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Mieczys³awa Buczkówna

“Przy Wigilii”
   

Podzieliæ siê op³atkiem, 
powiedz mi, co to znaczy? 
To dobrze ¿yczyæ innym
I wszystko im przebaczyæ.

Przy wigilijnym stole    
niech obcy goœæ zasiêdzie.
W twoim rodzinnym kole - 
Przy op³atku, kolêdzie.

03.12.220 Sieprawski zimowy pejza¿           fot. Micha³ Baran 

Niech ten uroczysty czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
up³ynie Wszystkim w zdrowiu i spokoju. Niech 

przyjœcie na Œwiat Chrystusa przyniesie Nam pokój i 
mi³oœæ, da na Nowy Rok 2021 nadziejê i umocni 

wiarê, ¿e rych³o zapomnimy ten trudny czas.

Przewodnicz¹cy      Wójt Gminy Siepraw
     Rady Gminy         Tadeusz Pitala
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Gminy przek³ada Radzie ka¿dego roku. Informacja zawiera 
analizê i dane odnoœnie realizacji poszczególnych dzia³ów 
gospodarki Gminy na pó³metku roku bud¿etowego. W 
bie¿¹cym roku realizacja dochodów Gminy za ten okres 
wynosi ok. 44 procent, a wydatki ok. 39 procent. Natomiast 
wydatki maj¹tkowe zdeterminowane zosta³y przez czynniki 
zwi¹zane z pandemi¹ i spowodowa³y znaczne braki 
dochodów z PIT- ów, co mia³o wp³yw na opóŸnienie 
wykonania inwestycji zaplanowanych na I pó³rocze br. 
Jednak¿e dziêki rz¹dowemu wsparciu w postaci tzw. tarczy 
by³y one realizowane lub koñczone w II po³owie roku, a 
dotyczy³y przedsiêwziêæ zwi¹zanych z modernizacj¹ dróg 
lokalnych, przystanków oraz drobnych remontów budowla-
nych. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e przysz³y rok bêdzie w tym 
wzglêdzie lepszy.

Idzie Nowy 2021 rok, zapewne z ró¿nych wzglêdów 
nie³atwy i zastanawiam siê, co w tym roku bêdzie dla nas 
wa¿ne. Myœlê, ¿e bêdzie to zdrowie, bo bez niego wszystko 
staje siê  niewa¿ne. S¹dzê, ¿e obok zdrowia równie¿ wa¿ne 
bêdzie nasze otoczenie, takie które bêdzie skore do pomocy, 
wsparcia i wspó³pracy w chwilach trudnych.

Dla samorz¹dów wa¿ne to co bêdzie siê dzia³o w 
sektorze finansów publicznych, kiedy nast¹pi ograniczenie 
recesji i stopniowy powrót do normalnoœci, na któr¹ wszyscy 
czekamy.

Powiedzia³ kiedyœ nasz wielki rodak œw. Jan Pawe³ 
II, ¿e „musimy pokonaæ lêk, ale nie mo¿emy go pokonaæ 
inaczej jak tylko razem”. Wydaje siê, ¿e zacytowane s³owa 
sprzed 25 lat s¹ dalej aktualne i mog¹ s³u¿yæ jako motto 
zw³aszcza dla tych, którzy chc¹ nadal dzieliæ nasz wspania³y 
naród.

/Przewodnicz¹cy Rady Gminy Leszek Wierzba/

d jesiennego nawrotu pandemii p³yn¹ kolejne dni i Omiesi¹ce, w których koronawirus nadal wzmaga presjê 
i destabilizuje ¿ycie prawie na ca³ym œwiecie. W zwi¹zku z 
zaistnia³¹ sytuacj¹ samorz¹dy stanê³y przed problemem jak 
organizowaæ w tych warunkach posiedzenia sesji, czy 
komisji Rady Gminy, aby zagwarantowaæ uczestnikom 
maksimum ochrony zdrowia, a równoczeœnie odbyæ 
zaplanowane posiedzenia zgodnie z przepisami prawa. 
Dlatego sesje i komisje obradowa³y w trybie zdalnym, w 
którym radni mogli pracowaæ jak dotychczas lecz bez 
„bezpoœredniego” kontaktu.

XIX Sesja Rady Gminy odby³a posiedzenie 9 
listopada 2020 roku w trybie online. Podjête dwie uchwa³y 
dotyczy³y przejêcia na rzecz Gminy w drodze darowizny od 
osób fizycznych nieruchomoœci w Sieprawiu i Zakliczynie 
celem modernizacji i urz¹dzenia dróg gminnych (dotyczy 
ulic: Zarusinki w Sieprawiu i Kamionka w Zakliczynie). Aby 
u³atwiæ mieszkañcom Gminy pe³niejsze korzystanie z 
posiadanych nieruchomoœci radni podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ 
analizy i oceny aktualnoœci dokumentów planistycznych 
Gminy Siepraw.  Pozwoli ona dokonaæ zmian i korekt w 
planie zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczyæ 
nowe tereny pod budownictwo indywidualne, a tak¿e pod 
inwestycje, g³ównie us³ugowo - produkcyjne. Jak co roku 
Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia Rocznego 
Programu Wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, 
który ma na celu m.in. wspó³pracê Gminy w zakresie 
kreowania aktywnego trybu ¿ycia, sportu, zapewnienia 
wypoczynku dzieciom i m³odzie¿y oraz zapobieganiu 
patologiom spo³ecznym. W 2021 roku na realizacjê tego 
programu zaplanowano kwotê 144 000 z³otych. Uchwa³¹ 
Rady dokonano tak¿e drobnej korekty w Uchwale 
Bud¿etowej Gminy Siepraw  na rok 2020 o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Radni jednog³oœnie przyjêli 
informacjê Wójta Gminy o przebiegu wykonania bud¿etu 
Gminy za I pó³rocze 2020 roku. Tak¹ informacjê Wójt 
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

Pytania do Wójta Gminy
Red.: Nie uniknêliœmy uderzenia drugiej fali pandemii 
Covid-19. Jak przedstawia siê dotychczasowa sytuacja 
epidemiologiczna w Gminie?
Wójt: Do tej pory tj. do 23 listopada 2020 r. bo do tego dnia 
otrzymywaliœmy codzienne informacje, w naszej Gminie z 
powodu koronawirusa na COVID-19 zachorowa³o 226 osób, 
w tym 4 osoby przebywa³y w szpitalu, a maksymalnie w tym 
samym czasie 94 osoby pozostawa³y w izolacji domowej, 
mo¿na wiêc siê cieszyæ, ¿e w miarê lekko przesz³y chorobê. 
Niestety na koronawirusa w naszej Gminie zmar³y dwie 
osoby. Na kwarantannie przebywa³o równoczeœnie 
najwiêcej ponad sto czterdzieœci osób. Na dzieñ dzisiejszy 
188 osób jest ozdrowieñcami.

Chorowa³o te¿ prawie 30% pracowników Urzêdu 
Gminy. Aby zachowaæ szczególne œrodki bezpieczeñstwa 
ograniczony zosta³ kontakt pracowników urzêdu z 
mieszkañcami. Chcia³bym tu podkreœliæ, ¿e nale¿eliœmy do 
nielicznych urzêdów, które pracowa³y w normalnym trybie 

najd³u¿ej, bo od po³owy kwietnia do koñca paŸdziernika 
urz¹d by³ otwarty dla wszystkich klientów. Epidemia trwa 
nadal, obowi¹zuje nas szczególny tryb zachowania. Proszê 
naszych mieszkañców z zwi¹zku z drug¹ fal¹ epidemii o 
przestrzeganie wszystkich zaleceñ Rz¹du i Sanepidu.

Od 24 listopada 2020 r. nie bêdziemy mogli 
publikowaæ informacji zwi¹zanych z SARS-CoV-2, na 
terenie Gminy, bo zmieni³ siê sposób raportowania danych o 
zaka¿eniach.
Red.: Jak wygl¹daj¹ dzia³ania Gminy w dobie pandemii w 
zakresie inwestycji bie¿¹cych czy te¿ planowanych na dalsze 
lata ?
Wójt: Gmina z³o¿y³a wnioski do Funduszu Inwestycji 
Samorz¹dowych - Tarcza II na zagospodarowanie na cele 
rekreacyjne terenu wokó³ Zbiornika Dobczyckiego oraz na 
budowê kanalizacji na ulicy Zarusinki i Dêbowej. Decyzje w 
sprawie przyznania œrodków z tej Tarczy podejmie Rada 
Ministrów do koñca bie¿¹cego roku.
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Po przeprowadzeniu kilku postêpowañ przetargo-
wych, które za ka¿dym razem koñczy³y siê niepowodzeniem 
ze wzglêdu na proponowanych przez oferentów kwotê 
wreszcie w dniu 26 listopada podpisaliœmy umowê na 
realizacjê projektu „Œcie¿ki rowerowe oraz punkt turysty-
czny nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹. Projekt obejmuje budowê 
prawie 9 km œcie¿ek pieszo-rowerowych wokó³ zatoki w 
terminie do grudnia 2021r. W przysz³oœci œcie¿ki te zostan¹ 
po³¹czone z projektowan¹ wzd³u¿ Raby tras¹ rowerow¹ - 
VeloRaba, któr¹ realizuje Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Ma³opolskiego. Wykonawc¹ naszego zlecenia za 
kwotê 6 488 957,25 z³ bêdzie nowos¹decka spó³ka 
Budownictwo Mosty Drogi BDM. Oferta tej firmy by³a 
najtañsza spoœród 8 z³o¿onych, w których najdro¿sza 
opiewa³a na kwotê 8 321 599,62 z³. Liczymy na szybk¹ 
realizacjê inwestycji i wsparcie z funduszu Inwestycji 
Samorz¹dowych. W ramach tego projektu powstanie 
dziewiêæ i pó³ kilometra œcie¿ek pieszo-rowerowych, 
parking oraz trzy przystanki turystyczne. Na koñcu ulicy Nad 
Zalewem powstanie si³ownia zewnêtrzna i plac zabaw. Ulica 
Nad Zalewem, która po³¹czy parking na skrzy¿owaniu ulicy 
Starowiejskiej z ulic¹ ks. Wojciecha Brandysiewicza z 
przystankiem turystycznym zostanie zmodernizowana i 
otrzyma nowe ledowe oœwietlenie. 

Na nasz¹ proœbê Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski 
wyd³u¿y³ o rok termin zakoñczenia realizacji inwestycji 
czyli do koñca 2021 roku. Planowany koszt inwestycji 6,7 
mln z³ przy dofinansowaniu z funduszy UE w wysokoœci 4,3 
mln z³.

Kolejna wa¿na sprawa to zakoñczenie przez Powiat 
Myœlenicki prac przy modernizacji ulicy Lipowej w 
Sieprawiu oraz drogi powiatowej w kierunku Krzyszkowic. 
Zakres podstawowy prac obejmowa³ przebudowê drogi z 
Sieprawia do Krzyszkowic. W ramach prac dodatkowych 
powsta³a zatoka autobusowa przy ulicy Krakowskiej oraz 
nak³adka asfaltowa od skrzy¿owania z ulic¹ Lipow¹ do 
skrzy¿owania z ulic¹ Królewsk¹, zamontowano te¿ nowe 
wiaty przystankowe. W przysz³oœci planujemy zagospodaro-
wanie terenu przy ulicy Lipowej m.in. na parking dla osób, 
które przesiadaj¹ siê z samochodu na komunikacjê 
publiczn¹. 

Zakoñczy³y siê te¿ prace przy modernizacji ulicy 
Zacisze. Zosta³ wybudowany nowy chodnik na ca³ej 
d³ugoœci ulicy oraz na czêœci ulicy Myœlenickiej od 
skrzy¿owania z ulic¹ Zacisze do przystanku „przy Topoli”, 
przebudowano skrzy¿owania z drogami powiatowymi oraz 
poszerzono jezdniê i utwardzono pobocza. Na prawie dwóch 
kilometrach zosta³a po³o¿ona nowa nak³adka asfaltowa. Na 
drodze zamontowano nowe oznakowanie pionowe i 
wymalowano oznakowanie poziome.

Zadania inwestycyjne realizowane s¹ równie¿ w 
ramach inicjatyw obywatelskich. Tak zosta³ wykonany 
brakuj¹cy odcinek chodnika przy ulicy Ogrodowej od 
skrzy¿owania z ulic¹ Azaliow¹ do ul. Modrzewiowej na 
Granicy Sieprawia i £yczanki. Wykonano te¿ klimatyzacjê w 
budynku OSP Zakliczyn i zmodernizowano kuchniê w 
remizie OSP Czechówka. W ramach tych inicjatyw zosta³o 
wykonane oœwietlenie przy ul. Zachodniej. W grudniu ma 
zostaæ wybudowany brakuj¹cy odcinek chodnika przy ulicy 
Anieli Salawy oraz uzupe³nione oœwietlenie uliczne przy 
ulicy D³ugiej. 

Wa¿nym dla Gminy jest fakt, ¿e Zarz¹d Dróg 

Powiatowych w Myœlenicach og³osi³ przetarg na budowê 
jednego kilometra chodnika przy ulicy D³ugiej w Sieprawiu 
z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorz¹dowych. 
Dokumentacja przebudowy drogi zosta³a przygotowana 
przez Gminê Siepraw, a w bud¿ecie na 2021rok zabezpie-
czono œrodki na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 250 
tys. z³

Zakoñczy³ siê te¿ pierwszy etap prac przy budowie 
chodnika na ulicy Galicyjskiej na granicy Sieprawia i 
Rzeszotar. W nastêpnym roku budowa chodnika bêdzie 
kontynuowana, a na ca³ej d³ugoœci budowanego chodnika 
zostanie po³o¿ona nowa nak³adka asfaltowa. Gmina Siepraw 
wspó³finansuje inwestycjê z Gmin¹ Œwi¹tniki Górne i 
Powiatem Krakowskim. Na ten cel Gmina Siepraw 
przeznaczy z bud¿etu gminy oko³o 350 tysiêcy z³otych przy 
ca³kowitym koszcie inwestycji ponad 1,4 mln z³.
Red.: Zbli¿a siê nowy rok, jakich zmian mo¿emy siê 
spodziewaæ w op³atach, które bêdziemy ponosiæ w przysz³ym 
roku ?
Wójt: Pierwsza rzecz o której chcia³bym powiedzieæ to to, ¿e 
zosta³ rozstrzygniêty przetarg na odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych.
Ostatnie zmiany w regulaminie o utrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku na terenie Gminy Siepraw spowodowa³y, ¿e kwota 
zaoferowana w przetargu jest minimalnie ni¿sza ni¿ w roku 
poprzednim, ale znacznie wy¿sza od œrodków jakie 
uzyskujemy ³¹cznie od mieszkañców za wywóz œmieci. W 
zwi¹zku z tym Gmina nie podnosz¹c op³at bêdzie musia³a 
dop³aciæ z bud¿etu przesz³o 400 tys. z³ . W roku przysz³ym 
nie planujemy jednak wzrostu op³aty za odbiór i utylizacjê 
œmieci, choæ zgodnie z powszechn¹ interpretacj¹ przepisów 
koszty w ca³oœci powinien pokrywaæ wytwórca œmieci, w 
naszym wypadku cena za ich wywóz i utylizacjê powinna 
wynosiæ nie 21 z³ lecz 26 z³ miesiêcznie od jednego 
mieszkañca. W zakresie niektórych podatków nast¹pi w 
przysz³ym roku niewielki wzrost.

Na pierwszej grudniowej sesji Rada Gminy 
uchwali³a nowe stawki podatków lokalnych, które zosta³y 
podniesione tylko o kwotê na poziomie inflacji w wysokoœci 
4,5% . Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stawki podatków od 
nieruchomoœci dotycz¹ce mieszkañców indywidualnych i 
powierzchni pod dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ s¹ w naszej 
Gminie znacznie ni¿sze ni¿ w s¹siednich gminach.

