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Pobyt w Iwkowej rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
zabytkowego kościółka… 



Z zainteresowaniem  słuchaliśmy przewodniczki, która 
od wielu lat oprowadza gości po iwkowskiej świątyni… 















Po zwiedzeniu XVI-wiecznego kościoła udaliśmy się do biblioteki,  
w której czekała na nas już kawa, herbata i ciastka z iwkowskiej 
piekarni… 







Okazało się, że biblioteka pomieściła wszystkich bibliotekarzy,  
choć istniały co do tego poważne obawy… 







Integracja koleżanek z Czchowa i Borzęcina… 





W oczekiwaniu na kawę… 



Pamiątkowe wpisy do kroniki biblioteki 







Parking przy ośrodku zdrowia; stąd wyruszyliśmy 
na podbój Szpilówki… 











Zbaczamy w kierunku pustelni św. Urbana;  
na leśnej drodze czekają nas przeprawy przez błotne bajorka, 
powstałe po kilkudniowych opadach … 



Humory nam dopisują, 
zwłaszcza, że nikt  
nie spodziewał się  
tak pięknej, słonecznej 
pogody… 





Pustelnia św. Urbana, chwila odpoczynku i ruszamy 
w kierunku wieży… 



















Najwyższy w Iwkowej szczyt góry zdobyty ! 





Większość z nas dotarła również na szczyt wieży… 
 



Nie wszyscy jednak odważyli się wejść na górę… 



Niektórzy potrzebowali do tego pomocy przyjaciół… 

























Komu w drogę temu czas… a czas, niestety, mamy 
ściśle wyznaczony…  



Kierujemy się w stronę krzyża powstańców styczniowych… 



Przed nami … 
krzyż powstańców 



Przyspieszamy 
tempa,  
bo nad nami  
czarne chmury…  



Do źródełka powstańców docieramy już w deszczu,  
zmoczeni i trochę spóźnieni… 







Wszystkie drogi prowadzą do bacówki;  
za chwilę autokar wywiezie nas na górę… 



Przemoczeni, zmęczeni i głodni… ale szczęśliwi  
i pełni humoru… 



Co widać na załączonym obrazku…  



Autokar z trudem mieści się na wjeździe do bacówki, 
 prawie zahacza o ściany budynku… 







Na obiedzie w bacówce „Biały Jeleń” 



Odpoczywamy… 
w sumie przeszliśmy, aż 11 kilometrów 









„Sjesta” po obiedzie … 



         … i odjazd w kierunku  urzędu gminy 



Nasz autobus zmierza   
do centrum Iwkowej. 
 
Przed nami ostatni punkt 
wyprawy - ekspozycja  
kamieni z całego świata. 
 
,  















I tak zakończyło się wyjazdowe szkolenie bibliotekarzy 
w Iwkowej.  
Mamy nadzieję, że ta forma stanie się naszą tradycją  
i w kolejnych fotorelacjach poznamy inne biblioteki oraz 
inne zakątki naszego powiatu. 


