realizowany  przy  wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego, w ramach którego uczniowie z klasy
3 i 4 naszej szkoły wraz z wychowawczyniami – paniami Magdaleną Prusak
i Katarzyną Dyrcz oraz panem Łukaszem Międzikiem  mieli okazję odwiedzić
stolicę polskich Tatr - Zakopane. 

Pierwszym punktem programu  było  zwiedzanie  Sanktuarium Matki  Bożej
Fatimskiej  na  Krzeptówkach.  Nie  lada  emocji  dostarczył  wszystkim  wyjazd
wyciągiem  krzesełkowym  na  szczyt  skoczni  narciarskiej  Wielka   Krokiew
oraz możliwość obserwowania treningu skoczków. 

Następnie  uczestnicy  odbyli  „krótki”  spacer  ulicami  Zakopanego,
odwiedzając po drodze Myszogród – atrakcję dla małych i dużych. Wędrując
Krupówkami,  poznawali  cechy  architektury  zakopiańskiej.  Dotarli  do
Cmentarza  na  Pęksowym  Brzysku,  gdzie  mieli  okazję  posłuchać  opowieści
przewodnika o najsłynniejszych postaciach związanych z Zakopanem. Ostatnim
punktem programu był wyjazd kolejką linową na Gubałówkę, skąd roztaczał się
przepiękny widok na panoramę już ośnieżonych Tatr. 



SPRZĄTAMY ZIELONE TERENY MAŁOPOLSKI

21 października  2021 r. uczniowie klas 5-8 Szkoły wzięli  udział w akcji
sprzątania leśnych terenów Kornatki. Akcja została zorganizowana przez Urząd
Gminy i Miasta  w Dobczycach, Nadleśnictwo w Myślenicach oraz Sołectwo
Kornatka  w  odpowiedzi  na  wojewódzką  akcję  SPRZĄTANIA ZIELONYCH
TRENÓW MAŁOPOLSKI. Celem akcji było posprzątanie odcinka od Rokitki
w stronę Trupielca i fragmentu ścieżki edukacyjnej „Niezapominajka”.

Uczniowie klas 5-8 pod opieką nauczycieli: Natalii Stec, Joanny Młynarczyk,
Łukasza  Międzika,  Niny  Żuławińskiej,  Jadwigi  Staśko,  Weroniki  Cieleckiej
i Martyny Pudlik  ruszyli sprzątać wyznaczony odcinek. Niestety zebrano duże
ilości różnorodnych śmieci.

 





SZKOŁA PAMIĘTA 2021

W  tym  roku  uczciliśmy  pamięć  lokalnych  bohaterów,  którzy  zostali
zamordowani na Wschodzie w czasie II wojny światowej. 

W związku  z  tym   w  szkole  została  przygotowana  wystawa  poświęcona
żołnierzom pochodzącym z Dobczyc, którzy zginęli w Katyniu i Charkowie. 

Uczniowie  naszej  szkoły  odwiedzili  Cmentarz  Parafialny  w  Kornatce  
i zapalili symboliczny znicz pod Krzyżem Katyńskim.



PRZERWA NA CZYTANIE - BICIE REKORDU 
W CZYTANIU KSIĄŻEK NA PRZERWIE 

28 października 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do II Międzynarodowej
edycji VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu
na przerwie”.  Akcja realizowana jest  w ramach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Ten dzień był  pełen wrażeń. Na szkolnym korytarzu pojawiła  się  Strefa
Czytania,  która  była  absolutnym  hitem wśród  uczniów.  Na  każdej  przerwie
z  dużym zainteresowaniem  uczniowie  czytali  na  głos  wybrane  przez  siebie
książki. 

 Gościem specjalnym była absolwentka naszej szkoły Magdalena Klakla,
która  przeczytała  książkę  pod  tytułem „Krasnoludek  Witold”.  Jest  to  utwór,
który Magdalena sama napisała w wieku 11 lat, a przy pomocy szkoły i rodziny
wydała.  Uczniowie  słuchali  opowieści  o  przygodach  krasnoludka  Witolda
z wielką uwagą. Tego dnia w naszej szkole podczas przerw czytało aż 100 osób!



BohaterOn W TWOJEJ SZKOLE 

Nasz szkoła  po  raz  kolejny wzięła  udział  w Ogólnopolskiej  Kampanii
„BohaterOn  w  Twojej  Szkole”,  w  ramach  której  uczniowie  z  ogromnym
zaangażowaniem przygotowali własnoręcznie kartki i laurki dla Powstańców. 