Dla przyk³adu: podatek od 100 m2 powierzchni 
mieszkalnej wzroœnie o 3 z³ w skali roku, a od 100 m2 
powierzchni zajêtej po dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o 82 z³. W 
zwi¹zku z koniecznoœci¹ umorzenia podatków od 
dzia³alnoœci, które w wyniku epidemii musia³y zawiesiæ 
swoj¹ dzia³alnoœæ wp³ywy z podatków lokalnych mog¹ byæ 
ni¿sze ni¿ w roku poprzednim .
Red.: Jak wygl¹daj¹ perspektywy bud¿etu Gminy 
przygotowanego na rok 2021 ?
Wójt: Projekt bud¿etu na rok 2021 zak³ada dochody w 
wysokoœci 56 502 000 z³, w tym: udzia³y w podatku PIT      
10 044 000 z³, wp³ywy z podatków lokalnych zaplanowano 
na kwotê 3 443 000 z³, œrodki z subwencji oœwiatowej 
powinny wynieœæ 9 807 000 z³, natomiast z subwencji 
wyrównawczej 2 152 000 z³. 

Wydatki zaplanowano na poziomie 55 937 000 z³, 
najwiêksze wydatki wysokoœci 17 957 000 z³ planowane s¹ 
na oœwiatê i pomoc rodzinie w kwocie 14 492 000 z³. W 
projekcie bud¿etu zaplanowano wydatki inwestycyjne w 
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wysokoœci 8 564 000 z³, taka kwota mo¿liwa bêdzie do 
realizacji dziêki pozyskanym œrodkom zewnêtrznym. W 
projekcie bud¿etu gminy zabezpieczono odpowiednie sumy 
na przygotowanie inwestycji do realizacji w nastêpnych 
latach miêdzy innymi na: projekt przedszkola w Zakliczynie, 
projekt modernizacji ulicy Micha³a Archanio³a oraz projekt 
budynku socjalno - szatniowego przy stadionie w Sieprawiu. 
Zrównowa¿enie bud¿etu nie by³oby mo¿liwe bez œrodków, 
które otrzymamy ze œrodków UE na zakoñczon¹ w 2018 
budowê przedszkola w Sieprawiu. Dziêki staraniom Gminy i 
przychylnemu podejœciu Zarz¹du Województwa Ma³opol-
skiego, a szczególnie pana Wicemarsza³ka £ukasza Smó³ki 
uda³o siê przywróciæ listê rezerw¹ i uzyskaæ zgodê Komisji 
Europejskiej na przesuniêcie œrodków z innych dzia³añ na 
listê rezerwow¹ skierowan¹ na rewitalizacjê wsi, na której na 
dziewi¹tym miejscu by³o nasze zadanie. Do bud¿etu 
powinna wp³yn¹æ kwota ponad 3 200 000 z³. Przed nami 
rozliczenie tej inwestycji z Urzêdem Marsza³kowskim.

Bud¿et bêdzie procedowany na posiedzeniach 
komisji Rady Gminy i mam nadziejê, ¿e zostanie przyjêty 
przez Radê Gminy na ostatniej sesji grudniowej. 

Samorz¹dy lokalne, w tym nasza Gmina s¹ w trudnej 
sytuacji finansowej, co spowodowane jest bardzo du¿ym 
wzrostem kosztów bie¿¹cych, szczególnie wzrostem 
kosztów p³acowych. Dla przyk³adu subwencja oœwiatowa 
wzros³a o 260 tys. z³ a koszty o 3 mln z³. 

Dodatkowo zmniejszona zosta³a o kwotê 280 tys. z³ 
subwencja wyrównawcza któr¹ otrzymamy, zosta³ te¿ 
zmieniony sposób liczenia zdolnoœci kredytowej, co 
spowoduje ograniczenie mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków 
z kredytu. W nowym bud¿ecie zasta³y mocno ograniczone 
wydatki pozap³acowe, a to znaczy tyle, ¿e nast¹pi 
ograniczenie remontów i zakupów w jednostkach Gminy do 
absolutnego minimum.

Rozmawia³a Wanda Matoga

Wizualizacja œcie¿ek 

Pieni¹dze na przedszkole
5 listopada br. podczas wideokonferencji prasowej 

marsza³ek Witold Koz³owski oraz wicemarsza³ek £ukasz 
Smó³ka poinformowali o zadaniach, które wkrótce zostan¹ 
zrealizowane lub dofinansowane w ramach pakietu rozwoju 
Ma³opolskiej Tarczy Antykryzysowej. Decyzj¹ Zarz¹du 
województwa, na zadania zwi¹zane z rewitalizacj¹ wsi oraz 
miasteczek w ramach realizacji pakietu rozwoju Ma³opol-
skiej Tarczy Antykryzysowej, przeznaczono 100 mln z³ z 
Funduszy Europejskich. 

Witold Koz³owski oraz Wicemarsza³ek £ukasz Smó³ka 
podczas og³aszania pakietu pomocowego 
(fot. www.malopolska.pl)

Z pieniêdzy na rewitalizacjê skorzysta równie¿ 
Gmina Siepraw, która kilka lat temu z³o¿y³a wniosek o 
dofinansowanie w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitali-
zacja przestrzeni regionalnej, Dzia³anie 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-
2020 na projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku 
us³ugowo-biurowo-magazynowego na potrzeby przedszkola 
publicznego”. Wówczas wniosek znalaz³ siê na liœcie 
rezerwowej z du¿¹ szans¹ na dofinansowanie w przysz³oœci. 

Staraniem kilku zainteresowanych samorz¹dów 
sprawa dofinansowania, powsta³ych ju¿ w kilku gminach 
obiektów w ramach dzia³añ rewitalizacyjnych, wci¹¿ by³a 
„na stole” Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego. Z ró¿nych 
przyczyn Województwo nie decydowa³o siê na przesuniêcie 
dodatkowych œrodków na ww. cel, a¿ przysz³y prace nad 
Tarcz¹ Antykryzysow¹ i nadarzy³a siê okazja do zadoœæuczy-
nienia staraniom samorz¹dów lokalnych. 

Na liœcie dofinansowania 43 samorz¹dów w ramach 
rewitalizacji widnieje kwota 3 253 951,12 z³ przy Gminie 
Siepraw. ¯eby z niej skorzystaæ trzeba zrealizowaæ 
wszystkie zaplanowane we wniosku dzia³ania. Najwa¿-
niejsze jest zrealizowane - przedszkole jest wybudowane i 
s³u¿y mieszkañcom ju¿ dwa lata, natomiast wype³nienie 
wszystkich innych wymogów jest przed nami. 

Œrodki otrzymane przez Gminê z Województwa 
Ma³opolskiego przeznaczone zostan¹ w przysz³orocznym 
bud¿ecie na inwestycje. Pieni¹dze te bardzo siê przydadz¹, 
gdy¿ nasz samorz¹d ucierpia³ przez pandemiê koronawirusa 
tak¿e pod wzglêdem finansowym - zmniejszy³ siê udzia³ 
Gminy w dochodach z podatków pobieranych przez 
pañstwo, proporcjonalnie do tego jak lokalny rynek ucierpia³ 
na wskutek lockdownu i innych obostrzeñ zwi¹zanych z 
COVID-19. 

Œrodki z rewitalizacji to kolejne œrodki „os³onowe” 
pozyskane przez Gminê Siepraw w ostatnim czasie. Nasz 
samorz¹d skorzysta³ w tym roku z rz¹dowej Tarczy 
Antykryzysowej dla samorz¹dów - tzw. Funduszu Inwestycji 
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Samorz¹dowych w wysokoœci ponad 1,8 mln z³. Gmina 
z³o¿y³a równie¿ dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji 
do drugiej edycji rz¹dowej Tarczy, jednak jeszcze wnioski te 

nie zosta³y rozpatrzone.
/Micha³ Baran/

Uczennica ze SP w Czechówce otrzymuje stypendium Wójta
ulia Suder ze Szko³y Podstawowej w Czechówce jest Jstypendystk¹ Wójta Gminy Siepraw dla uczniów 

uzdolnionych oraz finalistk¹ Ma³opolskiego Konkursu 
Jêzyka Angielskiego

W paŸdzierniku 2020 r uczniowie wybitnie 
uzdolnieni z naszej gminy otrzymali stypendium oraz 
dyplom Wójta Gminy Siepraw. Podstaw¹ ubiegania siê o 
stypendium przez Juliê Suder - obecnie uczennicê klasy VIII, 
by³o uzyskanie tytu³u finalisty Ma³opolskiego Konkursu 
Jêzyka Angielskiego w roku szkolnym 2019/2020. 
Dodatkowo uzyska³a ona na koniec roku szkolnego wysok¹ 
œredni¹ z przedmiotów oraz bardzo dobr¹ za zachowanie.

Konkurs organizowany przez Ma³opolskie Kura-
torium Oœwiaty w Krakowie,w którym uczennica bra³a 
udzia³, sk³ada³ siê z 3 etapów, a jego myœl¹ przewodni¹ byli 
pisarze amerykañscy oraz brytyjscy. Pierwsza czêœæ - etap 
szkolny odby³ siê ju¿ w paŸdzierniku 2019. Kolejny etap - 
etap rejonowy (powiat myœlenicki, czêœæ krakowskiego oraz 
wielickiego) sprawdza³ znajomoœæ s³ownictwa i gramatyki 
na poziomie FCE. I tutaj Julia wykaza³a siê ogromn¹ wiedz¹ 

- spoœród 1500 uczestników - uczniów szkó³ podstawowych 
z ca³ego województwa, zakwalifikowa³a siê do ostatniego 
etapu. Etap wojewódzki odby³ siê w jednej ze szkó³ 
podstawowych w Krakowie dnia 19 lutego 2020. Tym razem 
prace konkursowe pisa³o 150 najlepszych uczestników z 
ca³ego województwa, a test sprawdza³ rozumienie tekstu 
s³uchanego, pisanego, struktur gramatycznych oraz 
s³ownictwa na poziomie C1 oraz wiedzê dotycz¹c¹ literatury 
brytyjskiej i amerykañskiej. Julia spisa³a siê wyœmienicie 
otrzymuj¹c tytu³ finalisty. 

W tym roku szkolnym Julia ponownie bierze udzia³ 
w Ma³opolskim Konkursie Jêzyka Angielskiego. Jest ju¿ po 
etapie szkolnym i zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego.

Do konkursu, zarówno w roku ubieg³ym jak i 
obecnym, uczennica przygotowywana jest przez nauczyciel-
kê jêzyka angielskiego Justynê Œlusarczyk.

/Justyna Œlusarczyk/

Odpowiedzmy - bêdziemy wiedzieæ, ile zrobiliœmy przez cztery lata 
dla czystoœci powietrza w Gminie Siepraw.

apraszamy wszystkich Mieszkañców Gminy Siepraw Zdo wype³nienia ankiety dotycz¹cej sposobu ogrzewania 
swojego domu i rodzaju stosowanych w nim Ÿróde³ ciep³a. 
Bêdzie to niezwykle pomocne dla nas, bo w zwi¹zku z 
aktualizacj¹ Programu Ochrony Powietrza do zadañ gmin 
nale¿y miêdzy innymi przygotowanie spisu wszystkich 
Ÿróde³ ogrzewania. Celem przeprowadzenia ankiety jest 
aktualizacja Bazy Inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a w Gminie 
Siepraw. Wype³nione ankiety pozwol¹ oszacowaæ iloœæ 
nieekologicznych Ÿróde³ ciep³a na paliwa sta³e. 

Wiele siê zmieni³o, oczywiœcie na lepsze, w tym 
zakresie w ostatnim czasie, dlatego zachêcamy Miesz-
kañców, którzy wymienili Ÿród³o ogrzewania we w³asnym 
zakresie czy te¿ z pomoc¹ programu „Czyste Powietrze” do 
wype³nienia ankiety i pochwalenia siê swoim pozytywnym 
wp³ywem na jakoœæ powietrza w naszej gminie. Prosimy 
tak¿e o bie¿¹ce wype³nienie ankiety przez w³aœcicieli 
nowych budynków oddanych do u¿ytkowania. Do 

wype³nienia ankiety zachêcamy równie¿ Mieszkañców, 
którzy wype³niali ju¿ podobn¹ ankietê w roku 2016 a 
zmienili sposób ogrzewania budynku, prosimy o aktuali-
zacjê podanych informacji. Z³o¿enie przez Pañstwa ankiety 
informacyjnej, nie stanowi ¿adnej formy zobowi¹zania, 
pozwoli zebraæ niezbêdne dane do prowadzenia Bazy 
Inwentaryzacji. 

Ankietê mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
Urzêdu Gminy wchodz¹c w zak³adkê „Ochrona Powietrza” i 
rozwijaj¹c pasek „Ankieta inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a”. W 
razie problemów z wype³nieniem lub jakichkolwiek pytañ 
wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 12 372 
18 00 wew. 34 (pokój 22). Wype³nione ankiety nale¿y 
zwróciæ do Urzêdu Gminy Siepraw. Dziêkujemy za 
wype³nienie ankiety.

/Edyta Bidziñska/

 setn¹ rocznicê urodzin œw. Jana Paw³a II Wielkiego, W15 paŸdziernika JE o. biskup Damian Muskus, biskup 
pomocniczy archidiecezji krakowskiej poœwiêci³ uroczyœcie 
kaplicê na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie. W czasie 
tej uroczystoœci wmurowany te¿ zosta³ kamieñ wêgielny 
pochodz¹cy z Domu Œw. Józefa w Nazarecie, któremu 
dedykowana jest ta budowla oraz akt erekcyjny.
 W s³owie skierowanym do ks. Biskupa i obecnych 
wiernych ks. Proboszcz Józef Stopka powiedzia³ miêdzy 
innymi: „Wszyscy wiemy, ¿e budowa tej kaplicy by³a 

potrzebna. Wielokrotnie doœwiadczaliœmy, ¿e przejœcie z 
koœcio³a na cmentarz, by³o nieraz, zw³aszcza przy 
nieprzychylnej pogodzie trudne, a w zwi¹zku z ruchem 
samochodowym i niebezpieczne. Przejœcie z koœcio³a na 
cmentarz by³o te¿ i k³opotliwe zw³aszcza dla osób starszych i 
chorych. Dziœ problem ten zostaje rozwi¹zany. Bogu niech 
bêd¹ dziêki! Dziêki tej kaplicy od dnia œmierci a¿ do dnia 
pogrzebu bêdziemy siê tu mogli modliæ na ró¿añcu przy 
cia³ach naszych zmar³ych. Myœlê, ¿e wzniesienie tej kaplicy 
podoba³o siê te¿ Panu Bogu. Bez Jego b³ogos³awieñstwa nie 

Poœwiêcenie kaplicy na cmentarzu w Zakliczynie
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by³oby to mo¿liwe w tak krótkim czasie. Gdyby Pan Bóg nie 
natchn¹³ tak wielu z was, drodzy parafianie do otwarcia 
waszych serc i kieszeni, nie by³oby tej uroczystoœci. 
Dziêkujê wiêc wam wszystkim, którzy daliœcie niejednego 
grosza na tê kaplicê, dziêkujê za ka¿d¹ wasz¹ ofiarê, i to, ¿e 
postawiliœcie ten Dom Bo¿y ponad inne wasze potrzeby, 
których ka¿dy z nas ma przecie¿ wiele. Bóg zap³aæ !!! W 
prezbiterium tej kaplicy umieszczony zosta³ obraz œw. 
Józefa, pochodz¹cy z nieistniej¹cego ju¿ o³tarza Œw. Józefa 
sprawionego w 1723 r., który pamiêta czasy poprzedniego, 
starego koœcio³a w Zakliczynie.
 Budowê kaplicy rozpoczêto w maju 2015 roku a 
jesieni¹ budynek zosta³ przykryty. W czerwcu 2016 roku 
zawieszono na wie¿y dzwon o wadze 500 kg o imieniu 
Antoni oraz zamontowano drzwi i okna, za³o¿ono te¿ 
instalacjê elektryczn¹. W roku 2017 wykonano elewacjê 
zewnêtrzn¹ kaplicy oraz wybrukowano jej otoczenie. W 
nastêpnym roku po³o¿ono posadzkê w nawie, wykonano 
ogrzewanie (pompa ciep³a), a tak¿e ogrodzono cmentarz i 
urz¹dzono czêœæ parkingu wzd³u¿ ogrodzenia cmentarza. W 

lipcu 2019 roku wykoñczone zosta³o prezbiterium. Obecnie 
realizowane jest zak³adanie wyœwietlacza pieœni, a 
nastêpnym zadaniem jest komora ch³odnicza. W miarê zaœ 
mo¿liwoœci finansowych na cmentarzu planowana jest w 
przysz³oœci budowa przechowalni i grobu-pomnika dziecka 
utraconego.

