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Jan Kochanowski  

„Na Nowy Rok”  

Tobie b¹dŸ chwa³a, Panie wszego œwiata,
¯eœ nam doczekaæ da³ Nowego Lata.
Daj, byœmy siê i sami odnowili,
Grzech porzuciwszy , w niewinnoœci ¿yli!

£aska Twa œwiêta niechaj bêdzie z nami,
Bo nic dobrego nie uczynim sami!
Mnó¿ w nas nadziejê, przyspórz prawej wiary,
Niech uwa¿amy Twe prawdziwe dary!

U¿ycz pokoju nam i œwiêtej zgody,
Niech siê nas boj¹ pogañskie narody,
A Ty nas nie chciej odstêpowaæ, Panie,
I owszem, racz nam dopomagaæ na nie!

B³ogos³aw ziemi z Twej szczodrobliwoœci,
Niechaj nam dawa dostatek ¿ywnoœci,
Uchowaj g³odu i powietrza z³ego,
Daj wszystko dobre z mi³osierdzia swego! 

Wszystkiego najlepszego na  Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i na nowy 2023 rok!

Niech ka¿dy z nas znajdzie swoje miejsce przy wigilijnym stole, niech spe³ni¹ siê wszelkie dobre 
¿yczenia, niech ka¿dy dzieñ bêdzie lepszy od poprzedniego.

W nowym 2023 b¹dŸmy dla siebie bardziej serdeczni na co dzieñ, patrzmy na to co dobre w nas a 
nie na to co czasami nas dzieli. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy                                    Wójt Gminy Siepraw
Leszek Wierzba                                                             Tadeusz Pitala
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Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

Akcja zima 2022/2023 

      DROGI GMINNE 

Wykonawca :       Firma Us³ugowo-Handlowa Tadeusz Ho³uj Jawornik 480, 32-400 Myœlenice 
Odpowiedzialny:    Tadeusz Ho³uj Tel. kom. 605 557 238 
Zamawiaj¹cy:       Gmina Siepraw 
Odpowiedzialny:    Inspektor U.G. Krzysztof Postrzech 

                             Sekretarz U.G. Micha³ Baran 
                              Tel. kom. 607 032 082 

kres jesienny to dla radnych czas podsumowañ, analiz i Oprognoz na kolejny rok jak równie¿, o ile nie zajd¹ 
nadzwyczajne okolicznoœci, przyjêcia uchwa³y bud¿etowej 
Gminy Siepraw na rok 2023.

27 paŸdziernika 2022 roku obradowa³a XXXVII 
Sesja Rady Gminy Siepraw, na której podjêto szereg 
niezbêdnych uchwa³. Radni jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê 
dotycz¹c¹ regulaminu przyznawania i wyp³acania nauczy-
cielom niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go, obliczenia i wyp³acania godzin ponadwymiarowych i 
doraŸnych, zastêpstw oraz wysokoœci nagród nauczycielom  
szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez Gminê Siepraw. 
Kolejna uchwa³a dotyczy³a wyra¿enia zgody na wynajem 
przez Gminê Siepraw pomieszczenia przy ul. Jana Paw³a II 
38 w Sieprawiu bez obowi¹zku przetargowego celem 
prowadzenia przez najemcê dzia³alnoœci typu: gminastyka 
korekcyjna, fizjoterapia, pilates i inne. Uzasadniaj¹c 
podjêcie uchwa³y zwrócono uwagê na przydatnoœæ takiej 
formy dzia³alnoœci na terenie naszej Gminy. Podobna 
uchwa³a zosta³a przyjêta w zwi¹zku z koñcz¹cym siê 
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okresem wynajmu 1m  powierzchni w budynku Szko³y 
Podstawowej w £yczance na którym najemca umieœci³ 
automat typu vending (sprzeda¿ samoobs³ugowa). Wynajem 
odbêdzie siê bez obowi¹zku przetargowego z zastrze¿eniem, 
¿e sprzedawane tam produkty ¿ywnoœciowe bêd¹ spe³niaæ 
wymogi rozporz¹dze-nia Min. Zdr. z dnia 26. 07. 2016 r.

Uchwa³a w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej 
Gminy Siepraw na rok 2022 by³a konieczna gdy dokonano 
korekty dochodów i wydatków zwi¹zanych m. in. z wyp³at¹ 
rekompensat na dop³atê do nabywanego przez mieszkañców 
Gminy wêgla. Celem poprawienia zagospodarowania 
dzia³ek przylegaj¹cych do dzia³ki gminnej w £yczance o 
pow. 0,0231 ha, radni wyrazili zgodê na jej sprzeda¿ w trybie 
bezprzetargowym w³aœcicielowi s¹siaduj¹cych dzia³ek.  

Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie. 
Na dzieñ 14 listopada 2022 roku zwo³ana zosta³a 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Siepraw (XXXVIII). 
Zwo³anie tego rodzaju sesji zwi¹zane by³o wy³¹cznie z 
koniecznoœci¹ zmian w Uchwale Bud¿etowej Gminy 
Siepraw na rok 2022, poniewa¿ w dniu 31.10.2022 na konto 
Gminy wp³ynê³y œrodki z funduszu COVID-19 przezna-
czone na dodatek do innych Ÿróde³ ciep³a dla gospodarstw 
domowych w kwocie 135 660 z³otych. Przyznane œrodki 
zosta³y wprowadzone do bud¿etu Gminy po stronie 
dochodów i zosta³y przeznaczone na rekompensaty do Ÿróde³ 
ciep³a opalanych drewnem. Uchwa³a zosta³a przyjêta 
jednog³oœnie. 