Bardzo duże wrażenie wywarł na dzieciach fakt, iż własnoręcznie przez nich
stworzone  kartki  trafią  do  konkretnych  ludzi  -  bohaterów  Powstania
Warszawskiego. Zajęcia te mocno zintegrowały uczniów. 

W ramach akcji przygotowana została również przez panią Annę Podmokłą
lekcja na temat Powstania Warszawskiego.  Uczniowie dowiedzieli się, kiedy
wybuchło powstanie, jak przebiegało, ile trwało oraz jak się zakończyło. Biorąc
udział  w  kampanii,  uczniowie  oddali  cześć  bohaterom  Powstania
Warszawskiego.  Pokazali,  że  pamiętają  o  tak  ważnym  w  historii  Polski
wydarzeniu i jego uczestnikach. 



PAMIĘTAMY

W  Dzień  Zaduszany,  2  listopada  uczniowie  naszej  szkoły  odwiedzili
cmentarz  parafialny  w  Dobczycach  w  ramach  akcji  konkursowej  Fundacji
Honor Pomagania Dzieciom, która ma na celu pogłębić wśród uczniów wiedzę
na temat własnej szkoły – „Małej Ojczyzny”, poznać jej bohaterów, ale również
utrwalić pamięć o nauczycielach, którzy odeszli. 

Uczniowie zapalili znicze na grobie wieloletniego nauczyciela i dyrektora
szkoły w Kornatce – Jerzego Maliny, nauczyciela fizyki, radnego oraz inicjatora
budowy nowej szkoły w Kornatce. Obok niego pochowana jest jego małżonka
Maria, która w tej szkole również była nauczycielem. Uczyła języka polskiego. 

Uczniowie  zapalili  „Światełko”  również  na  grobie  Jana  Brągiela  –
organizatora tajnego nauczania w czasie wojny, członka AK oraz ZBoWiD. 

Nie sposób było przejść obojętnie obok pomnika upamiętniającego śmierć
por. Wojska Polskiego Piotra Ścibora, który wraz z innymi polskimi oficerami
poniósł śmierć z rąk NKWD wiosną 1940 roku w lesie katyńskim. 

Na  końcu  uczniowie  wraz  z  paniami  Anną  Podmokłą  i  Renatą  Koperą
podeszli  do  grobu  Barbary  Siewierskiej  -  sanitariuszki  powstania
warszawskiego,  która  2  sierpnia  1944  roku  została  ranna  w  czasie  walk  o
Warszawę. Potem trafiła do Dobczyc. Po krótkiej chorobie w lutym 1945 roku
zmarła jako młoda 17-letnia dziewczyna i w Dobczycach została pochowana. 





WYCIECZKA DO KRAKOWA

5 listopada uczniowie starszych klas naszej szkoły pod opieką pana Łukasza
Międzika, pani Niny Żuławińskiej i pana Krzysztofa Manieckiego wzięli udział
w wycieczce do Krakowa na Kopce Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego
oraz do Parku Trampolin GOjump. 



103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W  związku  ze  zbliżającym  się  Świętem  Niepodległości  przez  trzy  dni
w naszej szkole odbywały się różne akcje, które stały się okazją do wspólnego,
radosnego uczczenia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

8 listopada został zorganizowany Szkolny Konkurs „Do Hymnu! Mazurek
Dąbrowskiego”.  Miał  on  na  celu  przypomnienie  i  utrwalenie  treści  hymnu
narodowego oraz dobre przygotowanie  do wspólnego odśpiewania „Mazurka
Dąbrowskiego”  w dniu 10 listopada 2021 roku, o godzinie 11:11.
Wyniki konkursu „Do hymnu”:
Kategoria przedszkole:
I miejsce: Starszaki
II miejsce: Średniaki, Maluchy

Kategoria kl. 1-3
I miejsce: Kl. 3
II miejsce: Kl. 1
III miejsce: Kl. 2

Kategoria kl. 4-8
I miejsce: Kl.7 b
II miejsce: Kl.8
III miejsce: Kl. 5
Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia. 

9  listopada  odbyła  się  akademia  poświęcona  103  rocznicy  Odzyskania
przez  Polskę Niepodległości.  Uczniowie kl.  6  i  8,  przygotowani  przez panie
Annę  Podmokłą  i  Renatę  Koperę,  obrazowo  przedstawili  sytuację  Polski
w  okresie  rozbiorów  oraz  późniejsze  wydarzenia,  dzięki  którym  „Mamy
Niepodległą!”.