Prace przy budowie i wyposa¿eniu kaplicy w 
przewa¿aj¹cej czêœci wykonywa³y firmy z terenu naszej 
parafii i niektórzy parafianie, niejednokrotnie za przys³owio-
we „Bóg zap³aæ”. Ca³kowity koszt budowy tego obiektu i 
urz¹dzania jego otoczenia wyniós³ milion osiemset 
dziewiêædziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych i zosta³ pokryty z ofiar 
wiernych zakliczyñskiej parafii. 

W opinii osób odwiedzaj¹cych cmentarz, kaplica 
ubogaci³a nasze miejsce pochówku, a jej wnêtrza nikt nie 
musi siê wstydziæ. Za wszelkie wsparcie i z³o¿one ofiary 
nale¿y siê parafianom uznanie i serdeczne Bóg zap³aæ!

/Wies³aw Œwiech/

rupa Sieprawskie Horyzonty zachêca do obejrzenia Gdwóch reporta¿y powsta³ych w ramach projektu 
WIDOK NA NAS. Filmy ukazuj¹ spo³eczne nastroje 
wywo³ane pandemi¹ COVID-19. W materia³ach filmowych 
znajduj¹ siê rozmowy z aktywnymi liderami spo³ecznoœci 
lokalnej. Poruszone tematy dotycz¹ zmian, które zasz³y 
podczas pierwszych miesiêcy pandemii w zakresie 
codziennych nawyków, aktywnoœci sportowej, dzia³alnoœci 
kulturalnej, sfery duchowej, pracy i nauki. Filmy mo¿na 

obejrzeæ na stronie Sieprawskie Horyzonty na facebooku.
Projekt dofinansowano ze œrodków programu „Dzia³aj 
Lokalnie” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci reali-
zowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundacjê Sztuki, Przygody i Przyjemnoœci ARTS oraz 
Gminê Siepraw.

/Grupa Sieprawskie Horyzonty

WIDOK NA NAS

Z ¿ycia ZPO w Sieprawiu

Szko³a uczy i nie tylko

Szko³a na wojnie z niewidzialnym wrogiem

1. Powrót do nauczania na odleg³oœæ.
Rok szkolny 2020/21, który rozpocz¹³ siê 

optymistycznie powrotem do nauki stacjonarnej, znowu 
toczy siê w cieniu narastaj¹cej pandemii. Od 26 paŸdziernika 
na zdaln¹ edukacjê przeszli uczniowie klas 4-8, a od 9 
listopada ju¿ ca³a szko³a uczy siê na odleg³oœæ. W edukacji 
stacjonarnej pozosta³y tylko przedszkolaki.

Czy po trudnych doœwiadczeniach z wiosny 2020 r. 
jesteœmy lepiej przygotowani do tej formy nauczania i 
uczenia siê? Mo¿e i jesteœmy lepiej przygotowani, ale 
zdecydowanie gorzej nastawieni. Dzieñ po dniu widzimy 
coraz wyraŸniej spustoszenia, które siê dokonuj¹ wokó³ nas. 
I nie chodzi tylko o dramatycznie wysok¹ liczbê zaka¿eñ i 
rosn¹c¹ liczbê zgonów. Zmiany mocno obejmuj¹ kolejne 
obszary naszego ¿ycia - tak¿e edukacjê .

W szkole jesteœmy lepiej przygotowani, bo od 
wiosny zrobiliœmy ogromny krok do przodu w wykorzysty-
waniu w edukacji na odleg³oœæ najró¿niejszych narzêdzi 
elektronicznych. Co prawda 35 laptopów, które szko³a 

otrzyma³a z przeznaczeniem do nauki zdalnej rozesz³o siê 
natychmiast jak ciep³e bu³eczki, a lista uczniów chêtnych do 
skorzystania z tej formy pomocy jest coraz d³u¿sza, ale 
wszyscy usi³uj¹ jakoœ sobie radziæ.

Walczymy dzielnie z rw¹cym siê po³¹czeniem 
internetowym, z wieszaj¹cymi siê systemami informatycz-
nymi, ale lekcja za poœrednictwem ekranu monitora toczy siê 
jedna za drug¹. Ta namiastka kontaktu z nauczycielem, 
rówieœnikami musi dziœ wystarczyæ. Có¿ z tego, ¿e czêœæ 
uczniów w swej dzieciêcej naiwnoœci, obwieszcza co jakiœ 
czas sukcesy polegaj¹ce na oszukiwaniu nauczyciela. 
Pedagodzy ju¿ wiedz¹, ¿e g³ow¹ szklanego ekranu nie 
przebij¹. Skutecznoœæ ich oddzia³ywañ zale¿y od tego, jak 
skuteczni w swoich dzia³aniach motywuj¹cych dzieci do 
nauki s¹ rodzice. To na ich barkach spoczywa dziœ 
organizacja warunków do nauki, trzymanie dyscypliny. 
Tote¿ cieszymy siê z ka¿dego przejawu zaanga¿owania, 
wspó³pracy. Zamartwiamy siê, obserwuj¹c jak niedopilno-
wane dzieci marnuj¹ swój potencja³. I walczymy, aby 
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utrzymaæ kszta³cenie uczniów na mo¿liwie dobrym 
poziomie.
2. W zawieszeniu.

Pandemia zabra³a nam nie tylko normalne lekcje. 
Znikn¹³ ca³y obszar edukacji pozalekcyjnej polegaj¹cej na 
uczeniu siê przez osobiste doœwiadczenie, prze¿ywanie. Nie 
ma wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, nie przyje¿d¿aj¹ do 
szko³y ciekawi ludzie dziel¹cy siê z uczniami swoimi 
pasjami , mocno ograniczon¹ formê maj¹ ró¿ne konkursy… 
Tego nie daje siê niczym zast¹piæ.

W tym roku nasza szko³a we wspó³pracy z 
partnersk¹ szko³¹ ze S³owacji zdoby³a fundusze z unijnego 
programu Erasmus + . Kwotê 14 770 euro otrzymaliœmy na 
realizacjê projektu pod nazw¹ „Poznaj swojego s¹siada - co 
nas ³¹czy, co nas ró¿ni”. Umowê podpisaliœmy we wrzeœniu, 
maj¹c nadziejê, ¿e uda nam siê zrealizowaæ kolejne za³o¿enia 
projektu. Zamkniêcie szkó³ zablokowa³o nam mo¿liwoœæ 
rekrutacji uczniów na zajêcia projektowe. W planie projektu 
jest miêdzy innymi miêdzynarodowa wymiana uczniów . 
Nasi uczniowie bêd¹ przygotowywaæ dla swoich rówieœni-
ków ze S³owacji prezentacje czterech miejsc w Ma³opolsce, 
którymi chc¹ siê pochwaliæ. Tym samym odwdziêcz¹ siê 
nam uczniowie ze S³owacji, przygotowuj¹c prezentacje 
czterech miejsc w swoim kraju. Podczas wymiany te miejsca 
bêd¹ celem uczniowskich wycieczek. Wiedz¹c, ¿e sytuacja 
jest niepewna, zawarliœmy w umowie dodatkow¹ klauzulê, 
pozwalaj¹c¹ wyd³u¿yæ realizacjê zadañ projektowych o rok. 
Niemniej ci¹gle mamy nadziejê, ¿e opóŸnienie nie bêdzie tak 
du¿e i jeszcze w tym roku szkolnym wystartujemy.

3. Pozostaje nadzieja.
Mimo zamkniêcia w domach nie odpuszczamy akcji 

charytatywnych - nasi uczniowie i ich rodziny zawsze mieli 
WIELKIE SERCA. Szkolny Wolontariat rozwija skrzyd³a 
chyba jeszcze bardziej ni¿ zazwyczaj. Dziêki inicjatywie 
naszego Przedszkola „Kropla S³oñca” przyst¹piliœmy do 
akcji „Szlachetna Paczka”- obejmiemy opiek¹ pani¹ Janinê 
z powiatu myœlenickiego.
Ponadto nasza pomoc trafi do:
- Hospicjum Pemed w Myœlenicach - Osieczanach. pod 
którego opiek¹ jest 50 dzieci i 48 doros³ych pacjentów
- lokalnych seniorów z gminy Siepraw 
- pensjonariuszy DPS-u w Krakowie 
- pensjonariuszy DPS-u w Drogini 

Dzisiaj w wyj¹tkowo trudnej sytuacji s¹ samotni 
seniorzy. Nie mo¿emy im daæ tego, co zazwyczaj dawali nasi 
uczniowie - wolontariusze: wspólnie spêdzony czas, 
rozmowy , wspólnie wykonywane ró¿nych prac, zabawa - to 
by³o najcenniejsze.

Dziœ musimy siê ograniczyæ do przekazania 
zebranych darów, zachowuj¹c przy tym wszystkie zasady 
re¿imu sanitarnego. 
Nadchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Bêdziemy je 
prze¿ywaæ z nadziej¹, ¿e w kolejne spotkamy siê wszyscy 
blisko, bezpoœrednio, bez lêku i w dobrym zdrowiu.

/El¿bieta Leœniak/

Szko³a w Zakliczynie w dobie pandemii koronawirusa

owy rok szkolny, jak wiêkszoœæ szkó³, rozpoczêliœmy Nstacjonarnie, oczywiœcie z pewnymi ograniczeniami 
wynikaj¹cymi z zasad bezpieczeñstwa - w zwi¹zku z 
zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-
19. Widaæ by³o radoœæ, zadowolenie dzieci, nauczycieli i 
rodziców, z tego ¿e nauka odbywa siê w szkole. Niemniej 
jednak ci¹gle towarzyszy³a nam obawa o zdrowie oraz troska 
o zapewnienie bezpieczeñstwa wszystkim w szkole. Przez 
d³ugi czas, z zachowaniem zasad re¿imu oraz obowi¹zuj¹cej 
organizacji od 1 IX w szkole/ przedszkolu to siê udawa³o, 
funkcjonowaliœmy normalnie, bez przypadków zaka¿eñ.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ w naszym kraju pandemi¹ i 
du¿¹ liczb¹ zachorowañ na koronawirusa, rz¹d polski od 24 
paŸdziernika ponownie zawiesi³ nauczanie stacjonarne w 
szko³ach podstawowych, nak³adaj¹c tym samym na uczniów 
obowi¹zek nauki zdalnej. Najpierw z kszta³cenia zdalnego 
zaczêli korzystaæ uczniowie klas 4-8, a od 9 listopada 
równie¿ uczniowie klas 1-3. N

utrzyma-
niem wszelkich wymogów sanitarnych.

By nasi uczniowie mogli jak najlepiej realizowaæ 
obowi¹zek nauki a nauczyciele mieli realny wp³yw na jej 
przebieg, nasza szko³a wdro¿y³a platformê G-suite, dziêki 
której mo¿liwe jest prowadzenie zdalnych lekcji oraz 
wykorzystanie ró¿nych narzêdzi i mo¿liwoœci cyfrowych 
podczas procesu edukacji. Korzystanie z platformy jest 
bardzo dobrym i korzystnym rozwi¹zaniem, daj¹cym 
nauczycielom wiele narzêdzi do pracy, uczniom zapewnia-
j¹cym ciekawe i atrakcyjne rozwi¹zania, a rodziców w 

auka i opieka dla dzieci w 
oddzia³ach przedszkolnych pozosta³a bez zmian z 

znacznym stopniu odci¹¿aj¹cym w pracy nad lekcjami. 
Wielu uczniów naszej szko³y ponownie skorzysta³o 

z laptopów do nauki zdalnej, które pozyska³a Gmina Siepraw 
w ramach projektu rz¹dowego „Zdalna Szko³a”. Rodzice 
równie¿ stanêli na wysokoœci zadania, zapewniaj¹c swoim 
pociechom odpowiedni sprzêt, dziêki któremu mog¹ oni 
³¹czyæ siê na wizji z nauczycielem i jeszcze aktywniej 
uczestniczyæ w lekcjach. Kamery i g³oœniki œwietnie 
sprawdzi³y siê równie¿ podczas organizowanych ostatnio 
zebrañ z Rodzicami, które wychowawcy prowadzili online. 
Nauczyciele bogatsi o doœwiadczenia z wiosny tego roku, 
podjêli liczne szkolenia dotycz¹ce nauki zdalnej, by jeszcze 
lepiej móc pracowaæ i korzystaæ z przeró¿nych mo¿liwoœci 
jakie daje technologia informatyczna i Internet, nie tylko 
podczas pracy zdalnej (gdyby by³a ponownie taka koniecz-
noœæ) ale tak¿e w nauczaniu stacjonarnym. Zakupiliœmy 
kamery i tablety graficzne, które s¹ wykorzystywane 
podczas lekcji online, tak¿e tych prowadzonych ze szko³y. 

Uwzglêdniaj¹c regulacje prawne, wytyczne oraz 
troskê o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
ca³y czas prowadzimy w szkole zajêcia wspomagaj¹ce ich 
rozwój oraz organizujemy proces nauki zdalnej z 
wykorzystaniem komputerów i niezbêdnego sprzêtu pod 
okiem pedagogów. Jest to wa¿ne wsparcie nie tylko dla 
dzieci, ale tak¿e dla rodziców, którzy dziêki temu odczuwaj¹ 
mniejsze obawy, ni¿ wiosn¹, o postêpy dzieci w nauce, w tym 
trudnym czasie. Swoje wsparcie zapewnia równie¿ pani 
psycholog i pedagog szkolny- czuwaj¹, po to by proces nauki 
zdalnej obejmowa³ tak¿e wychowanie, kszta³towanie 

Z ¿ycia ZPO w Zakliczynie
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w³aœciwych postaw, poczucie wspólnoty ca³ej spo³ecznoœci 
szkolnej - pomimo braku w pe³ni stacjonarnych kontaktów 
szkolnych, tak wa¿nych w rozwoju ka¿dego dziecka i 
niezbêdnych w przygotowaniu do wspó³dzia³ania w ¿yciu 
spo³ecznym.

Buduj¹cy jest fakt, ¿e w tym wymagaj¹cym czasie - 
wielu nauczycieli, uczniów, rodziców uruchamia swoje 

dodatkowe „pok³ady” wspó³dzia³ania, odpowiedzialnoœci, 
zrozumienia, czasu czy troski o dobro, pomoc innym. To 
jednak nie zmienia woli wyra¿anej przez pedagogów, 
uczniów i rodziców by powróciæ do szko³y.

 /Renata Nowak- Karcz, Joanna Ralska-Lenart/

Uroczyœcie i bezpiecznie  - Pasowanie na Przedszkolaka w Zakliczynie

en rok bez w¹tpienia jest rokiem wyj¹tkowym i Ttrudnym. Ograniczenia zwi¹zane z funkcjonowaniem 
przedszkoli mocno odbi³y siê na organizacji uroczystoœci 
przedszkolnych. 