Mija okres jesienny, przed nami Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia, które przynios¹ nam zapewne wiele radoœci i 
uspokojenia gdy¿ ostatnie czasy i wydarzenia nie napawaj¹ 
optymizmem. Stoimy obecnie w obliczu wielkich zmian, a 
na naszych oczach zmienia siê œwiat, który znamy. Wiele z 
tych zmian dotycz¹ nas osobiœcie gdy¿ nios¹ ze sob¹ objawy 
lêku, a czasem bezradnoœci i niemocy. Na Wschodzie wojna, 
na Zachodzie recesja. Co robiæ, kiedy widzimy z³o, jesteœmy 
wobec niego bezsilni, jak sobie z tym radziæ. Otó¿ ¿yj¹cy na 
prze³omie XII i XIII wieku œw. Franciszek z Asy¿u 
wypowiedzia³ nastêpuj¹c¹ maksymê:

,,Najpierw rób to co konieczne,
Na koniec odkryjesz, ¿e dokona³eœ niemo¿liwego”.

S¹dzê, ¿e tych kilka s³ów sprzed ponad 700 lat mo¿e 
pos³u¿yæ jako rada dla tych, którzy szukaj¹ drogi do 
budowania nowej, lepszej rzeczywistoœci .

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba

11 listopada - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci - to 
jedna z najbardziej podnios³ych i uroczystych okazji 
obchodzonych w ci¹gu roku. 

Polacy w ca³ym kraju wywieszaj¹ flagi, zak³adaj¹ 
bia³o-czerwone kotyliony i uczestnicz¹ w pañstwowych 
uroczystoœciach z tej okazji. Podobnie i my, spo³ecznoœæ 
naszej szko³y, stanêliœmy pe³ni powagi i szacunku dla Ojców 
Naszej Niepodleg³oœci by przypomnieæ i uczciæ pamiêtne 
wydarzenia z roku 1918, kiedy to po ponad stuletniej niewoli 

Polska odzyska³a upragnion¹ wolnoœæ, staj¹c siê krajem 
dumnym i niepodleg³ym. Gminne obchody odby³y siê w 
czwartek 10 listopada w Szkole Podstawowej w Czechówce i 
wziêli w nich udzia³ uczniowie naszej szko³y oraz 
spo³ecznoœæ Gminy Siepraw. Rozpoczê³a je uroczysta msza 
œwiêta w Koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych w Zakliczynie, 
a dalsza czêœæ artystyczna pod nazw¹ "Zaœpiewajmy dla 
Niepodleg³ej" odby³a siê w szkole. W asyœcie pocztów 
sztandarowych odœpiewano hymn Polski, do którego zagra³a 

Gminne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Czechówce
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Orkiestra Dêta „Sieprawianka”, przywitano goœci, a wójt 
gminy Tadeusz Pitala odczyta³ krótkie przemówienie. 
Nastêpnie na scenê wyszli uczniowie naszego przedszkola i 
szko³y oraz zaproszeni do udzia³u w czêœci artystycznej 
goœcie. Na sali gimnastycznej panowa³a wznios³a, uroczysta 

atmosfera poœród powiewaj¹cej flagi i wtóru patriotycznych 
melodii oraz tañców. Po zakoñczeniu wystêpów wszystkich 
zaproszono na poczêstunek.

/Justyna Œlusarczyk/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Zbli¿a siê koniec roku, czy wszystkie za³o¿one zadania 
zosta³y zrealizowane ?
Wójt. Pewne zadania przechodz¹ na nastêpny rok. Na 8 
lutego 2023r.  przewiduje siê, zgodnie z zapisem w umowie z 
wykonawc¹, termin zakoñczenia budowy 12,07km kanali-
zacji sanitarnej z dofinansowaniem z funduszy Polskiego 
£adu. Dla przypomnienia: w Sieprawiu sieæ budowana jest 
przy ul. Zarusinki, Wrzosowej, Myœliwskiej, œw. Micha³a 
Anio³a, Królewskiej i Krêtej, a w Zakliczynie przy ul. Cichy 
K¹cik, Myœlenickiej, Kamionka, Œw.Floriana. To kolejny 
etap w wieloletnim procesie kanalizacji ca³ej gminy.

Powstaje te¿ inwestycja, wprawdzie nie u nas, ale w 
znacznej mierze bêdzie s³u¿yæ mieszkañcom naszej gminy. 
Po prawie dwuletnich staraniach Powiatowi Krakowskiemu 
uda³o siê wybraæ wykonawcê na przebudowê ul. Myœlenic-
kiej na granicy Œwi¹tnik Górnych i Rzeszotar, polegaæ to 
bêdzie na u³o¿eniu nowej nak³adki asfaltowej i 
wybudowaniu œcie¿ki rowerowej.