WYCIECZKA KLAS I, II i III DO KRAKOWA

10 listopada uczniowie klas młodszych mieli okazję obcować z prawdziwą
sztuką.  Najpierw  obejrzeli  spektakl  w  Teatrze  Groteska  w  Krakowie
pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” na motywach książki Justyny
Bednarek pod tym samym tytułem. Następnie udali  się do oddziału Muzeum
Narodowego w Sukiennicach, gdzie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych
„Zabawy  z mistrzami”. 

Z pewnością dla  wszystkich była to  piękna lekcja historii  w przeddzień
Święta Narodowego.



„ZEMSTA” ALEKSANDRA FREDRY 
NA DESKACH RCOS W DOBCZYCACH

17 listopada uczniowie klas 7a, 7b i 8 naszej szkoły obejrzeli spektakl pod
tytułem  „Zemsta”-  adaptację  komedii  Aleksandra  Fredry.  Przedstawienie
wystawione  na  deskach  auli  widowiskowej  RCOS  w  Dobczycach,
wyreżyserowała Magdalena Sokołowska-Gawrońska, a wystąpili w nim artyści
Teatru pod Zamkiem Dobczyce. Sztuka spotkała się z dużym  uznaniem naszych
uczniów, czego wyrazem były gromkie brawa oraz podziękowanie, jakie złożyli
na ręce aktorów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spektakle. 



SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

18 listopada uczniowie klas 1-5 mieli możliwość zaprezentować swoje 
talenty podczas Konkursu Recytatorskiego "Czarowanie słowem”. 
Oto wyniki tego konkursu:
Kategoria klas 1-3

I miejsce – Magdalena Piotrowicz, kl.2
II miejsce – Maja Karcz, kl.3.
III miejsce – Zofia Stec, kl.2.
Wyróżnienie – Aleksandra Piwowarska, kl.2

Kategoria klas 4-5
I miejsce – Noemi Kalisz, kl.4
II miejsce – Adam Stasik, kl.4
III miejsce – Oliwia Hujdus, kl.4
Wyróżnienie – Karolina Płatek, kl.5

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!



WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEGO MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU

18  listopada  uczniowie  klas  7a,  7b  i  8  wraz  z  wychowawcami  –  panem
Łukaszem  Międzikiem,  panią  Niną  Żuławińska  i  panią  Anną  Podmokłą
zwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wizyta  w  tym  autentycznym  Miejscu  Pamięci  była  unikatowym
doświadczeniem edukacyjnym. 



GMINNY  TURNIEJ KOSZYKÓWKI W DOBCZYCACH

23  listopada  uczniowie  naszej  szkoły  brali  udział  w  Gminnym  Turnieju
Koszykówki w Dobczycach. 
Drużyna dziewczyn zajęła 2 miejsce, a drużyna chłopców 3 miejsce. 
Zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie i świetną grę! 



AKCJA „POLA NADZIEI”

Pod koniec listopada zakończyła się trwająca miesiąc akcja Wolontariatu
„Pola  Nadziei".  Uczniowie  sprzedawali  cebulki  żonkili,  które  wiosną
przepięknie zakwitną na żółto. Uzbierana przez wolontariuszy kwota: 610,00 zł
została przekazana dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

Bardzo dziękujemy uczniom naszej szkoły, rodzicom i mieszkańcom 
Brzezowej i Kornatki za wsparcie tej akcji.



ZABAWA  ANDRZEJKOWA 
I DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU

25  października  w  naszym  przedszkolu  obchodzono  Światowy  Dzień
Pluszowego Misia połączony z zabawą andrzejkową. Nasi milusińscy wybornie
się bawili z ogromnym misiem, który ich tego dnia odwiedził.



MIKOŁAJKI

Mikołajkowe czapki, czerwony strój - tak nasi uczniowie,  przedszkolaki
i nauczyciele świętowali Mikołajki. Długo oczekiwany Gość -  Święty Mikołaj
zawitał w szkolne progi 6 grudnia i dla każdego przyniósł coś słodkiego, a dla
przedszkolaków i grzecznych uczniów miał piękne paczki. Dziękujemy!



„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI”

6 grudnia 2021 roku zmarł Ksiądz Proboszcz Wiesław Smaza. Społeczność
szkolna z wielkim żalem pożegnała Wspaniałego  Proboszcza 10 grudnia.