Chc¹c w tym trudnym czasie prowadziæ przed-
szkolne ¿ycie zachowuj¹c wszystkie zwyczaje i tradycje 
charakterystyczne dla przedszkolnej spo³ecznoœci 24 
listopada 2020 roku zorganizowaliœmy uroczyste pasowanie 
na Przedszkolaka, Starszaka i Zerówkowicza. W tym roku 
uroczystoœæ pasowania by³a uroczystoœci¹ wewnêtrzn¹. Nie 
mogliœmy zaprosiæ najwa¿niejszych goœci  - rodziców. Na 
widowni by³o pusto, inaczej. G³osy dzieci odbija³y siê 
echem. Na scenie nie by³o widaæ uœmiechów skierowanych 
w stronê mamy, czy taty. Jednak mimo przeciwnoœci 
do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby ten dzieñ by³ bezpieczny, 
wyj¹tkowy i uroczysty.

Wszystkie dzieci wraz z wychowawcami oraz Pani¹ 
Dyrektor i Wicedyrektor zebra³y siê na sali gimnastycznej, 
aby z³o¿yæ uroczyste œlubowanie. Uroczystoœæ rozpoczê³a 
siê od wystêpów artystycznych. Dla dzieci z m³odszych grup 
przedszkolnych (Misie i Tygryski) by³ to pierwszy wystêp na 
scenie. Najmniejsi aktorzy naszego przedszkola swoim 
wyst¹pieniem skradli serca wszystkich uczestników 
uroczystoœci. 

Grupa starszaków („Kotki”) zaprezentowa³a na 
scenie nie tylko swój talent aktorski, ale tak¿e zdobyt¹ ju¿ 
wiedzê i umiejêtnoœci taneczne, co obecni nagrodzili 
wielkimi brawami. Najstarsza grupa przedszkolna 
(„Pszczó³ki”) przygotowa³a wystêp na bardzo wysokim 
poziomie. Dzieci swoj¹ postaw¹ udowodni³y, ¿e s¹ godne 
miana prawdziwych Zerówkowiczów.

Po czêœci artystycznej dzieci uroczyœcie z³o¿y³y 
œlubowanie obiecuj¹c przestrzegaæ zasad zawartych w 
kodeksie przedszkolaka, poszerzaæ swoj¹ wiedzê o nowe 
umiejêtnoœci, pomagaæ sobie wzajemnie, u¿ywaæ s³ów: 
„proszê”, „przepraszam”, „dziêkujê” oraz dbaæ o zdrowie 
swoje i innych osób. Pani Dyrektor Renata Nowak  - Karcz z 
uœmiechem na twarzy oficjalnie powita³a wszystkie dzieci i 
przyjê³a je do grona: przedszkolaków, starszaków i 
zerówkowiczów. Ka¿de dziecko otrzyma³o dyplom, 
upominek i s³odki poczêstunek. 

Rodzice mogli obejrzeæ wystêpy w formie nagrañ, 
ale chcielibyœmy jeszcze przekazaæ tutaj kilka s³ów z okazji 
uroczystoœci pasowania od przedszkolaków dla rodziców:
Kochana mamo, tato kochany. Dzisiaj uroczystoœæ 
pasowania mamy.

Ka¿dy wzruszony, ka¿dy siê stresuje, tylko ¿e 
widowni bardzo nam brakuje.Bo na tej widowni, doskonale 
wiecie siedzia³y zawsze osoby najwa¿niejsze na œwiecie.
Wiemy, ¿e myœlami z nami siê ³¹czycie i ¿e wyst¹pienie ca³e 
obejrzycie,bo panie w przedszkolu o to zadba³y by mama i 
tata czyli nasz œwiat ca³y,tak wa¿ne osoby dla nas i dla pani, 
mog³y siê po³¹czyæ z przedszkolem i z nami.
Choæ nie zobaczymy waszego wzruszenia, bo wirus 
przedszkolny œwiat tak pozmienia³.
Nie zobaczymy jak ³za siê w oku krêci, chocia¿ na spotkanie 
by³o du¿o chêci.

Osobno lecz razem - jesteœmy z³¹czeni, ³¹czem 
zwanym mi³oœæ i to siê nie zmieni. Wspieracie nas sercem 
dobrze o tym wiemy - kochani rodzice za to dziêkujemy!

   /Ewa Jania/

Pluszowy miœ ma œwiêto dziœ!
wiêto Pluszowego Misia obchodzimy w przedszkolu Œka¿dego roku. Zawsze by³ to dzieñ wyj¹tkowy, w którym 

razem z dzieæmi sz³y do przedszkola tak¿e pluszowe Misie. 
Misie, które uczestniczy³y z dzieæmi we wszystkich 
zajêciach i zabawach. Ten rok pokaza³ nam wszystkim, ¿e 
ograniczenia zwi¹zane z naszym bezpieczeñstwem nale¿y 
stawiaæ ponad wszystko. Nie mogliœmy wiêc w tym roku 
spotkaæ siê z pluszowymi przyjació³mi w przedszkolu, aby 
nie nara¿aæ siebie i oczywiœcie misiów, ale ta sytuacja 
pokaza³a nam wszystkim, jak wa¿na i potrzebna jest 
umiejêtnoœæ doceniania. Doceniania ludzi, rzeczy i sytuacji. 

W tym dniu szczególn¹ uwagê zwróciliœmy na 
wartoœæ jak¹ jest szacunek. Szanowanie ludzi i rzeczy we 
wspó³czesnym œwiecie jest wartoœci¹ najwa¿niejsz¹, a 
umiejêtnoœæ okazywania szacunku chcemy rozbudzaæ od 
najm³odszych lat. Misie, które w dobie zabawek interaktyw-

nych czêsto s¹ zabawkami odrzucanymi i zapomnianymi 
przypomnia³y o sobie w dniu swojego œwiêta. Dzieci mia³y 
okazjê poznaæ historiê powstania pierwszego pluszowego 
misia oraz zapoznaæ siê z etapami tworzenia tych s³odkich 
pluszaków. Udowodniliœmy, ¿e nic nie jest w stanie zast¹piæ 
pluszowego Misia, który czêsto towarzyszy nam od 
pierwszych miesiêcy naszego ¿ycia i jest ulubion¹ 
przytulank¹ przez d³ugie lata. Przytulank¹, która zawsze 
otrze ³zy swoj¹ miêciutk¹ ³apk¹, a nawet wyczaruje lepszy 
humor. Najlepszym dowodem na to, ¿e misie s¹ wartoœciowe 
by³ fakt, ¿e nawet Panie w przedszkolu maj¹ swojego 
ulubionego pluszaka i tak w³aœnie ka¿dej Pani Miœ 
towarzyszy do dziœ.

 
 /Ewa Jania/

Andrzejkowa zabawa Bajkowa w Zakliczynie
zieñ 26.11.2020 roku by³ w naszym przedszkolu dniem Dbajkowym. Zorganizowany andrzejkowy bal postaci z 

bajek zmotywowa³ wszystkich do przebrania siê w ulubion¹, 
bajkow¹ postaæ. W tym dniu zorganizowaliœmy prawdziw¹, 
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przedszkoln¹ paradê bajkowych postaci. Mo¿na by³o 
spotkaæ u nas bohaterów ka¿dej bajki! Na dzieci czeka³y 
atrakcje zwi¹zane z andrzejkowymi konkursami, wró¿bami i 
zabawami, w których wszyscy bardzo chêtnie wziêli udzia³. 
Tañczyliœmy do znanych dzieciêcych hitów, a kolorowe 
balony tañczy³y razem z nami. Po zakoñczeniu czêœci 
tanecznej wszystkie dzieci zaprezentowa³y swoje stroje, a 
jury w sk³adzie grupowym wybra³o króla i królow¹ Balu 
Bajkowego. Tego dnia wszystkie przedszkolaki pozna³y 
pochodzenie tradycji andrzejek oraz zwyczaje zwi¹zane z 
tym dniem. Na koniec zabawy czeka³ na dzieci s³odki 
poczêstunek. Zmêczeni, ale szczêœliwi zakoñczyliœmy ten 
dzieñ z bajkow¹ ksi¹¿k¹ w d³oni. 
Bawiliœmy siê bajecznie! To trzeba powtórzyæ  - koniecznie!

 /Ewa Jania/

„List do Prymasa Wyszyñskiego”

undacja Dziedzictwo Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego Fog³osi³a konkurs dla dzieci w wieku 9 -15 lat polegaj¹cy 
na napisaniu listu do Prymasa Wyszyñskiego. Wziêli w nim 
udzia³ uczniowie Szko³y Podstawowej w Zakliczynie. List 
napisany przez uczennicê Annê Kowalik uzyska³ wyró¿nie-
nie. Gratulujemy !

    /Bo¿ena G³¹b/

Zakliczyn 23.09.2020

Wielki Kardynale Stefanie Wyszyñski

Piszê do Ciebie owy list, gdy¿ mam potrzebê zadaæ Twojej 
osobie kilka pytañ. Tak¿e wesprzeæ Ciê w tej trudnej, dla 
cia³a lecz owocnej dla ducha, sytuacji, któr¹ teraz 
przechodzisz.

Gdy jest siê w izolacji, wiezieniu, czy za wszelk¹ 
cenê, pragnie siê wyjœæ, szuka bez wytchnienia sposobu 
ucieczki, czy jednak pogodziæ siê ze swoim losem i dobrze go 
spo¿ytkowaæ? To pytanie dŸwiêczy mi w g³owie od zawsze 
.Jak i to, jakie jest Twoje ¿ycie. Najwiêksz¹ zagadk¹ dla mej 
g³owy by³o to, ¿e pomimo tego wszystkiego co w ¿yciu 
wycierpia³eœ, przeszed³eœ, nie podda³eœ siê, nie przesta³eœ 

wierzyæ i wspieraæ innych w potrzebie. Nie ka¿dy cz³owiek by 
tak potrafi³. Lecz Ty nie jesteœ po prostu cz³owiekiem, jesteœ 
kimœ wiêcej, jesteœ naszym patronem, opiekunem uczniów, 
mojej szko³y, mnie. Pragnê pod¹¿aæ œcie¿kami Twego ¿ycia. 
Œcie¿k¹ ju¿ wydeptan¹, jak równie¿ drog¹ nadziei, wiary, 
spokoju i zaufania. Nie jest to wcale takie proste jak siê mo¿e 
wydawaæ. Gdy tak idziemy do przodu i pope³niamy liczne 
b³êdy. Ja poprawiam te b³êdy w miarê mo¿liwoœci. Jak 
mówi¹ inni nie wystarczy samych chêci, potrzebne jest trochê 
poœwiêcenia. Chcê pomóc Twojej osobie, tak jak Wy 
pomagaliœcie innym. Wiem o tym, ¿e siê nie poddasz i 
bêdziesz walczy³, nadal pomaga³ ludziom, wierzy³ w nich.

Podziwiam ka¿dego kto umie pomagaæ, walczyæ i 
wspieraæ. Ale có¿ za owy podziw objawiaj¹cy siê raz. W 
Kardyna³a przypadku jest inaczej. Jest trwale, 
permanentnie. Mój podziw nie ustaje.

Chcê tylko dodaæ, ¿e po przeczytaniu bêdziesz dalej 
trwa³ i nie zmienisz tego kim jesteœ. Poniewa¿ to kim ju¿ siê 
sta³eœ pomaga upewniæ siê, ¿e w ludziach jest dobro. Wszyscy 
chcemy byæ dobrzy, jak Ty. Gdyby ludzie byli w po³owie tacy 
jak Twój wspania³y duch, œwiat by³by lepszy.

Anna Kowalik

Z ¿ycia SP w Czechówce

rótko cieszyliœmy siê powrotem do szko³y. Od KpaŸdziernika znów szko³a przenios³a siê do przestrzeni 
internetowej i z ca³ych si³ wszyscy staramy siê, ¿eby nauka 
wygl¹da³a jak najbardziej normalnie.

W naszej placówce pracujemy na platformie G-Suite 
i jak wynika z obserwacji uczniowie coraz lepiej radz¹ sobie 
z jej obs³ug¹. Lekcje odbywaj¹ siê poprzez classroom lub 
meet. Drugim kana³em komunikacji jest dziennik elektro-
niczny, a w wyj¹tkowych sytuacjach kontakt telefoniczny. 
Miêdzy uczniów rozdysponowane zosta³y tak¿e dostêpne 
tablety i laptopy, bo w³aœnie zaopatrzenie w sprzêt i jakoœæ 
po³¹czeñ internetowych by³y zg³aszane jako najczêstsze 
problemy w zdalnym nauczaniu.

Zgodnie z apelem ministerstwa lekcje trwaj¹ ok.30 
minut, tak, by nie przeci¹¿aæ dzieci wielogodzinnym 
siedzeniem przed komputerem. Nauczyciele staraj¹ siê 
urozmaicaæ formy zajêæ o filmy, prezentacje, quizy, projekty. 
Zdalnie œwiêtowaliœmy tak¿e wspólnie 11 listopada.

Dzieci m³odszych klas, które póŸniej rozpoczê³y 
lekcje on-line mog¹ liczyæ na wsparcie wychowawców i 
swoich rodziców w obs³udze platformy. W szkole dzia³a 
œwietlica, istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczania ksi¹¿ek 
w szkolnej bibliotece. 

W razie jakiejkolwiek potrzeby uczniowie maj¹ 
zapewniony kontakt z pedagogiem szkolnym. Dyrektor, 
sekretariat, oddzia³y przedszkolne i obs³uga placówki 
pracuj¹ w normalnym trybie, przy zachowaniu odpowied-
nich œrodków ostro¿noœci. W realnej przestrzeni równie¿ 
nastêpuj¹ zmiany, poniewa¿ koñca dobiegaj¹ prace przy 
budowie bocznego parkingu. Bedzie to du¿e u³atwienie dla 
rodziców przywo¿¹cych swoje pociechy do szko³y.

Mam nadziejê, ¿e wkrótce sytuacja siê ustabilizuje i 
na pustych korytarzach zapanuje weso³y gwar uczniowskich 
rozmów i zabaw. 

  /Stanis³awa Kasprzycka/

Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej w Czechówce
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Z ¿ycia SP w £yczance
Powrót zdalnego nauczania. Co ze œwiêtami?

ak wszyscy wiemy, koronawirus nie ustêpuje, wiêc Jponowne wprowadzenie zdalnego nauczania by³o tylko 
kwesti¹ czasu. Jednak dziêki doœwiadczeniu z poprzedniego 
roku wiemy ju¿ jak postêpowaæ i co niesie za sob¹ nauka z 
domu. Jesteœmy lepiej zorientowani w temacie i lepiej sobie 
radzimy, a dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 
Niektórym nauka zdalna odpowiada bardziej, inni zaœ 
woleliby wróciæ do szko³y. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e 
wszyscy jesteœmy zobowi¹zani przestrzegaæ obostrzeñ tak 
samo. Jednak jak to wygl¹da z perspektywy ucznia, czyli co 
niesie za sob¹ powrót do zdalnej szko³y?

Dla jednych nauka zdalna równa jest wakacjom, a co 
za tym idzie nie traktuj¹ lekcji powa¿nie, ani nie przyk³adaj¹ 
siê do nauki. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e prêdzej czy 
póŸniej wrócimy do szko³y, a wtedy osoby te bêd¹ mieæ 
bardzo du¿e braki w wiedzy. Dla drugich natomiast jest to 
idealny moment na poprawê swoich ocen, wiêc przyk³adaj¹ 
siê bardziej, uwa¿aj¹ na lekcjach, s¹ aktywni i chêtnie siê 
udzielaj¹. Dziêki temu po powrocie do szko³y nic ich nie 
zaskoczy i bêd¹ dobrze przygotowani. Nie tylko uczniowie 
nabrali pewnego doœwiadczenia w kwestii zdalnego 
nauczania. Dotyczy to równie¿ nauczycieli. Po ubieg³ym 
roku szkolnym i doœwiadczeniach z nim zwi¹zanych, 
bardziej zwracaj¹ oni uwagê na uczciwoœæ ze strony 
uczniów. Teraz podczas lekcji obowi¹zkowe jest w³¹czenie 
kamery, a nauczyciele, aby byæ pewnym naszego zasobu 
wiedzy i uczciwej pracy, zadaj¹ czêœciej prace domowe 
wymagaj¹ce naszego zaanga¿owania, a robi¹ za to mniej 
sprawdzianów i kartkówek online. Przez fakt, ¿e wiêkszoœæ 
czasu spêdzamy teraz przed komputerem, w trosce o nasze 
zdrowie lekcje mog¹ trwaæ 15 minut krócej, a materia³ z 
niektórych, mniej wymagaj¹cych przedmiotów, które uczeñ 
jest w stanie zrealizowaæ samodzielnie i nie wymagaj¹ one 

 

po³¹czeñ online na lekcji, jest wysy³any przez nauczycieli w 
skróconej formie przez ró¿ne komunikatory. 