Có¿ jeszcze? W grudniu og³osimy przetargi: 
pierwszy na budowê przedszkola publicznego wraz z 
wszelkimi przy³¹czami i ca³oœciowym zagospodarowaniem 
terenu w Zakliczynie i drugi na monta¿ instalacji 
fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach 
i obiektach gminnych.
Red. Zbli¿a siê koniec roku, czego mieszkañcy mog¹ 
spodziewaæ siê w zakresie op³at ?
Wójt. Dziœ mogê tylko poinformowaæ, ¿e otwarcie przetargu 
na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy 
nast¹pi 29 listopada, a wiêc decyzja o ewentualnej zmianie 
wysokoœci op³at za wywóz œmieci z gospodarstw domowych 
bêdzie w grudniu, po zakoñczeniu ca³ej procedury.
Red. A co z podatkami na przysz³y rok? 
Wójt. Przygotowuj¹c projekt bud¿etu na 2023r. zaplanowa-
liœmy wzrost niektórych stawek podatków lokalnych poni¿ej  
og³aszanego poziomu inflacji i ni¿szych od stawek 
maksymalnych og³oszonych przez Ministerstwo Finansów, 
w granicach 10-12%. Przyk³adowo œredni wzrost podatku od 
nieruchomoœci wynosi 11%, mimo to zarówno stawka 
podatku dotycz¹cego powierzchni mieszkalnej jak i 
powierzchni pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest w naszej 
gminie ni¿sza ni¿ w s¹siednich gminach. Ilustruj¹c 
dok³adnie: za 100 metrów kwadratowych powierzchni 
mieszkalnej w przysz³ym roku zap³acimy 7z³ wiêcej, a za 

tak¹ sam¹ powierzchniê zajêt¹ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
236z³ wiêcej w skali roku. Stawki podatku rolnego, 
wyliczane na podstawie ceny ¿yta z 11 kwarta³ów liczonych 
wstecz od koñca poprzedniego roku, rosn¹ o 20%. 
Red. Jak przedstawia siê projekt bud¿etu gminy na 2023r. ?
Wójt. Przygotowanie projektu bud¿etu na przysz³y rok to 
sprawa bardzo trudna. Za³o¿yliœmy dochody w wys. 53,816 
mln z³, w tym: udzia³ w podatku PiT 10,617 mln z³, wp³ywy z 
podatku od nieruchomoœci w kwocie 3,961 mln z³, z podatku 
rolnego 491 tys. z³, a od œrodków transportowych 120 tys. z³. 
Zak³adamy, ¿e subwencja oœwiatowa wyniesie 12,762 mln 
z³, wzroœnie o 2,172 mln z³. w porównaniu do bie¿¹cego 
roku, ale jednoczeœnie przewidywane koszty oœwiatowe 
wzrosn¹ o 3,2 mln z³. Nasz przysz³oroczny bud¿et winna 
zasiliæ te¿ subwencja wyrównawcza w wys. 1,982 mln z³.

Wydatki bud¿etowe zaplanowaliœmy na poziomie 
58,786 mln z³., najwiêksze z nich to wydatki oœwiatowe w 
wys. 28,650 mln z³, pomoc rodzinie 3,309 mln z³ i na 
gospodarkê komunaln¹ 6,112 mln z³. Wa¿ne, ¿e w projekcie 
bud¿etu za³o¿yliœmy wydatki maj¹tkowe w kwocie 15,071 
mln z³, za które, mam nadziejê, uda siê zrealizowaæ zadania z 
pozyskanymi ju¿ w br. œrodkami finansowymi z Polskiego 
£adu. W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy m.in. 
5 mln z³ na kontynuowanie budowy kanalizacji i 6,165 mln z³ 
na budowê przedszkola w Zakliczynie oraz 3 mln z³ na 
monta¿ instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w 
budynkach i obiektach gminnych.

Muszê dodaæ, ¿e rosn¹ nam te¿ wydatki bie¿¹ce: na 
zakup gazu i energii elektrycznej, ale te¿ w zwi¹zku z 
przewidywanym w przysz³ym roku wzrostem o 20% p³acy 
minimalnej, a takie wynagrodzenia otrzymuje w gminie ok. 
50 osób we wszystkich jednostkach.

Bud¿et bêdzie analizowany i opiniowany i mam 
nadziejê, ¿e zostanie uchwalony przez radê Gminy na 
ostatniej sesji grudniowej. Wiemy wszyscy, ¿e bêdzie to 
trudny do realizacji bud¿et gminy, mam nadziejê, ¿e uda nam 
siê go zrealizowaæ.

zanotowa³a Wanda Matoga

mina Siepraw w dniu 4 listopada br. przyst¹pi³a do zakupu paliwa Gsta³ego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 
grudnia 2022 r. na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
paŸdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa sta³ego dla 
gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), która wesz³a w ¿ycie 
dzieñ wczeœniej, tj. 3 listopada. 

Na mocy przepisów ustawy gminy bêd¹ sprzedawa³y 
gospodarstwom domowym wêgiel po preferencyjnej cenie nie 
wiêkszej ni¿ 2000 z³. Gminy, spó³ki gminne i zwi¹zki gminne bêd¹ 
kupowaæ wêgiel od importerów w cenie maksymalnej 1500 z³, a 

Preferencyjny zakup wêgla w Gminie
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nastêpnie sprzedawaæ go swoim mieszkañcom.
Sprzeda¿ wêgla mieszkañcom musi zostaæ poprze-

dzona szeregiem dzia³añ, gdy¿ gminy do tej pory nie 
zajmowa³y siê handlem opa³em, a jest to dzia³alnoœæ 
koncesjonowana. Gmina w tym procesie musi m. in. 
zarejestrowaæ siê na portalu cieplo.gov.pl,  zg³osiæ 
zapotrzebowanie na konkretn¹ iloœæ opa³u, wybraæ dostawcê 
wêgla spoœród szeœciu okreœlonych w rozporz¹dzeniu i 
podpisaæ stosown¹ umowê, wybraæ sk³ad materia³ów 
opa³owych, z którym nawi¹¿e wspó³pracê w zakresie 
sk³adowania oraz wydawania mieszkañcom wêgla. W 
Gminie musi zostaæ przygotowany system przyjêæ 
wniosków, ich weryfikacji, a tak¿e spraw zwi¹zanych z 
poborem kwoty za opa³ (wydawanie faktur, potwierdzeñ 
zap³aty itp.).  