ŚWIĄTECZNY KIERMASZ CIAST I CIASTECZEK

Dobro  jest  słodkie!!!  Klasa  7b,  Wolontariat  i  SU  zorganizowali
„Świąteczny  kiermasz  ciast  i  ciasteczek”.  Sprzedaż  wyrobów  cukierniczych
odbyła się czwartek 16 grudnia. Całkowity dochód ze sprzedaży, który wyniósł
3162,53 zł, został przeznaczony na rehabilitację Kuby Starzaka z Bęczarki.

Jakub Starzak-
harcerz z hufca ZHP Myślenice, 
uczeń Małopolskiej Szkoły 
Gościnności w Myślenicach, 
na skutek wypadku samochodo-
wego w krytycznym stanie trafił 
do szpitala, gdzie został 
wprowadzony w śpiączkę 
farmakologiczną. 
19-latka czeka długa i kosztowna 
rehabilitacja.





AKCJA WOLONTARIATU „ŚWIĄTECZNA PACZKA”

Od 9 do 20 grudnia 2021r.  została jak co roku w naszej szkole zorganizowana
zbiórka żywności z długim terminem przydatności oraz środków chemicznych
dla potrzebujących wsparcia mieszkańców z terenu Kornatki  i Brzezowej. 

Dzięki  uczniom,  rodzicom,  nauczycielom,  dyrekcji,  mieszkańcom  a  także
absolwentom oraz druhom z OSP Kornatka po raz kolejny mogliśmy przekazać
przed  Świętami  Bożego  Narodzenia  paczki  dla  najbardziej  potrzebujących
rodzin. Wszystkim ofiarodawcom za okazane serce dziękujemy!



WIGILIA W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

22 grudnia w naszej szkole odbyła się szkolna wigilia. Co prawda uczniowie
szkoły musieli ją zorganizować online ze względu na zdalne nauczanie. 

Przedszkolaki  mogły się spotkać ze swoimi  paniami,  panią wice- dyrektor
i  pracownikami  szkoły  w tym wyjątkowym dniu  przy  świątecznie  nakrytym
stole.  Wszyscy  podzielili  się  opłatkiem,  złożyli  życzenia,  zaśpiewali  kolędy
i pastorałki.              



ZDALNE NAUCZANIE

9 stycznia 2022 roku zakończył się okres zdalnego nauczania dla uczniów
wszystkich klas, który trwał od 20 grudnia 2021 roku. 

W tym okresie nasi uczniowie mieli 6 dni nauki zdalnej. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele z radością wrócili do szkoły.



KONCERT KOLĘD

  Przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły wystąpili w dniu 15 stycznia 2022 r. 
w  pięknych  strojach  przed  licznie  zgromadzoną  publicznością  w  auli
widowiskowej RCOS w Dobczycach.
 Wydarzenie  zostało  zorganizowane  przez  dyrekcję,  nauczycieli  oraz
pracowników szkoły. Program składał się z kilku części:
I.  Dzień  Babci  i  Dziadka  -  przygotowany  przez  Nauczycieli  Oddziału
Przedszkolnego;



II. Kolędowanie przedszkolaków i klas 1-8 - przygotowane przez nauczycieli – 
wychowawców;



III . Jasełka - przygotowane przez koło teatralne pod kierunkiem opiekunki, pani
Joanny Młynarczyk;

IV. Wspólne śpiewanie kolęd wraz z zaproszonymi gośćmi.

    Koncert reżyserowały panie: dyrektor Bożena Korzec, Lucyna Sławińska -
Targosz  i  Joanna  Młynarczyk.  W  przygotowaniach  pomagali  nauczyciele,
pracownicy i rodzice uczniów SP w Kornatce. Na instrumentach muzycznych
grali  uczniowie  i  absolwenci  szkoły  pod  kierunkiem  Krzysztofa  Leśniaka.
Występy nagradzano głośnymi brawami.

  Na  uroczystość  przybyli  zaproszeni  goście:  wicestarosta  Rafał  Kudas,
burmistrz  gminy i  miasta  Dobczyce  Tomasz  Suś,  wiceprzewodniczący  Rady
Miejskiej Marek Kaczor, sołtys Kornatki i radna Rady Miejskiej Jolanta Ziemba,
sołtys Brzezowej Marzena Dominik, druhowie OSP w Kornatce i Brzezowej,
Stowarzyszenie Gościniec, Koło Łowieckie „Jarząbek”, LKS Rokita Kornatka
oraz rodziny występujących dzieci. 

   
  W  przerwie  wszyscy  zgromadzeni  mieli  okazję  skorzystać  ze  słodkiego
poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
 