Wed³ug przewidywañ do szko³y wrócimy dopiero 
po Nowym Roku - 18 stycznia. Oznacza to, ¿e ominie nas 
ca³y okres przedœwi¹teczny i nie bêdziemy mogli spêdziæ 
tych chwil wspólnie. Omin¹ nas miko³ajki, wspólna wigilia 
klasowa i zwi¹zany z nimi œwi¹teczny klimat, na który 
czekaliœmy przecie¿ ca³y rok. Przez obecn¹ sytuacjê równie¿ 
ferie zimowe bêd¹ inne ni¿ zwykle - dla wszystkich 
województw odbêd¹ siê w tym samym czasie i nie bêdzie 
mo¿liwoœci wyjazdów na obozy, do hoteli czy innych 
oœrodków wypoczynkowych. Oznacza to, ¿e wielu ludzi 
bêdzie musia³o zmieniæ swoje plany na tegoroczne ferie 
zimowe. Dodatkowo miêdzy przerw¹ œwi¹teczn¹, a zimow¹ 
nie bêdzie powrotu do nauki, a wiêc czeka nas a¿ 
czterotygodniowa przerwa. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e 
mimo panuj¹cej na œwiecie pandemii, wci¹¿ mo¿emy, a 
nawet powinniœmy prze¿ywaæ ten okres razem, wspieraæ siê 
nawzajem oraz cieszyæ siê panuj¹c¹ atmosfer¹ œwi¹t. 

Reasumuj¹c, dla wielu z nas obecny czas jest bardzo 
trudny - powrót do zdalnego nauczania, ograniczone 
spotkania ze znajomymi i rodzin¹. Ponowna nauka zdalna 
rodzi szereg nowych pytañ, ale te¿ daje odpowiedzi na 
poprzednie. Jednak z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e 
sytuacja, w jakiej obecnie jesteœmy, jest du¿o lepsza i 
wygodniejsza ni¿ ta, z któr¹ zakoñczyliœmy poprzedni rok 
szkolny. Pamiêtajmy, aby pomagaæ innym, dbaæ o swoje 
bezpieczeñstwo i stosowaæ siê do obostrzeñ. 
¯yczymy Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego Nowego Roku!

/Adela Iwanów, Karolina Kryñska/

 

„Dyniowe stworki-potworki" opanowa³y Szko³ê Podstawow¹ w £yczance

esieni¹ na naszych sto³ach zdecydowanie króluje dynia. JWspó³czeœnie ta ogromna roœlina jest rozmaicie 
wykorzystywana  - od kulinariów po ró¿norodne dekoracje i 
ozdoby. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w £yczance 
zorganizowany zosta³ konkurs pt. "Dyniowy stworek - 
potworek". Konkurs polega³ na wykonaniu stworka z 
wykorzystaniem dyni oraz innych dodatkowych materia³ów. 
Przeznaczony by³ dla uczniów klas I-III. Rozstrzygniêcie 
konkursu mia³o miejsce 23 paŸdziernika. Wziê³o w nim 
udzia³ a¿ 16 stworków-potworków, a ka¿dy z nich by³ 
absolutnie wyj¹tkowy i niepowtarzalny. Jury mia³o twardy 
orzech  do zgryzienia! Po d³ugiej naradzie wy³oniono 
laureatów konkursu. Zostali nimi nastêpuj¹cy uczniowie:
I miejsce - Hubert Sobesto z klasy 1
II miejsce - Karolina Brózda z klasy 2
III miejsce - Lena Chowaniak z klasy 3 oraz Hubert 
Kasperczyk z klasy 1

Zwyciêzcy, jak równie¿ pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody,  za co serdecznie dziêkujemy 
Radzie Rodziców oraz wszystkim sponsorom. Po 
zakoñczonym konkursie dyniowe potworki wspaniale 
udekorowa³y okna naszej szko³y, ciesz¹c oczy  i wzbudzaj¹c 
szczególne zainteresowanie wszystkich zmierzaj¹cych do 
szko³y uczniów.

Serdecznie gratulujemy laureatom i gor¹co 
dziêkujemy ka¿demu uczestnikowi za udzia³ w konkursie 
oraz w³o¿ony trud, a przede wszystkim ogromn¹ 
pomys³owoœæ, któr¹ siê wykazaliœcie przy tworzeniu swoich 
„Dyniowych stworków  - potworków”. Liczymy na Wasz¹ 
kreatywnoœæ równie¿ w nastêpnej edycji konkursu!

/Iwona Suder/

„Dzieñ Pluszowego Misia”
nia 25.11.2020 roku, przedszkolaki (grupa Misie) z Doddzia³u przedszkolnego przy szkole podstawowej w 

£yczance, œwiêtowa³y Dzieñ Pluszowego Misia. Dzieñ 
Pluszowego Misia obchodzimy od 2002 roku (setnej 

rocznicy powstania maskotki). Historia misia jako maskotki 
jest zwi¹zana z prezydentem Stanów Zjednoczonych 
Theodorem Rooseveltem. W 1902 roku prezydent wybra³ siê 
na polowanie. Jeden z towarzyszy prezydenta postrzeli³ 
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ma³ego niedŸwiadka i zaprowadzi³ go do Roosevelta. 
Prezydent widz¹c przera¿one zwierz¹tko, kaza³ je 
natychmiast uwolniæ. Jeden ze œwiadków tego zdarzenia 
uwieczni³ historiê niedŸwiadka na rysunku w waszyngtoñ-
skiej gazecie, któr¹ przeczyta³ producent zabawek. Od tego 
momentu, zaczêto sprzedawaæ pluszowe misie nazwane 
Teddy Bear, od zdrobnienia imienia prezydenta. Po dziœ 
dzieñ miœ jest przytulank¹ i przyjacielem kolejnych pokoleñ 
dzieci; symbolem dobra, mi³oœci, ciep³a, ³agodnoœci.
 Tym razem ze wzglêdu na re¿im sanitarny dzieci nie 
mog³y przynieœæ do przedszkola swoich maskotek W 

zwi¹zku z tym, jedna z pañ nauczycielek wcieli³a siê w rolê 
Misia. Dzieci z uwag¹ s³ucha³y informacji na temat 
powstania pierwszych maskotek. By³y bardzo zadowolone, 
ka¿de z nich chêtnie bra³o udzia³ w zabawach 
zorganizowanych przez Misia. Ponadto, przedszkolaki 
obejrza³y inscenizacjê online pt:” Dzieñ Misia z Teddy 
Eddie: odwiedziny w domu misia”. Na zakoñczenie dnia 
pe³nego wra¿eñ, przedszkolaki wykona³y pracê plastyczn¹ 
“Miœ”.

/Samanta Mruga³a/

GOKiS wczoraj i dziœ
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci

d wielu lat zwyczajem w naszej Gminie by³y uroczyste Oobchody œwiêta odzyskania przez Polskê niepodleg-
³oœci. Co roku mieliœmy okazjê spotykaæ siê na akademii, 
podczas której œpiewaliœmy hymn narodowy, wspomina-
liœmy drogê naszego narodu do odzyskania wolnoœci oraz 
oddawaliœmy ho³d bohaterom wojennym.

W tym roku ze wzglêdu na obostrzenia zwi¹zane z 
panuj¹c¹ w Polsce pandemi¹ uroczystoœci nie mog³y odbyæ 
siê w tradycyjnej formie. W ramach obchodów odby³a siê 
uroczysta Msza Œwiêta pod Koœcio³em Œw. Marcina w 
Sieprawiu, po której przedstawiciele samorz¹du oddali ho³d 
poleg³ym w walce o niepodleg³oœæ. Pami¹tkowe wieñce 

z³o¿ono na cmentarzu parafialnym w Sieprawiu pod 
pomnikiem poleg³ych oraz pod pomnikiem poœwiêconym 
œw. Janowi Paw³owi II i B³. Anieli Salawie ufundowanym 
przez parafian w setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. 
W tym dniu na stronie Oœrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu 
na facebooku opublikowany zosta³ równie¿ film upamiêtnia-
j¹cy ten wa¿ny w historii naszego narodu dzieñ. Nagranie 
przygotowane zosta³o przez Gminny Oœrodek Kultury i 
Sportu, w filmie wykorzystano Wi¹zankê Pieœni ¯o³nier-
skich (opr. J. Kwiatkowski) wykonan¹ przez Orkiestrê Dêt¹ 
„Sieprawianka”.

/GOKiS/

¹ takie ksi¹¿ki, które ka¿dy z nas powinien przeczytaæ. SNo mo¿e przynajmniej ten, który ma potrzebê refleksji 
nad ¿yciem, a w lekturze szuka odpowiedzi na drêcz¹ce 
problemy.

Jedn¹ z nich jest Cz³owiek w poszukiwaniu sensu 
Viktora Frankla. Austriacki psychiatra w obliczu 
nadchodz¹cej wojny odrzuci³ mo¿liwoœæ wyjazdu do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie móg³by nie tylko kontynuo-
waæ swoj¹ pracê, ale te¿ mieæ du¿o wiêksze szanse na 
prze¿ycie. Powód - uzna³, ¿e nie mo¿e zostawiæ rodziców, by 
samotnie stawili czo³o nadchodz¹cej przysz³oœci. Trafi³ do 
obozu koncentracyjnego. Kilkuletni pobyt w piekle na ziemi 
zaowocowa³ stworzeniem koncepcji psychologicznej 
nazwanej logoterapi¹. Frankl zadawa³ sobie pytanie, jak to 
mo¿liwe, ¿e niektórzy ludzie maj¹ w sobie si³ê, by prze¿yæ, 
nawet w skrajnie nieludzkich warunkach? Ksi¹¿ka sk³ada siê 
z jego wspomnieñ z obozu oraz opisu stworzonej odmiany 
analizy egzystencjalnej. Freud uwa¿a³, ¿e ¿yciem cz³owieka 
rz¹dzi popêd seksualny i pokusy. Frankl natomiast 
sformu³owa³ teoriê, wed³ug której najg³êbszym popêdem 
cz³owieka jest poszukiwanie sensu i celu, a jego brak w ¿yciu 
cz³owieka mo¿e byæ Ÿród³em nerwicy. Natomiast jeœli 
potrafimy odpowiedzieæ na pytanie: „Co dla mnie ma sens”? 
bêdziemy mogli przetrwaæ mimo niesprzyjaj¹cych 
okolicznoœci, jakie niesie nam los. Nawet jeœli wszystko inne 
zostaje nam zabrane c zawsze mamy jeszcze mo¿liwoœæ 
wyboru w³asnego stanowiska w obliczu konkretnych 
okolicznoœci.

Do tej wolnoœci odwo³uje siê Ulrich Schnabel w ksi¹¿ce 
Si³a wewnêtrznej wolnoœci. Jak odnaleŸæ w sobie energiê do 
dzia³ania. Zwraca uwagê na fakt, ¿e kiedy okolicznoœci s¹ 
trudne  - liczy siê nasze wewnêtrzne nastawienie. Nie chodzi 

Biblioteka poleca: Lektury na ciê¿kie czasy
tutaj bynajmniej o naiwny optymizm. „Bycie dobrej myœli”, 
to nie jest tylko nadzieja, ¿e coœ siê jakoœ u³o¿y, a raczej 
„nadzieja racjonalna” oparta na rzeczowej ocenie faktów. 
Wa¿ne jest, by dostrzegaæ powagê sytuacji, ale nie poddawaæ 
siê parali¿owi i wykorzystywaæ ka¿d¹ okazjê na poprawê. 
Nawet w trudnej sytuacji mo¿na znaleŸæ w sobie si³ê 
napêdow¹, któr¹ Nietzsche nazywa³ ¿yciowym dlaczego? 
Dobre lub z³e samopoczucie zale¿y nie tyle od okolicznoœci 
zewnêtrznych, ile od naszej ich oceny.

Autor przytacza ró¿ne sposoby, idee radzenia sobie 
w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach oraz historie ludzi, 
którzy d¹¿yli do realizacji swoich celów mimo wszystko. 
Zwraca uwagê na fakt, ¿e umiejêtnoœæ radzenia sobie z 
kryzysami wypracowuje siê dziêki wyzwaniom  - tak jak 
organizm odpornoœæ wypracowuje walcz¹c z zarazkami. 
Warto pamiêtaæ tak¿e o … poczuciu humoru. Jak powiedzia³ 
Karl Valentin: „Ka¿da rzecz ma trzy strony: pozytywn¹, 
negatywn¹ i komiczn¹.”

I jeszcze bardzo trafne spostrze¿enia dotycz¹ce 
naszych obaw. W zachodnich spo³eczeñstwach, w zwi¹zku z 
dobrobytem, ludzi parali¿uje lêk przed strat¹, lêk wiêkszy ni¿ 
radoœæ z tego, co osi¹gnêliœmy. Bardziej boimy siê te¿ 
nowych, nieznanych zjawisk. Ksi¹¿ka zosta³a napisana w 
2018 roku, gdy Ÿród³a naszych lêków wi¹za³y siê g³ównie z 
zagro¿eniem demokracji w wielu krajach, globalizacj¹ 
gospodarki, skutkami ubocznymi postêpu technologicznego 
czy zagro¿eniem terroryzmem. Co napisa³by autor o wirusie, 
który w 2020 roku przewróci³ nasze ¿ycie do góry nogami?
Wiêcej recenzji ksi¹¿ek na: biblioteka.siepraw.pl w dziale 
Recenzje.

/Hanna Pietrzak-Trzciñska/



13

Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Siepraw w ho³dzie narodowi amerykañskiemu

 okazji œwi¹t lub innych wa¿nych uroczystoœci czy te¿ Zrocznic sk³adamy sobie jak najserdeczniejsze ¿yczenia. 
Bywa i tak, ¿e takie ¿yczenia sk³adaj¹ sobie nie tylko 
pojedyncze osoby ale równie¿ wiêksze zbiorowoœci. W tym 
kontekœcie warto wspomnieæ pewne szczególne ¿yczenia 
sprzed ponad dziewiêædziesiêciu lat.

W 1926 roku z okazji 150 rocznicy og³oszenia 
Deklaracji niepodleg³oœci Stanów Zjednoczonych Polacy 
podarowali narodowi amerykañskiemu niezwyk³y prezent. 
By³o nim 111 tomów zawieraj¹cych ¿yczenia od 5,5 mln 
polskich obywateli. 

We wstêpie do ¿yczeñ zawarto nastêpuj¹ce zdanie: 
„Naród polski przesy³a obywatelom Wielkiej Unii Amery-
kañskiej braterskie pozdrowienie wraz z zapewnieniem 
najg³êbszego podziwu dla stworzonych przez was instytucji, 
w których wolnoœæ, równoœæ i sprawiedliwoœæ znalaz³y swój 
najwy¿szy wyraz, staj¹c siê gwiazd¹ przewodni¹ dla 
wszystkich nowoczesnych informacji. Œwiêto wasze, 
szlachetni amerykanie, nie jest tylko waszym œwiêtem. 
Znajduje ono gor¹cy odzew w ca³ym œwiecie, a szczególnie w 
naszej ojczyŸnie Polsce, która jest dumna z tego, ¿e w wielkiej 
godzinie waszych dziejów u boku Jerzego Washingtona stali 
pod chor¹gwi¹ wolnoœci tak¿e bohaterowie naszych walk o 
wolnoœæ Tadeusz Koœciuszko i Kazimierz Pu³aski”.