Na dzieñ pisania artyku³u - Urz¹d Gminy przepro-
wadzi³ wstêpne rozpoznanie wœród mieszkañców co do 
iloœci wêgla, który ma zostaæ dystrybu³owany wœród 
gospodarstw domowych - zapotrzebowanie do koñca 2022 r. 

na 405 ton wêgla zg³osi³o 287 gospodarstw domowych.  
Uruchomiono tak¿e mo¿liwoœæ sk³adania wniosków - 
których do dnia 16 listopada br. wp³ynê³o 193 okreœlaj¹c 
zapotrzebowanie na 274,5 tony. Trwa procedura podpisywa-
nia umowy z dostawc¹ wêgla (PGG) oraz wyboru sk³adu 
opa³u, który dostarczy wêgiel mieszkañcom.

Wed³ug informacji uzyskanych m. in. na konferen-
cjach Wojewody Ma³opolskiego, czy te¿ Ministerstwa 
Aktywów Pañstwowych za dystrybucjê wêgla na terenie 
Powiatu Myœlenickiego bêdzie odpowiedzialna Polska 
Grupa Górnicza S.A., która posiada swój sk³ad u Kwalifiko-
wanego Dostawcy Wêgla w Lubniu.  Przedstawiciele PGG 
oœwiadczyli, ¿e wêgiel, którym bêd¹ handlowaæ z gminami 
pochodzi z polskich kopalñ, a nie z importu. 

UG Siepraw

Modernizacja 
drogi rolniczej w Zakliczynie

W wrzeœniu bie¿¹cego roku, wykonano modernizacjê drogi 
wewnêtrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Zakliczynie 
Przysio³ek Podlesie nr dzia³ki 805/12, 941/52 na d³. 303mb. 
Wartoœæ inwestycji wynios³a 150980,62z³ 
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Województwa 
Ma³opolskiego w kwocie 52000,00z³. 

/Krzysztof Postrzech/

Nowe oblicze kapliczki przy „Gawêdzie”

Przy wyremontowanej kapliczce od lewej: Stanis³aw Strzelczyk - konserwator, Micha³ Baran  przedstawiciel Gminy 
Siepraw, ks. Józef Stopka  Proboszcz Parafii w Zakliczynie, Janusz Poznañski  przedstawiciel rodziny, która ufundowa³a 
kapliczkê. Fot. S. Cichoñ.
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31 sierpnia 2022 roku nast¹pi³ odbiór prac 
konserwatorskich zadania „Konserwacja techniczna i 
estetyczna kapliczki pod wezwaniem Matki Boskiej 
Ró¿añcowej z Dzieci¹tkiem Jezus w Czechówce”. 
Kapliczka zlokalizowana jest przy ZajeŸdzie Turystycznym 
„Stara Gawêda” na ul. Dobczyckiej w Czechówce. W 
odbiorze prac uczestniczyli: Janusz Poznañski  inicjator 
przedsiêwziêcia oraz przedstawiciel rodziny, która ufundo-
wa³a kapliczkê na 900-lecie Chrztu Polski, ks. Józef Stopka -
Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Œwiêtych w Zakliczynie, 
Micha³ Baran - Sekretarz Gminy Siepraw, Stanis³aw Strzel-
czyk - tytu³owany konserwator dzie³ sztuki oraz Stanis³aw 
Cichoñ - znany inicjator akcji odnawiania przydro¿nych 
kapliczek i innych zabytków sakralnych w Powiecie 
Myœlenickim.

Koszty renowacji figury, która przy okazji zosta³a 
przeniesiona w bardziej eksponowane miejsce, zosta³y 
poniesione po 1/3 przez Gminê Siepraw (9 900 z³), Parafiê w 
Zakliczynie (10 000 z³) oraz Pana Janusza Poznañskiego, 
który wykona³ fundament oraz zakupi³ kamieñ na postument 
kapliczki.  

W fundamencie zosta³a umieszczona „kapsu³a 
czasu”, do której zosta³a w³o¿ona informacja o bie¿¹cym 
remoncie, ale tak¿e o historii figury oraz rodziny 
Poznañskich. 

/UG Siepraw /

7 listopada br. goœciliœmy w naszej Gminie 
przedstawicieli naszego s³owackiego partnera Spiskiego 
Czwartku  Starostê Gminy Jána Greša oraz jego Zastêpcê 
Milana Biskupa. Wizyta zwi¹zana by³a z zakoñczeniem 
kadencji, a co za tym idzie zakoñczeniem pracy Starosty oraz 
Wicestarosty w tamtejszym Urzêdzie Gminy. Nasi s³owaccy 
partnerzy chcieli podziêkowaæ za dotychczasow¹ wspó³pra-
cê w sferze samorz¹dowej, kulturalnej, oœwiatowej, czy 
stra¿ackiej. 