Jakie by³y motywy stworzenia tych niezwyk³ych 
¿yczeñ? Musimy pamiêtaæ o wielkiej roli jak¹ odegra³y 
Stany Zjednoczone w procesie odbudowy Pañstwa 
Polskiego po I wojnie œwiatowej. Ogólnie znanym faktem 
jest program pokojowy, który przedstawi³ 8 stycznia 1918 
roku w orêdziu do Kongresu prezydent Thomas Woodrow 
Wilson. Postulowa³ w nim podjêcie dzia³añ, które nale¿a³oby 
przedsiêwzi¹æ, by zapewniæ sprawiedliwszy œwiat po I 
wojnie œwiatowej. Dla Polski wa¿ny by³ 13 punkt, mówi¹cy 
o utworzeniu niepodleg³ego pañstwa polskiego z dostêpem 
do morza na terenach zamieszkanych w wiêkszoœci przez 
ludnoœæ polsk¹. Ogromne znaczenie mia³a tak¿e pomoc 
humanitarna jakiej Stany Zjednoczone udzieli³y Polce zaraz 
po I wojnie œwiatowej. Pomoc tê organizowa³ w Stanach 
Zjednoczonych Herbert Hoover, który prywatnie by³ 
przyjacielem Ignacego Paderewskiego. Do Polski p³ynê³y 
tysi¹ce ton ¿ywnoœci, odzie¿y i lekarstw, ale te¿ œrodków 
potrzebnych gospodarce. By³a to jedna z najwiêkszych w 
historii akcji humanitarnych. Tylko w lutym 1919 r. 
roz³adowano w Gdañsku 16 tysiêcy wagonów towarowych i 
550 barek rzecznych. W maju 1920 r. hooverowska akcja 
do¿ywiania obejmowa³a 300 tysiêcy dzieci z najubo¿szych 
rodzin. Jak donosi³a w 1921 roku prasa, dzieciom polskim 
podano w sumie 550 milionów posi³ków. Pomoc, by³a 
liczona w miliony ówczesnych dolarów.

Aby podziêkowaæ Stanom Zjednoczonym za tak 
wielk¹ pomoc postanowiono zorganizowaæ w ca³ym kraju 
akcjê zbierania podpisów pod ¿yczeniami z okazji 150-lecia 
amerykañskiej deklaracji niepodleg³oœci. Zajmowa³a siê tym 
powsta³a w 1921 roku Polsko-Amerykañska Izba Handlowa. 
W ten sposób powsta³a wyj¹tkowa kolekcja sk³adaj¹ca siê z 
111 tomów, które na 30 tysi¹cach stron zawieraj¹ piêæ i pó³ 

miliona podpisów. Oznacza to, ¿e polskiej administracji 
uda³o siê zebraæ podpisy od 20% spo³eczeñstwa. Tego typu 
podarek jest z pewnoœci¹ œwiatowym ewenementem. Wœród 
autografów znajduj¹ siê nie tylko podpisy prezydenta 
Ignacego Moœcickiego premiera Kazimierza Bartla, prymasa 
Polski Aleksandra Kakowskiego, Józefa Pi³sudskiego, ale 
tak¿e ministrów, pos³ów, urzêdników ministerstw, cz³onków 
instytucji publicznych i spo³ecznych, a tak¿e zwyk³ych 
Polaków. Wzruszaj¹cym elementem zbioru s¹ rysunki 
namalowane przez m³odzie¿ szkoln¹ oraz wierszyki, które 
wyra¿a³y podziw z okazji 150 rocznicy niepodleg³oœci 
Stanów Zjednoczonych.

Ten unikatowy zbiór ¿yczeñ jest obecnie przecho-
wywany w Bibliotece Kongresu USA. W ostatnich latach 
zosta³ on zdigitalizowany i w ten sposób sta³ siê ogólno-
dostêpny. Wœród milionów podpisów znajduj¹ siê tam tak¿e 
karty z podpisami nauczycieli i uczniów Szko³y 
Podstawowej w Sieprawiu. Podpisy ówczesnych Sieprawian 
pomieszczono na stronach 35-36 w tomie 88. Wielu z nas z 
pewnoœci¹ odnajdzie tam nazwiska swoich babæ i dziadków, 
a tak¿e dalszych przodków. (Ja wœród podpisów znalaz³em 
moje dwie ciocie: Marjê Markównê i Zofjê Markównê). 
Zbiór ten ma zatem dzisiaj nie tylko du¿¹ wartoœæ 
historyczn¹, ale tak¿e ogromn¹ wartoœæ sentymentaln¹. 

Kartê tytu³ow¹ zbioru podpisów oraz karty z 
podpisami Sieprawian przedstawiaj¹ za³¹czone zdjêcia. 
Kartê ze zbiorem podpisów poprzedza uroczysta preambu³a 
oraz dane identyfikacyjne szko³y. Oto treœæ preambu³y: 
„Szkolnictwo polskie w ho³dzie narodowi amerykañskiemu 
na pami¹tkê 150-lecia niepodleg³oœci  Stanów 
Zjednoczonych”. Dalej podane s¹ dane szko³y: Szko³a 
powszechna 7-klasowa, Miejscowoœæ Siepraw, Powiat 
Wieliczka, Opiekun Franciszek Baran, Kierownik Jan 
Dobosz, Inspektor Andrzej Marsza³ek, Kuratorium Kraków, 
Iloœæ oddzia³ów 9, Iloœæ klas 7, Iloœæ nauczycieli 11, iloœæ 
dzieci 450, Data odczytu 1 maja 1926”. Pod tymi danymi 
umieszczono pieczêæ szko³y z napisem „Szko³a Ludowa w 
Sieprawiu”. Dalej nastêpuj¹ podpisy grona nauczycielskie-
go oraz uczniów. Poni¿ej przedstawiono dane osób 
podpisanych z zachowaniem oryginalnej pisowni, a w 
przypadku w¹tpliwoœci w odczytaniu danych z dodaniem 
znaku zapytania w nawiasie. Oto lista osób, które podpisa³y 
¿yczenia: Jan Dobosz kierownik, Paulina Wachlówna (?) 
naucz., Fr. Kornasiówna naucz. , Zaj¹cówna naucz., x. 
Ignacy Cie¿ proboszcz, x. Zemanek Gabryel (?), Teresa 
Bednarska, Zofia Wielgusowa naucz., Albina Doboszowa, 
Wiktorja Tomerówna naucz., Helena Talarencekówna (?) 
nauczycielka, Jarosz Józef, M³ynarczyk W³adys³aw, Surówka 
Adam, Dobosz Jan, Salawa Ignacy, Dudek Józef, Suder 
Stanis³aw, Suder Jan, Matoga Stefan, Król Ludwik (?), 
Su³owski Stanis³aw, Dobosz Ludwik, Przêczek Franciszek, 
Kowalczykówna Katarzyna, Oramusówna Marja, 
Borczakówna Marja, Baranówna Joanna, Przêczkówna 
Weron (ika), Jaroszówna Helena, Krystyna Salawianka, 
Cyprijan Król, Kickówna Helena, Helena Bêtkowska, 
Oramus Micha³, Kazimierz Marek, Butkówna Helena, 
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Przêczkówna Franciszka, Franciszek Wielgus, Doboszówna 
Marja, Firkówna Wiktorja, Salawa Piotr, Cyganówna 
Bronis³awa, Nowak Stanis³aw, Baran Adam, Matysówna 
Helena, Nowak Kazimierz, Matoga Józef, Oramus Jan, 
DŸwi¿anka Karolina, Cygan Ludwik, Baran Jan, Jan Mika, 
Helena Kwincianka, Siatka Alojzy, Durak Jan, Dyrda 
Wojciech, Stanis³aw Æwierz, Wielgus Franciszek, Gniadek 
Ignacy, Tadeusz Kowalczyk, Stanis³aw Dziura, Józef 
Kowalczyk, Panek Stanis³aw, Kowalczyk Stanis³aw, Siatka 
Franciszek, Ignacy Suder, Piotr Pyrdek, Piotr Dobosz, 
Micha³ Przêczek, Antonina Tylkówna, Doboszówna Anna, 
Janinia Doboszówna, Marja Paluchówna, Paluchówna 
Marja, Anna Mato¿anka, Mikówna Weronika, Baranówna 
Antonina, Anna Dziurówna, Wielgusówna Stefanja, 
Mato¿anka Marja, Sudrówna Feliksa, Weinrebówna (?) 
Eleonora, Sudrówna Zof(ia), Mato¿anka Aniela, Markówna 
Marja, Mato¿anka Marja I, Marja Siatkówna, Tylkówna 
Anna, Eleonora Sudrówna, Anna Su³owska, Helena 
Bêtkowska, Marja Mato¿anka, Bidziñska Helena, 
Doboszówna Rozalja, Bujasówna Aniela, H.J., Sudrówna 
Joanna, Przêczek Jan, P³achta W³adys³aw, Baran Stanis³aw, 
Æwierz Ignacy, Franciszek Kowalczyk, Baran Tomasz, Jan 
Grochal, Suder Stanis³aw, Ignacy Pietrzyk, Adam Gniadek, 
Kowalczyk Alojzy, So³tys Jan, Czerwieñ Stanis³aw, Su³owski 
Stanis³aw, Siatka Jan, Figiel Stanis³aw, Bu³ka Ludwik, 
DŸwi¿anka Katarzyna, Oramusówna Marja, So³tysówna 
Katarzyna, Jadwiga Sudrówna, Pankówna Helena, 
Prociakówna Eleonora, Zofia Chwistkówna, Salawianka 
Antonina, Grzybkówna Stefanja, Helena Durakówna, 
Figlówna Eleonora, Nowakówna Joanna, Kuchcianka 
Marja, Kuchta Stanis³aw, Salawa Jan, Suder Stanis³aw, 
Górnikiewicz Jan, DŸwig Stefan, Bujas Jan, Mika Alojzy, 
Pietrzyk Stanis³aw, Stanis³aw Nowak, Filiciak Micha³, 
Dobosz W³adys³aw, Figiel Ludwik, Salawa Jan, Suder 
Kazimierz, Grochal, Micha³ Figiel, Pasternak Tadeusz, 
Marja Nowakówna, Kotarbianka Marja, Sudrówna 
Antonina, Woœ Stanis³aw, Pitalanka Jadwiga, Helena 
Dziurzanka, Wielgusówna Anna, Wielgusówna Stefanja, 

Bidziñska Karolina, Bujasówna Stefa, Dankówna Stefa, 
Pankówna Antonina, Dudkówna Teresa, DŸwi¿anka Paula, 
Marja Bujasówna, Markówna Zofia, Foglówna Felicja, 
Siatkówna Zofja, Adam Chwistek, Piecek Henryk, Prociak 
Antoni, Oramus Andrzej, Kowalczyk Zygmunt, Baran Jan, 
Dziura Juljan, Kopa Izydor, Matoga Józef, Stanis³aw So³tys, 
Wojciech Figiel, Matoga Józef, Suder Jan, Jan Grochol, 
Grzybek Jan, Józef Mika, Wielgus Andrzej, Matoga 
Stanis³aw, Figiel Józef, Matoga Ludwik, Ludwik Mika, 
Pasternak Stefan, Alojzy Kaczorowski, Orzechowski Jan, 
Wojtycza Jan, Szczepan Bêtkowski.

£¹cznie ¿yczenia podpisa³o 190 Sieprawian. Z tej 
liczby 11 osób to nauczyciele (w tym dwóch ksiê¿ych) oraz 
179 uczniów. Uczniowie to zapewne dzieci ze starszych klas 
szko³y podstawowej. Iloœæ podpisów limitowa³a równie¿ 
iloœæ miejsca na dwóch kartach przeznaczonych na ten cel 
dla szko³y w Sieprawiu. Poszukuj¹c podpisu swoich 
przodków warto równie¿ zwróciæ uwagê na zmiany jakie 
zasz³y w zakresie pisowni niektórych popularnych imion, jak 
na przyk³ad Marja, Zofja czy Stefanja. Godna uwagi jest 
tak¿e archaiczna ju¿ dziœ pisownia ¿eñskich nazwisk, która 
pozwala³a na bezb³êdn¹ identyfikacjê stanu cywilnego danej 
osoby wed³ug samego brzmienia nazwiska. Mamy wiêc na 
przyk³ad panie Doboszow¹ i Doboszównê. Ciekawe s¹ te¿ 
prawie kompletnie ju¿ dziœ nie u¿ywane formy dziewczê-
cych nazwisk typu; DŸwi¿anka, Mato¿anka, Pitalanka… 

Pomys³odawcom ¿yczeñ dla narodu amerykañskie-
go powinniœmy byæ ogromnie wdziêczni. Choæ zapewne nie 
to by³o ich g³ównym celem, stworzyli swoist¹ kapsu³ê czasu, 
która dziœ pozwala na nam na nowo odkrywaæ historiê.

/Stanis³aw Konarski/

Jan Marcinek, poeta ludowy
 numerze 1 (68) /2015 „Z Czterech Stron Gminy” Wzamieszczone zosta³o zdjêcie z 1936 r. wykonane 

przed wejœciem do Urzêdu Gminy w Sieprawiu. Znajduje siê 
na nim grupa osób, prawdopodobnie pracowników gminy. 
Wœród nich podpisany tylko nazwiskiem, Marcinek, 
pracownik gminy. By³ to Jan Marcinek, poeta ludowy, 
etnograf - amator, samorodny talent. Z nazwiskiem, Jan 
Marcinek, po raz pierwszy zetkn¹³em siê, studiuj¹c filologiê 
polsk¹ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Postaram siê w skrócie przybli¿yæ Czytelnikom postaæ tego 
niepospolitego cz³owieka. Informacje o Janie Marcinku 
znaleŸæ mo¿na w wydawnictwach encyklopedycznych: 
„Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedycz-
ny, tom 1”, w XIX tomie „Polskiego s³ownika 
biograficznego” oraz w innych wydawnictwach, z których 
korzysta³em.

Jan Marcinek, pseudonim Jasiek Sobków z 
Bieñkowic urodzi³ siê 15 XII 1881 r. w Bieñkowicach, w 
powiecie myœlenickim. Zmar³ 12 VIII 1951 r. w 
Bieñkowicach. By³ synem œredniorolnego gospodarza i 
utalentowanego rzeŸbiarza ludowego, Sebastiana, oraz 
równie¿ utalentowanej pieœniarki wiejskiej, Reginy z 

Chlebdów. Ukoñczy³ dwuletni¹ szko³ê ludow¹ w 
Dziekanowicach. Pomaga³ rodzicom w pracy na roli. Dalsz¹ 
wiedzê zdobywa³ jako samouk. Od roku 1912. do koñca I 
wojny œwiatowej s³u¿y³ w wojsku austriackim. W jego 
¿yciorysie, zamieszczonym w „Polskim s³owniku 
biograficznym” znajduje siê informacja: „Poza gospodark¹ 
pracowa³ tak¿e w samorz¹dzie gminnym (by³ sekretarzem 
gminy w Sieprawiu), w kó³kach rolniczych i ko³ach 
m³odzie¿y wiejskiej. W Sieprawiu za³o¿y³ teatr amatorski, 
dla którego napisa³ kilka utworów treœci komediowej lub 
moralizatorsko - spo³ecznej („Przyb³êda”, „Bratobójstwo”, 
„G³upi Waluœ”, „Zmartwychwstanie”)”. Przedstawienia 
teatru amatorskiego w Sieprawiu odbywa³y siê w Domu 
Ludowym, który sta³ na miejscu obecnej stra¿nicy. Tradycje 
teatru amatorskiego z Sieprawia podtrzymuje z powodze-
niem, odnosz¹cy sukcesy i nagradzany, teatr amatorski z 
£yczanki.

Najwa¿niejszym dzie³em Marcinka by³ obszerny 
(kilkadziesi¹t tysiêcy wierszy) poemat opisowy o wsi pt. 
”Straszny rok”, osnuty na tle tragicznych wydarzeñ 
Powstania Krakowskiego i rabacji w 1846 r., opisuj¹cy bitwê 
powstañców z Austriakami pod Gdowem i pogromy dworów 
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w okolicy. W bitwie tej zginê³o 154, w wiêkszoœci m³odych, 
powstañców. Te wa¿ne wydarzenia historyczne mia³y 
miejsce stosunkowo niedaleko Sieprawia (Jeœli bêdzie 
zainteresowanie Czytelników, to napiszê o tym wa¿nym 
wydarzeniu dla naszej historii, w którymœ nastêpnym 
numerze gazety). Utwór „Straszny rok” przyniós³ mu 
uznanie i du¿y rozg³os, zw³aszcza po II wojnie œwiatowej. 

Jana Marcinka interesowa³a równie¿ etnografia. W 
roku 1946 podj¹³ wspó³pracê z Muzeum Etnograficznym w 
Krakowie, na którego zlecenie prowadzi³ badania terenowe. 
Oto parê tytu³ów jego opracowañ: „Funkcja odpraszacza” 
(M³odszym Czytelnikom wyjaœniam, ¿e „odpraszacz” to 
mê¿czyzna, prowadz¹cy modlitwy i œpiewy podczas 
dawnych pogrzebów, które niekiedy wêdrowa³y po kilka 
nawet kilometrów z domu zmar³ego do koœcio³a i na 
cmentarz), „Teksty szopki w Bieñkowicach w pow. 
myœlenickim”, „Ojcowska nauka dobrego zachowania”, 
„Czeœæ dla chleba”. 

W opracowaniu „Czeœæ dla chleba” pisa³: „Ch³op, 
ceni¹c wysoko kawa³ek chleba, ceni³ w³asn¹ pracê, pracê 
swojej wspó³braci i ziemiê, która ten chleb wyda³a. Jak¿e nie 
mia³ byæ do niej przywi¹zany, skoro na niej pracowa³ i rosi³ j¹ 
w³asnym potem, skoro ona okrywa³a go i ¿ywi³a, 
przypomina³a mu ojców i dziadów, jego wspólne z rodzicami 
prace, ich przestrogi i upomnienia, a wreszcie po dokonaniu 
¿ywota ta ziemia mia³a przyj¹æ go do swego ³ona”.

O Janie Marcinku i jego twórczoœci pisa³, miêdzy 
innymi, znany krakowski literat, krytyk teatralny i 
publicysta, Tadeusz Kudliñski, w ksi¹¿ce pt. „M³odoœci mej 
stolica”: „Odwiedzaliœmy go wraz z profesorem Pigoniem w 
Bieñkowicach pod Wieliczk¹, gdzie gospodarzy³ z ¿on¹, 
wychowank¹ uniwersytetu ludowego w Szycach (…). 
Marcinek mniej sobie ceni³ utwory teatralne, pisane pod 
pseudonimem Jasiek Sobków z Bieñkowic na zamówienie 
spo³eczne, bo dla miejscowego zespo³u amatorskiego. Za 
dzie³o ¿ycia uwa¿a³ ow¹ epopejê, poemat narracyjny, 
którego rêkopisy po skoñczeniu za³adowa³ na wóz (taki by³ 

rozmiar materia³u) i zawióz³ profesorowi Pigoniowi”.
Twórczoœæ Marcinka doceni³ ten wybitny literaturo-

znawca, autor wielu ksi¹¿ek naukowych, profesor literatury 
polskiej na Uniwersytecie Jagielloñskim, Stanis³aw Pigoñ. 
Prof. Pigoñ pochodzi³ z biednej ch³opskiej rodziny i do koñca 
¿ycia z dum¹ podkreœla³ swoje ch³opskie pochodzenie i 
trwa³y zwi¹zek z ¿yciem wsi. Omówienie twórczoœci Jana 
Marcinka w ksi¹¿ce prof. Pigonia pt. „Na drogach kultury 
ludowej” zawiera prawie 10 stron. Niektóre fragmenty warto 
zacytowaæ:
„Jeden Marcinek pokusi³ siê iœæ w œlady mickiewiczowskiej 
epopei, ale nauczy³ siê z niej chyba tylko opisów przyrody 
(…). Jan Marcinek jest swego rodzaju osobliwoœci¹ w 
zespole poetów ludowych; jak ju¿ zaznaczone, jest jednym z 
rzadkich na tej niwie okazów talentu epickiego. Nie od razu 
siê z nim ods³oni³; w³aœciwej drogi swej i swego zagonu 
literackiego szuka³ d³ugo. Pisywa³, poza korespondencjami 
politycznymi, wiersze, drobne opowiadania, wreszcie da³ 
kilka dramatów, powodowany w tym zawsze jak¹œ doraŸn¹ 
potrzeb¹ spo³eczn¹. Ale upodobanie w epice mia³ od 
m³odoœci (…). Pod tym wzglêdem mamy do czynienia u tego 
ch³opa bieñkowickiego ze stosunkiem do tworzywa takim 
samym mniej wiêcej jak w „Iliadzie” (…). Jak Homer dla 
Greków czy Trojan, jak Mickiewicz dla Robaka czy Rykowa, 
tak i Marcinek - jeœli siê godzi przyrównaæ - jednak¹ stosuje 
miarê oceny: dla wsi zarówno, jak dla dworów.”

Wypowiedzi wybitnego znawcy literatury oceniaj¹-
ce twórczoœæ Jana Marcinka, zw³aszcza przywo³ywanie 
Mickiewicza i Homera, œwiadcz¹ o tym, ¿e poeta z 
Bieñkowic by³ cz³owiekiem niepospolitym, nadzwyczaj 
utalentowanym. Szkoda, ¿e zapominanym.

/Piotr Przêczek/

Gwara
Formy jêzyka gwarowego - coraz rzadziej s³yszane - nie 
zak³ócaj¹ce wspó³czesnej komunikacji jêzykowej

babraæ siê, ubabrany- brudziæ siê, ubrudzony
biyda - bieda
brzyzek - stok, pagórek
grzych - grzech
krzyk³a - krzyknê³a
miet³a - miot³a
³obloæ, ³oblo³a - oblaæ, obla³a
³obiod - obiad
póŸni - póŸniej
przynies³am, przynies³a - przynios³am, przynios³a
rzyka - rzeka
œciong³a - œci¹gnê³a
szarp³a - szarpnê³a
wziena, wzieni - wziê³a, wziêli
wywiez³a, wywieze - wywioz³a, wywiozê
wszet - wszed³

Wyrazy i formy jêzyka gwarowego  znane najstarszym, 
u¿ycie ich mo¿e zak³óciæ wspó³czesn¹ komunikacjê 
jêzykow¹

kajfos - skrzynia do gaszenia wapna
gizdok - obrzydliwiec
gudzia - œwinka
hybaæ - skakaæ
legnê se - po³o¿ê siê
mlyko drobione - potrawa z mleka z pokruszonym chlebem 
mo¿d¿eñ - modrzew
naryktowaæ, narychtowaæ - przygotowaæ
pokiela - pok¹d, póki (pokiela mom si³y to robie)
sietniok - chorowity, s³abeusz
skrudliæ - bronowaæ pole po orce
s³uchanica - konfesjona³
œwarny - zgrabny, ³adny
zabocyæ, zabocy³am - zapomnieæ, zapomnia³am 

/Wanda Matoga/
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iekawostki z naszej lokalnej historii odkrywane i Cprezentowane przez p. Stanis³awa Konarskiego s¹ nie 
do przecenienia. Tym razem przy okazji opublikowanego 
dokumentu zwi¹zanego z wydarzeniem z 1926 r. 
poznaliœmy, analizuj¹c w³asnorêczne podpisy nauczycieli, 
ksiê¿y i nastoletnich uczniów szko³y sieprawskiej, 
obowi¹zuj¹c¹ w tym czasie normê stosowania ¿eñskich form 
nazwisk, które przekazywa³y informacjê o stanie cywilnym 
ich nosicielek. Dodany do nazwiska ojca przyrostek - ówna 
lub - anka poœwiadcza³ wolny stan kobiety, natomiast 
przyrostek - owa dodany do nazwiska mê¿a informowa³, ¿e 
kobieta jest mê¿atk¹. Ta norma dotycz¹ca obowi¹zku 
stosowania w jêzyku ogólnym, a wiêc urzêdowym nazwisk 
kobiet z wymienionymi wy¿ej przyrostkami, przetrwa³a 
mniej wiêcej do po³owy ubieg³ego wieku, a badacze jêzyka 
wskazuj¹, ¿e zanik³a za spraw¹ postêpuj¹cych zmian w 
strukturze rodzin oraz w zwi¹zku z coraz wiêksz¹ 
aktywnoœci¹ zawodow¹ i publiczn¹ kobiet, które to zmiany 
spowodowa³y utrwalenie siê w jêzyku ogólnym, oficjalnym 
stosowania nazwisk kobiet w brzmieniu jak nazwiska 
mê¿czyzn. W jêzyku nieoficjalnym, mówionym funkcjonuj¹ 
natomiast do tej pory nazwiska z przyrostkiem - owa dla 
mê¿atek (Nowakowa, Sudrowa).

Ca³kiem odmienna jest historia nazwisk kobiet w 
dawnym jêzyku wiejskim, gwarowym. Pierwsza ró¿nica w 
stosunku do norm jêzyka ogólnego wynika z faktu, ¿e do 
nazwiska ojca dodawano w gwarze przyrostek - owna lub - 
onka . Jeœli to odniesiemy do podpisów dziewcz¹t w liœcie do 
narodu amerykañskiego to w jêzyku mówionym ówczesnej 
wsi ich nazwiska brzmia³y np. tak: Bu³kowna (Bu³kówna), 
Firkowna (Firkówna), Borcokowna (Borczakówna), Kic-
kowna (Kickówna), Markowna (Markówna), Oramusionka 
(Oramusówna), Jarosionka (Jaroszówna), Cyganionka 
(Cyganówna), Miconka (Mikówna), Duroconka (Duraków-
na), Kwincionka (Kwintówna), Bujasionka (Bujasówna), 
Dziurzonka (Dziurówna) - ró¿ni³y siê wiêc od podanych w 
nawiasach form nazwisk obowi¹zuj¹cych w jêzyku 
ogólnopolskim.

Druga ró¿nica wynika z faktu, ¿e te formy nazwiska 
rodowego w jêzyku wsi przypisane by³y do kobiety niejako 
na ca³e ¿ycie, bo to nazwisko utworzone od nazwiska ojca
stawa³o siê identyfikatorem konkretnej osoby, ju¿ mê¿atki. 
Jeœli szuka³o siê wœród mieszkaj¹cych po s¹siedzku osób o 
tym samym imieniu, to aby bezb³êdnie wskazaæ o kogo 
chodzi najczêœciej u¿ywa³o siê nazwiska rodowego, tego z 
przyrostkiem - owna lub - onka. Co wiêcej, tak¿e dziœ 

najstarsi mieszkañcy naszej wsi w ten sposób identyfikuj¹ 
m³odsze pokolenia: dzieci, czy te¿ wnuki swoich rówie-
œników, gdy do nazwiska , jak to siê mówi „po ojcu” doda siê 
nazwisko rodowe matki - to wtedy wiadomo na pewno o 
kogo chodzi.

Kolejna ró¿nica dotyczy nazwisk z przyrostkiem - 
ski dla mê¿czyzn, od których to w jêzyku ogólnym ¿eñska 
formê zarówno dla kobiet stanu wolnego jak i mê¿atek 
nale¿a³o tworzyæ przez koñcówkê - a. W jêzyku mówionym 
wsi, ale tylko do córek ojców, których nazwisko koñczy³o siê 
na - ski, czêsto tworzono now¹ formê, trochê dziwn¹ dla nas, 
np. Œwidosconka (od Œwidowski), Demsconka (od Dêbski), 
Szafarsconka (od Szafarski).

Forma nazwiska kobiecego w gwarze pozwala³a 
bezb³êdnie okreœliæ nie tylko stan cywilny ale te¿ 
przynale¿noœæ pokoleniow¹ w danej rodzinie mieszkaj¹cej 
pod jednym dachem. Dla nestorki rodu czêsto wykorzysty-
wano przyrostek - ina, np. Salawina, Dyrdzina, lub - ka, np. 
Doboszka, Bujaska , bo nazwisko z przyrostkiem - owa 
przypisane by³o do jej synowej, a wiêc do kobiety z m³od-
szego pokolenia.

W jêzyku gwarowym naszych wsi nazwiska mêskie 
równie¿ podlega³y modyfikacjom, a w³aœciwie zdrobnie-
niom, tym sposobem identyfikowano przynale¿noœæ pokole-
niow¹ mê¿czyzn. Dlatego te¿ dopóki ¿y³ ojciec, to jego syn 
by³: Solawka (syn Salawy), Pitalka (syn Pitali), Æwierzyk 
(syn Æwierza), Pyrdosek (syn Pyrdka), Suderek (syn Sudra) - 
tych przyk³adów mo¿na mno¿yæ.

Wielu z nas pewnie uzna tê gwarow¹ tradycjê za 
przyk³ady zacofania, zanim to zrobimy to uœwiadommy 
sobie, ¿e zwyczaj jêzykowy ¿yje dot¹d, dopóki s¹ ludzie, 
którzy jego mechanizm nie tyko rozumiej¹, ale tak¿e stosuj¹ 
w komunikacji z innymi. Przyzwyczajenia jêzykowe 
najstarszego pokolenia s¹ na tyle trwa³e, ¿e opisane formy 
nazwisk i przypisane im funkcje identyfikacyjne wystêpuj¹ 
w naszym wiejskim jêzyku.
Zwyczaj ten rozumiej¹ jeszcze, choæ rzadko siê do niego 
stosuj¹, osoby, które urodzi³y siê nie pó¿niej ni¿ w latach 
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. A potem? Potem tradycja 
zwi¹zana z funkcj¹ identyfikacyjn¹ ludzi poprzez formê 
nazwiska zniknie z jêzyka wsi. 

       /Wanda Matoga/

Przyroda wokó³ nas
Przyjazny imigrant - tracz nurogêœ

zmiana dokonana przez ludzi jest korzystna dla danego 
gatunku. Takim przyk³adem mo¿e byæ zasiedlenie 
pierwotnie naskalnych gatunków, takich jak go³¹b skalny, 
czy jerzyk w naszych miastach. Budynki wielopiêtrowe 
zbudowane z betonu „przypominaj¹” ptakom ska³y i 
zaczynaj¹ je zasiedlaæ.

Ptakiem, który stosunkowo niedawno zasiedli³ 

Formy nazwisk u¿ywane w dawnym i obecnie u¿ywanym jêzyku naszej 
wsi i ich funkcje

 naturze ptaków jest zdolnoœæ przemieszczania siê, Wnie tylko zwi¹zana z migracjami na zimowiska i 
lêgowiska, ale tak¿e mo¿e siê to odbywaæ w ramach 
zwiêkszania i zmniejszania area³u lêgowego. Wynika to z 
ró¿nych przyczyn. Czasem cz³owiek przekszta³ca du¿e 
obszary na pola uprawne, czy tereny mieszkaniowe i ptaki 
musz¹ siê z danego terenu wynieœæ gdzie indziej, a czasem 



17

okolice naszej Gminy jest tracz nurogêœ. Jeszcze w po³owie 
XX w. nurogêœ wystêpowa³a jedynie na Pomorzu, Mazurach 
i w pó³nocnej czêœci Wielkopolski. Obecnie rozszerza swój 
zasiêg, st¹d coraz ³atwiej spotkaæ j¹ nad ciekami i 
zbiornikami wodnymi w niemal ca³ej Polsce. Dolinê Raby 
zasiedli³o oko³o 2000 roku. Obecnie mo¿na j¹ spotkaæ w 
okresie lêgowym na wiêkszych ciekach wodnych (np. na 
Sieprawce), czy okolicznych stawach. Liczniej wystêpuje 
jesieni¹ na Zatoce Zakliczyñskiej Zbiornika Dobczyckiego 
(nawet w stadach do 130 osobników).