S³owackich Partnerów serdecznie przyjêli Wójt 
Gminy  Tadeusz Pitala, Przewodnicz¹cy Rady Gminy - 

Kurtuazyjna wizyta S³owaków
Leszek Wierzba, Sekretarz Gminy - Micha³ Baran, Dyrektor 
Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu - Natalia Postrzech, 
Konrad So³tys - przedstawiciel GOKiS oraz Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu Myœlenickiego, a zarazem Prezes Gminnego 
Oddzia³u Zwi¹zku OSP RP - Tadeusz ̄ aba.

Podczas spotkania partnerzy wspominali historiê 
wzajemnej wspó³pracy, spotkañ, wspólnych inicjatyw. 
Przedstawiciele Gminy Siepraw podziêkowali Staroœcie 
Spiskiego Czwartku oraz jego Zastepcy za podejmowanie i 
realizowanie wspólnych z naszym samorz¹dem inicjatyw, 
ich zaanga¿owanie, goœcinnoœæ i serdecznoœæ.

Goœcie ze S³owacji mogli zapoznaæ siê z najnowsz¹ 
inwestycj¹ na terenie Gminy Siepraw  œcie¿kami pieszo-
rowerowymi nad zatok¹ Zakliczyñsk¹ Zbiornika Dobczyc-
kiego. Partnerzy nie kryli podziwu dla pomys³u lokalizacji 
tras dla rowerzystów w takim terenie  szczególnie podoba³ 
siê im punkt widokowy w Czechóce oraz Diable Ska³y w 
Zakliczynie. 

Liczymy, ¿e wybrany w wyborach samorz¹dowych 
na S³owacji 29 paŸdziernika br. nowy Starosta Gminy Spiski 
Czwartek  Peter Gaj bêdzie kontynuowa³ pracê swoich 
poprzedników i partnerstwo naszych gmin bêdzie siê 
rozwijaæ, jak do tej pory. 

/UG Siepraw/Podczas wspominania wspólnych inicjatyw gmin 
partnerskich. Od lewej: Natalia Postrzech, Milan Biskup, Ján 
Greš, Tadeusz Pitala, Tadeusz ̄ aba, Leszek Wierzba. 

Co s³ychaæ w bibliotece?
ardzo nas cieszy, gdy s¹ to g³oœne wyrazy radoœci ze Bstrony ma³ych czytelników (tak! g³oœne - u nas wcale 

nie trzeba byæ cicho :) ). A wszystko to dziêki akcjom, które 
maj¹ zamieniæ wypo¿yczanie ksi¹¿ek w fajn¹ zabawê.

Kolejny ju¿ rok przedszkolaki mog³y braæ udzia³ w 
projekcie „Ma³a Ksi¹¿ka - wielki cz³owiek” realizowanym 
przez Instytutu Ksi¹¿ki w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promuj¹cej czytelnictwo. Podczas ka¿dej wizyty w 
bibliotece dziecko dostaje naklejkê na swoj¹ kartê, a po 
zebraniu 10.  - dyplom.

W akcji wziê³o ju¿ udzia³ w sumie blisko 250 dzieci,  
100 odebra³o dyplom ( w tym niektórzy mali czytelnicy 
wiêcej ni¿ jeden raz). Zdarza siê, ¿e dyplom odbiera 
jednoczeœnie rodzeñstwo. Za ka¿dym razem jest to dla nas 
wielka radoœæ, bo oznacza, ¿e w tej rodzinie nawyk czytania 

naprawdê trzyma siê mocno.
Jesieni¹, w ramach kolejnej edycji projektu, 

otrzymaliœmy nowe ksi¹¿eczki, którymi mo¿emy obdarowy-
waæ uczestników - autorstwa Wojciecha Wid³aka z ilustra-
cjami Aleksandry Krzanowskiej pt.: “Krasnal w Krzywej 
Czapce”. Do akcji ca³y czas mog¹ przystêpowaæ dzieci z 
roczników 2016-2019. Zapraszamy!

W wakacje natomiast, po raz drugi zaprosiliœmy 
dzieci w wieku 5-12 lat do zabawy Paszport Czytelniczy. 
M³odzi czytelnicy musieli odwiedziæ nas w ci¹gu 2 miesiêcy 
przynajmniej 6 razy, dodatkowo wype³niæ paszport - dzieci 
rysowa³y w nim swojego ulubionego bohatera, pisa³y lub 
rysowa³y, co zrobi³yby, gdyby pojawi³ siê w ich domu. By³o 
miejsce na wspomnienia z wakacji oraz napisanie, dlaczego 
lubi¹ czytaæ. To ostatnie zadanie pokaza³o, ¿e dla dzieci 
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czytanie jest wa¿ne i jest form¹ wspólnego spêdzania czasu z 
rodzicami i rodzeñstwem.

W nagrodê uczestnicy otrzymali prezenty, by³y nimi 
oczywiœcie ksi¹¿ki  dostosowane do ich wieku.

A skoro tak bardzo zale¿y nam na czêstych wizytach 
najm³odszych, to oczywistym jest, ¿e musimy im zaofero-
waæ bogaty wybór ksi¹¿ek i audiobooków do wypo¿yczenia 
- adresowanych do poszczególnych grup wiekowych, 
ró¿norodnych tematycznie (okazuje siê, ¿e zainteresowania 
dzieci s¹ bardzo szerokie i niekiedy potrafi¹ nas naprawdê 
zadziwiæ).

W tym roku kupiliœmy ponad 200 nowoœci do 
naszego dzia³u dzieciêcego, co stanowi prawie jedn¹ trzeci¹ 

wszystkich zakupów.
Natomiast ksiêgozbiór dla doros³ych wzbogaci³ siê o 

450 ksi¹¿ek beletrystycznych oraz ponad 100 z literatury 
faktu. Na te ostatnie sk³adaj¹ siê g³ównie biografie, 
reporta¿e, poradniki, ksi¹¿ki podró¿nicze.

Zapraszamy do biblioteki i m³odszych i starszych, 
tak¿e na stronê internetow¹ www.biblioteka.siepraw.pl, 
znajdziecie nas równie¿ na na Facebooku oraz Instagramie: 
biblioteka.siepraw

/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

Z ¿ycia Szko³y w Sieprawiu

Szko³a uczy i nie tylko

Lekcja historii w Niepo³omicach

u¿ po raz drugi mi³oœnicy historii wybrali siê na imprezê Jhistoryczno - militarn¹ "Pola Chwa³y" do Niepo³omic. 
Piêkna, s³oneczna sobota (24 wrzeœnia) tylko zachêca³a do 
aktywnoœci w terenie. Tym razem pojecha³o 64 uczniów z 
klas 6, 7 i 8. Tematem przewodnim tegorocznych "Pól 
Chwa³y" by³ Antyk, staro¿ytna Grecja i Rzym. Ale oprócz 
grup rekonstrukcyjnych reprezentuj¹cych staro¿ytnoœæ 
mogliœmy zobaczyæ przedstawicieli wszystkich epok. Byli tu 
miêdzy innymi œredniowieczni wojowie Boles³awa Chrobre-
go, siedemnastowieczni muszkieterowie, kosynierzy i 
strzelcy z powstania styczniowego, osiemnastowieczni 

Wycieczki szkolne to tak¿e sposób na zdobywanie wiedzy
Indianie Ameryki Pó³nocnej, ¿o³nierze z I i II wojny 
œwiatowej, funkcjonariusze MO i ZOMO czy wspó³czeœni 
komandosi. Impreza co roku cieszy siê ogromnym 
zainteresowaniem, naszym uczniom te¿ bardzo siê podoba³a. 
Najwiêksze wra¿enie zrobi³ pokaz uzbrojenia i sprawnoœci 
bojowej legionistów rzymskich, który odby³ siê na 
po³o¿onym pod zamkiem parkurze. Mam nadziejê, ¿e 
wycieczka na "Pola Chwa³y" by³a dla uczniów œwietn¹ 
lekcj¹ ¿ywej historii, któr¹ na d³ugo zapamiêtaj¹.

  /Agnieszka Czernecka/ 

Atrakcje - tak¿e pogodowe w Zakopanem

e wtorek, 4 paŸdziernika klasa 4a i 4b wybra³y siê na Wwycieczkê do Zakopanego. Pomimo zmiennej, 
górskiej pogody uda³o nam siê przespacerowaæ Dolin¹ 
Str¹¿ysk¹ i dotrzeæ do wodospadu Siklawica. Na trasie 
wêdrówki podziwialiœmy piêkne kolory jesieni. W drodze 
powrotnej zatrzymaliœmy siê w malutkim schronisku na 
ciep³¹ herbatkê, a nastêpnie zajrzeliœmy do góralskiej 
bacówki, gdzie mogliœmy zakupiæ œwie¿utkie oscypki. 
Dzieci mia³y te¿ okazjê zobaczyæ Wielk¹ Krokwiê, spod 
której autokar zabra³ nas w drogê powrotn¹ do Sieprawia. 
Wycieczka niew¹tpliwie by³a pe³na wra¿eñ. Góry pokaza³y 
nam, ¿e w ci¹gu tylko kilku godzin mo¿e cudnie œwieciæ 
s³oñce, za chwilê mocno siê zachmurzyæ i delikatnie kropiæ, 
przez chwile mocniej padaæ, i potem… nag³y powrót  s³oñca. 
Nieco zmêczeni, trochê ub³oceni, ale z uœmiechami na 
twarzach wracaliœmy do domu:)

 /Agnieszka Czernecka/

Wyprawy do Krakowa zawsze ciekawe

 œrodê (19 paŸdziernika) klasy 5a i 5b wybra³y siê na Wwycieczkê historyczn¹ do Krakowa. Najpierw 
odwiedzili Muzeum Archeologiczne, gdzie mia³a miejsce 
lekcja dotycz¹ca Staro¿ytnego Egiptu. Na salach wystawo-
wych uczniowie mogli zobaczyæ przedmioty codziennego 
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u¿ytku, wyposa¿enie grobowców, zapiski na papirusie, 
sarkofagi, mumie ludzkie oraz zwierzêce. Najwiêksze 
wra¿enie, jak zawsze, zrobi³a mumia kap³anki sprzed 2500 
lat, która w po³owie rozwiniêta z banda¿y spoczywa³a w 
ozdobnym sarkofagu w ostatniej sali wystawowej. Po 
zwiedzaniu pi¹toklasiœci brali udzia³ w warsztatach, podczas 
których mieli za zadanie wcieliæ siê w egipskich skrybów i 
zapisaæ hieroglifami imiê egipskiej królowej Kleopatry za 
pomoc¹ drewnianego patyczka. Okaza³o siê, ¿e by³a to 
bardzo ¿mudna i d³ugotrwa³a praca. Niewielu uda³o siê 
dok³adnie odtworzyæ egipskie hieroglify.. Po wyjœciu z 
Muzeum udaliœmy siê w kierunku Rynku, po drodze 
zatrzymuj¹c siê przed g³ównym budynkiem Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, nastêpnie na dziedziñcu Collegium Maius i 
koñcz¹c przy p³ycie upamiêtniaj¹cej z³o¿enie przysiêgi 
przez Tadeusza Koœciuszkê.