Ten ptak z rodziny blaszkodziobych jest zwi¹zany z 
wodami i jest typowym rybo¿erc¹, do czego jest doskonale 
przygotowany. Jego dziób jest stosunkowo d³ugi, na 
brzegach wyposa¿ony w drobne z¹bki, które u³atwiaj¹ 
schwytanie i utrzymanie œliskiej zdobyczy. Nurogêœ potrafi, 
jak jej nazwa wskazuje, doskonale nurkowaæ. Poluje w ten 
sposób g³ównie na ryby, ale te¿ inne zwierzêta wodne.

Jak to u wiêkszoœci kaczek u tego tracza wystêpuje 
dymorfizm p³ciowy - samiec ró¿ni siê ubarwieniem od 
samicy. Samiec jest bia³o - czarny, wiêkszoœæ jego upierzenia 
jest bia³e, a czarne elementy wystêpuj¹ na skrzyd³ach oraz 
g³owie. Samica jest szaro bia³a z rudo-br¹zow¹ g³ow¹ i 
bardziej okaza³ym czubem z ty³u g³owy. 

Ciekawy jest sposób gniazdowania nurogêsi. Nie 
zak³adaj¹ one gniazd jak wiêkszoœæ kaczek - na wyspach, w 
szuwarach, czy trzcinowiskach, a gnie¿d¿¹ siê w… 
dziuplach. W tych wykutych przez du¿e dziêcio³y, b¹dŸ w 
naturalnych otworach w drzewach, czy ska³ach. W okresie 

lêgowym mo¿na spotkaæ nurogêsi daleko od wód, kiedy 
lotem patrolowym wlatuj¹ do lasów lub zadrzewieñ, 
poszukuj¹c odpowiednich miejsc do za³o¿enia lêgu. Gniazdo 
mo¿e znajdowaæ siê nawet kilkaset metrów od najbli¿szej 
wody, co rodzi szereg niebezpieczeñstw przy próbie 
przeprowadzenia przez matkê kacz¹t do ich naturalnego 
œrodowiska, czyli wody. Po drodze czêsto znajduj¹ siê 
zabudowania, czy ulice, co rodzi du¿e zagro¿enia dla 
traczego przychówku. Bywa³o czasem i tak, ¿e 
zdezorientowana samica nurogêsi potrzebowa³a pomocy 
ludzi (np. Policji), ¿eby przeprowadziæ swoje dzieci w 
bezpieczny sposób do rzeki, czy jeziora. Podczas takiej 
wêdrówki jednak wiele ma³ych traczy ginie.

Spektakularny jest równie¿ „wylot” jednodniowych 
traczy z dziupli. Tu¿ po wykluciu i obeschniêciu pisklêta 
wydrapuj¹ siê z dna gniazda do otworu wylotowego i skacz¹ 
w dó³, bez wzglêdu na wysokoœæ, na której zlokalizowana 
jest dziupla. S¹ na tyle lekkie i poroœniête obfitym puchem, 
¿e skok nawet z kilkunastu metrów nie jest dla nich groŸny. 
Podobne akrobacje s¹ doœwiadczeniem malutkich g¹go³ów i 
kilku innych gatunków kaczek, co niejednokrotnie jest 
uwieczniane w filmach przyrodniczych. 

Nazwa nurogêœ wywo³uje kontrowersje. Jêzyko-
znawcy twierdz¹, ¿e to rodzaj ¿eñski „ta” nurogêœ, natomiast 
wœród ornitologów przewa¿a zwrot „ten” nurogêœ, czyli 
rodzaj mêski. Byæ mo¿e jest to spowodowane zlepkiem nazw 
„nur” i „gêœ” - gdy¿ jedna czêœæ nazwy pochodzi od rodzaju 
mêskiego, a druga od ¿eñskiego. 

Zachêcam do obserwowania tego ciekawego 
gatunku. Wystarczy lornetka i przystaniêcie w jesieni przy 
moœcie na granicy Zakliczyna i Brz¹czowic. Lustrowanie 
tafli wody powinno przynieœæ obserwacje bia³o-czarnych 
samców lub trochê skromnie ubarwionych samic traczy 
nurogêsi. A mo¿e ktoœ powiesi na drzewie gdzieœ przy rzece 
lub Zbiorniku Dobczyckim budkê typu E, przeznaczon¹ 
w³aœnie dla traczy i bêdzie cieszy³ siê na wiosnê 
spektakularnym widowiskiem wyskakuj¹cych piskl¹t.

/Micha³ Baran/

Zimowy ogród przyjazny ptakom

Tracz nurogêœ  samiec startuj¹cy do lotu. Fot. M. Baran

iedy us³yszymy has³o „ogród przyjazny ptakom”, Kpierwszym naszym skojarzeniem jest najczêœciej 
karmnik. Ja sama moj¹ amatorsk¹ przygodê z obserwowa-
niem ptaków zaczê³am kilka lat temu, w³aœnie zim¹, od 
wysypania w przydomowym karmniku s³onecznika i 
podgl¹dania, kto siê u nas sto³uje. Dbanie o ptaki w okresie 
jesienno-zimowym kojarzy³o mi siê d³ugo z dokarmianiem i 
obowi¹zkowym karmnikiem stoj¹cym gdzieœ pod domem. Z 
czasem bli¿ej zainteresowa³am siê tematem zimowego 
dbania o ptaki i zorientowa³am siê, ¿e jest to kwestia bardziej 
z³o¿ona; zimowe dokarmianie równie czêsto, jak dobro-
dziejstwem, mo¿e staæ siê dla ptaków zagro¿eniem.

Ornitolodzy s¹ zdania, ¿e dokarmianie ptaków przez 
ludzi ma walor g³ównie edukacyjny: obserwuj¹c przylatu-

j¹ce w pobli¿e domów ptaki budujemy nasz¹ wiêŸ z 
przyrod¹, lepiej j¹ poznajemy. I ten walor jest bardzo wa¿ny, 
jednak¿e z punktu widzenia samych ptaków - ma raczej 
niewielkie znaczenie. Co wiêcej, przy okazji dokarmiania 
warto pamiêtaæ o tym, ¿e nie tylko nas, ludzi, nêkaj¹ groŸne 
wirusy - ostatnio g³oœno jest choæby o rozprzestrzeniaj¹cej 
siê wœród ptaków ptasiej ospie, bardzo groŸnej i ³atwo 
zakaŸnej chorobie. Wirus ten przenosi siê w skupiskach 
ptaków, o które ³atwo jest choæby w karmnikach. U¿ywaj¹c 
jak¿e aktualnego porównania - nasze karmniki przys³u¿¹ siê 
ptakom, o ile bêdziemy w nich trzymaæ re¿im sanitarny: 
regularnie je czyœciæ, dezynfekowaæ, dbaæ o jakoœæ 
wyk³adanego pokarmu. Zaniedbane, nieczyszczone 
karmniki, w których zalegaj¹ pleœniej¹ce resztki ¿ywnoœci, 
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Zespó³ najwy¿sze zwyciêstwo 16-2 zanotowa³ z Sêpem, 
najwy¿sz¹ pora¿kê zaœ 14-0 z Lubomirem- obydwa mecze 
wyjazdowe.

M³odzicy- III liga okrêgowa Myœlenice zajêli 
ostatnie, 9 miejsce w tabeli. W 8 meczach uzyskali tylko 4 
pkt- 1 zw.,1 rem., i 6 pora¿ek. Najwy¿sz¹ pora¿kê 9-3 zespó³ 
poniós³ z LKS Rudnik, jedyne odniesione zwyciêstwo to 4-3 
z Sêpem Droginia.

 Przed nami runda rewan¿owa, je¿eli oczywiœcie ze 
wzglêdu na pandemiê koronawirusa nie dojdzie do 
zawieszenia rozgrywek w klasach ni¿szych - takie dochodz¹ 
g³osy z oœrodków decyzyjnych w centrali PZPN. Maj¹c 
nadziejê, ¿e ten scenariusz siê nie spe³ni, tradycyjnie 
¿yczymy zespo³om Jordana Zakliczyn wielu sportowych 
sukcesów.

/Wies³aw Œwiech/

eniorzy wystêpuj¹cy w III grupie ligi okrêgowej Kraków Sw 13 meczach zdobyli 13 pkt., na co z³o¿y³o siê: 4 
zwyciêstwa, 1 remis i a¿ 8 pora¿ek, przy niekorzystnym 
bilansie bramkowym 28-36. Wynik ten daje dru¿ynie 9 
miejsce w koñcowej tabeli, ze strat¹ do prowadz¹cej Raby 
Dobczyce 19 pkt. Stawkê zespo³ów zamyka Dziekanowia- 2 
pkt na koncie. Pod koniec rozgrywek obserwowaliœmy 
lepsz¹ ni¿ na pocz¹tku postawê zespo³u np. zwyciêstwo 6-2 z 
Wróblowiank¹ i remis 5-5 z Wiarusami Igo³omia u siebie w 
ostatniej kolejce. Przed I dru¿yn¹ wiosenna runda 
rewan¿owa i walka o utrzymanie siê w klasie okrêgowej.

Juniorzy graj¹cy w I lidze okrêgowej myœlenicko-
wielickiej w 8 meczach zgromadzili 11 pkt- 3 zw., 2 rem., 3 
por.- bilans bramkowy- 42 gole strzelone i 22 stracone. 
Ostatecznie zespó³ na koniec rundy zaj¹³ 5 miejsce i traci do 
lidera Or³a Myœlenice 13 pkt. Najwy¿sze zwyciêstwo to 27-1 
z B³yskawic¹ Wyci¹¿e, najwy¿sza pora¿ka 1-5 z Goœcibi¹ 
Su³kowice u siebie.

Trampkarze wystêpuj¹cy w III lidze myœlenickiej w 
8 meczach uzyskali 12 pkt, na co z³o¿y³y siê 4 zwyciêstwa i 4 
pora¿ki, bilans bramkowy 36-42. Liderem grupy jest 
Lubomir Wiœniowa (22 pkt), tabelê zamyka Sêp Droginia. 

Pi³karze Jordana Zakliczyn-garœæ statystyki

O sporcie w gminie 

któr¹ „dokarmiamy” ptaki - to na pewno rozwi¹zanie 
szkodliwe. 

W tym kontekœcie ciekawym pomys³em wydaje siê 
byæ zimowy „karmnik bez karmnika” - czyli przygotowanie 
naszego ogrodu w taki sposób, aby stworzyæ otoczenie 
przyjazne ptakom. Jakie dzia³ania z naszej strony utworz¹ 
taki naturalny karmnik?:
- zostawianie w ogrodzie miejsc pó³dzikich, gdzie ptaki bêd¹ 
mog³y spokojnie poszperaæ w poszukiwaniu zimuj¹cych  
Poczwarek, g¹sienic i innych owadów; chodzi o miejsca z 
niezgrabionymi liœcimi, suchymi trawami pe³nymi nasion, 
ga³êziami, z jak najmniejsz¹ ingerencj¹ z naszej strony;
- sadzenie takich drzew i krzewów, na których owoce 
pozostaj¹ a¿ do zimy. Zaliczyæ do nich mo¿na na przyk³ad 
rajskie jab³onie, g³ogi, berberysy, irgi, jarzêbiny oraz 
jab³onie z póŸno dojrzewaj¹cymi owocami. Oprócz funkcji 
dekoracyjnej stan¹ siê naturaln¹ ptasi¹ sto³ówk¹;
- zostawianie czêœci niezebranych owoców pod drzewami i 
na krzewach: w naszym ogrodzie s¹ to g³ównie jab³ka i 
winogrona, ale dobrym pomys³em jest te¿ pozostawienie 
czêœci s³oneczników czy kolb kukurydzy;
- otwarty kompostownik

Na powy¿szych rozwi¹zaniach skorzystaj¹ zarówno 
ptaki ¿ywi¹ce siê nasionami i owocami, jak te owado¿erne. 
Rozproszony ogrodowy karmnik, który stworz¹ kupy 
chrustu, œciête ga³êzie, jab³ka pod drzewami, pozostawione 
na zimê nasiona traw czy innych roœlin - to w³aœnie to, co 
zim¹ mo¿emy ptakom zaoferowaæ najlepszego. 
Jeœli jednak chcemy mieæ tak¿e karmnik tradycyjny - nic nie 
stoi temu na przeszkodzie, pamiêtajmy jednak o kilku bardzo 
istotnych rzeczach podczas jego instalacji i u¿ytkowania:
- karmnik powinien znajdowaæ siê daleko od okien czy 
innych przeszkleñ, które mog¹ okazaæ siê dla ptaków 
œmiertelnym zagro¿eniem;
- konstrukcja karmnika powinna byæ dostowowna 

wielkoœci¹ do rozmiaru ptaków, które chcemy u siebie 
goœciæ, i koniecznie zadaszona, aby pokarm nie zamaka³;
- karmnik trzeba umocowaæ w takim miejscu, aby koty nie 
mia³y dostêpu do sto³uj¹cych siê ptaków;
- co dzieñ-dwa karmnik trzeba czyœciæ z resztek jedzenia i 
ptasich odchodów, najlepiej te¿ dezynfekowaæ;
- wy³o¿ony pokarm nie mo¿e byæ wilgotny, spleœnia³y, 
nieœwie¿y, solony czy przyprawiany. Powinny go stanowiæ 
ziarna (np. s³onecznika), rozdrobnione orzechy, siemiê 
lniane, p³atki owsiane skropione olejem. Mo¿na wieszaæ 
kawa³ki niesolonej s³oniny albo pojemniczki nape³nione 
mieszanin¹ smalcu z nasionami - uwaga, nie wieszajmy 
gotowych kul w siatce (czêsto widujê je w sklepach), 
poniewa¿ ptaki mog¹ siê z takiej siatki nie wypl¹taæ.

/Patrycja Langer/
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Z ¿ycia stowarzyszeñ
¯ywnoœæ dla potrzebuj¹cych

wystartowaliœmy do programu dystrybucji artyku³ów spo¿ywczych z 
„Podprogramu 2019” uzyskuj¹c comiesiêczn¹ pomoc dla 193 osób z 
Sieprawia. Wœród potrzebuj¹cych rozdysponowano prawie 13 ton 
¿ywnoœci, na któr¹ sk³ada³o siê 19 artyku³ów spo¿ywczych, miêdzy 
innymi: cukier, olej, szynka, filet z makreli, ser ¿ó³ty, makaron. 
Przekazano 1089 paczek ¿ywnoœciowych. 
Liczba osób objêta ¿ywnoœci¹: ogó³em 193 osoby. 
P³eæ: kobiety - 86, mê¿czyŸni - 107,
Wiek: dzieci do 15lat - 48, osoby powy¿ej 65lat - 21,
 pozosta³e osoby -124
Grupy docelowe: bezdomni - 1, Niepe³nosprawni - 32, Pozosta³e - 160

Pragnê podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym w transport 
oraz dystrybucjê paczek, bez których ca³a akcja nie powiod³a by siê. 
Bardzo dziêkujê! 

/Piotr Nowak 
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej w swym dzia³aniu dba o krzewienie Skultury spo³ecznej oraz zachowanie lokalnej historii. W tych trudnych czasach, wraz z 
Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Sieprawiu, wspomaga równie¿ 
potrzebuj¹cych w dostarczaj¹c produkty spo¿ywcze z Banku ̄ ywnoœci. Ju¿ po raz kolejny 

Siepraw w ho³dzie narodowi 
amerykañskiemu
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Karta tytu³owa z podpisami 
Sieprawian
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