 /Agnieszka Czernecka/

W stolicy Tatr zawsze ciekawie

 dniu 21.10.2022 r . klasa 6c wraz z opiekunami Wwybra³a siê na wycieczkê do stolicy Tatr. Zwiedzanie 
rozpoczêliœmy od cmentarza na Pêksowym Brzyzku. Dzieci 
mia³y mo¿liwoœæ zobaczenia nagrobków wybitnych 
Polaków zas³u¿onych nie tylko dla Zakopanego, ale dla ca³ej 
Polski: Kornela Makuszyñskiego, Stanis³awa Witkiewicza, 
W³adys³awa Hasiora, Bronis³awa Czecha, Heleny Marusa-
rzówny i wielu innych. W przeddzieñ Œwiêta Zmar³ych w 
jesiennej ods³onie miejsce to zrobi³o na nas du¿e wra¿enie. 
Nastêpnie wyjechaliœmy na Guba³ówkê. Na górze zrobiliœ-
my piêkne zdjêcia panoramy Tatr. Na dó³ zeszliœmy pieszo, 
musieliœmy bardzo uwa¿aæ, bo niekiedy by³o bardzo stromo i 
wtedy okaza³o siê, ¿e nie wszyscy mamy dobr¹ kondycjê. 
Mieliœmy te¿ okazjê pospacerowaæ zakopiañskimi Krupów-
kami, poogl¹daæ lokalne atrakcje, poczuæ atmosferê miasta, 
które ci¹gle goœci turystów. Wiêkszoœæ z nas zakupi³a 
oscypki i nie wróciliœmy z pustymi rêkami do domów. Uda³o 
nam siê spêdziæ mi³o dzieñ, doceniaj¹c w³asne kole¿eñskie 
towarzystwo i piêkno polskiej jesieni, która zatrzyma³a dla 
nas jeszcze du¿o ze swojej urody.

 /Ma³gorzata Dziubiñska/

Fizykê mo¿na zg³êbiaæ w Ogrodzie Doœwiadczeñ

a pocz¹tku paŸdziernika uczniowie klasy 7 wraz z Nnauczycielk¹ fizyki Dorot¹ Kurek oraz wychowawczy-
ni¹ Ewelin¹ P³atek wybrali siê na wycieczkê do Ogrodu 
Doœwiadczeñ w Krakowie. Podczas wycieczki pogoda nam 
sprzyja³a, dlatego mogliœmy z przyjemnoœci¹ testowaæ 
wszystkie urz¹dzenia ucz¹c siê przy tym fizyki poprzez 
zabawê. Huœtaj¹c siê na huœtawkach, przekonaliœmy siê na 
w³asnej skórze jak dzia³aj¹ wahad³a sprzê¿one. Obserwuj¹c 
tarczê Newtona dowiedzieliœmy siê, ¿e z po³¹czenia 
wszystkich barw powstaje barwa bia³a. Uderzaj¹c w gongi 
dowiedzieliœmy siê w jaki sposób powstaje dŸwiêk. Nie 
sposób opisaæ wszystkich doœwiadczeñ, które mieliœmy 
okazjê wykonaæ. Mo¿na o nich przeczytaæ na stronie Ogrodu 
Doœwiadczeñ: http://www.ogroddoswiadczen.pl/ Oprócz 
zwiedzania mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczenia w lekcji 

„MroŸne eksperymenty”, oraz obejrzeliœmy w planetarium 
film „Explore 3D”. Wróciliœmy zadowoleni i pe³ni chêci do 
dalszej nauki fizyki.

/Dorota Kurek/

Wawel ka¿dy uczeñ powinien poznaæ

 po³owie listopada klasy szóste wybra³y siê na Whistoryczn¹ wycieczkê do Krakowa. Najpierw 
zwiedziliœmy Wawelsk¹ Katedrê, gdzie naszym przewodni-
kiem by³a nauczycielka plastyki p. Ma³gosia Bzowska. Du¿e 
wra¿enie na uczniach zrobi³o wejœcie na Wie¿ê Zygmun-
towsk¹, gdzie mogli podziwiaæ najs³ynniejszy polski dzwon 
- Zygmunt, ufundowany przez króla Zygmunta I Starego. 
Nastêpnie udaliœmy siê na dziedziniec wawelski, gdzie 
rozpoczê³a siê nasza lekcja muzealna - Renesans na Wawelu. 
Oprócz wystawy Wawel Zaginiony, szóstoklasiœci podziwia-
li sale reprezentacyjne zamku królewskiego z piêknymi 
arrasami zakupionymi przez króla Zygmunta II Augusta.

/Agnieszka Czernecka/

W Muzeum Auschwitz  Birkenau i w Fabryce Schindlera  
poznajemy œwiadectwa zbrodni wojennych.

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej 
powtórne prze¿ycie” - to memento George'a Santayany 
przestrzega odwiedzaj¹cych Auschwitz. To miejsce 
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mêczeñstwa i œmierci ponad miliona osób uczniowie klas 
ósmych  mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ 30 wrzeœnia i 7 
paŸdziernika. Podczas wizyty w Miejscu Pamiêci i Muzeum  
Auschwitz- Birkenau uczniowie przeszli œcie¿kami, którymi 
kilkadziesi¹t lat temu na œmieræ prowadzeni byli Polacy i 
¯ydzi z wielu europejskich krajów, zarówno doroœli jak i 
dzieci. Dowiedzieli siê jakie piek³o czeka³o tych, którzy 
trafili do tego miejsca.  Widok baraków, krematoriów, miejsc 
egzekucji, przedmiotów i rzeczy osobistych wiêŸniów 
zrobi³y na uczniach du¿e wra¿enie. 

Pog³êbianie wiedzy z okresu II wojny œwiatowej 
uczniowie klas ósmych kontynuowali 25  listopada. Tym 
razem ósmoklasiœci zobaczyli miejsca zwi¹zane z 
tragicznym losem ¯ydów krakowskich. Najpierw by³ to 
teren by³ego obozu KL Plaszow. Nastêpnie Plac Bohaterów 
Getta, który w czasie okupacji by³ centralnym punktem getta 
krakowskiego i miejscem koncentracji przed wysiedleniem 
oraz Aptekê pod Or³em, któr¹ prowadzi³ Tadeusz Pankie-
wicz, œwiadek wydarzeñ  tu siê rozgrywaj¹cych i osoba która 
pomaga³a ¯ydom. W dawnym budynku Fabryki Emalia 
Oskara Schindlera zobaczyli wystawê „Kraków czas 
okupacji 1939- 1945”. Poznali wojenne dzieje Krakowa oraz 
losy jego polskich i ¿ydowskich mieszkañców. Zapoznali siê 
z postaci¹ Oskara Schindlera i histori¹ ocalonych przez niego 
pracowników.  Dla uczniów te lekcje historii na pewno 
pozostan¹ w pamiêci.  

/Ma³gorzata Cholewa/

Szkolne wydarzenia:

Dzieñ Nauczyciela 

zieñ Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany jest DDniem Nauczyciela. Dzieñ Edukacji Narodowej jest 
okazj¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci za wysi³ek w³o¿ony w 
wychowanie i wielkie serce wk³adane w pracê z dzieæmi. W 
tym dniu pamiêtamy o wszystkich pracownikach szko³y.  14 
paŸdziernika 2022 roku w naszej szkole odby³a siê akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystoœæ przybyli 
nauczyciele, pracownicy obs³ugi oraz uczniowie. Czêœæ 
artystyczn¹ przygotowali uczniowie klasy 7 i 6c pod kierun-
kiem Krzysztofa Kowalczyka. W humorystycznym  
przedstawieniu zaprezentowali szkoln¹ rzeczywistoœæ w 
krzywym zwierciadle. W pierwszej czêœci pokazano parodiê 
uczniowskiego losu oraz zaprezentowano ciekawe memy o 
szkole, nauczycielach i uczniach. W drugiej czêœci w 
humorystyczny ( bliski uczniom, ale i nauczycielom ) sposób 
zabawne zachowania uczniów zosta³y sklasyfikowane na 
wzór atlasu gatunków grzybów. Poznaliœmy atlas uczniów 
min: odpisywacz zaciek³y, mêczennik lekcyjny, maruda, 
obgryzacz, zaœmiecacz, przem¹drzalec, przychlast samo-
przylepny, obibok obleœny, strachlak nauczycielski, ¿ar³acz 
œniadaniowy, beksa, œlimak lekcyjny i gumo¿uj wykrêtny. Na 
koniec uroczystoœci przewodnicz¹cy samorz¹du 
uczniowskiego z³o¿y³ ¿yczenia. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³ 
wystêp zespo³u muzycznego pod kierunkiem ucznia kl 7: 
Joachima Ga³asia

 /Krzysztof Kowalczyk/ 

Dzieñ Papieski

21 paŸdziernika, w przeddzieñ liturgicznego wspomnienia 
papie¿a Polaka prze¿ywaliœmy po raz 2O- ty w naszej szkole 
tzw. Dzieñ Papieski. Jak co roku nasza spo³ecznoœæ szkolna 
mia³a okazjê oderwaæ siê od swoich codziennych 
obowi¹zków i trochê poœwiêtowaæ. Najpierw uczniowie kl. 
O - VIII  obejrzeli przedstawienie o Janie Pawle II pt. :,, TV z 
Janem Paw³em ”. To oryginalne przedstawienie zaprezento-
wali uczniowie klasy szóstej b przygotowani przez katechetê 
Krzysztofa Kowalczyka. Scenariusz przedstawienia opiera³ 
siê na ramowym planie telewizyjnym. I tak zaczynaj¹c od 
Teleexpresu poprzez serial „Klan" programy ; „Got to 
Dance:”, „Pascal-po prostu gotuj " , „MUST BE THE 
MUSIC” , teleturniej „Milionerzy" oraz przedstawienie Jan 
Pawe³ II œwiadek œwiêtoœci. Mogliœmy poznaæ w zabawny i 
atrakcyjny sposób kilka szczegó³ów z ¿ycia œw. Jana Paw³a 
II. Wyst¹pili równie¿ uczniowie kl. 4 a i b , którzy pod 
kierownictwem p. Ewy Kapelskiej -S³ysz przygotowali 
specjalny uk³ad taneczny do piosenki; Nie zast¹pi Ciebie nikt 
oraz uczniowie kl 0 a, b i c przygotowani przez swoje 
wychowawczynie zaœpiewali piosenki o Ojcu Œwiêtym: Czy 
wy wiecie, ¿e my mamy papie¿a oraz Nie zast¹pi ciebie nikt.

 /Krzysztof Kowalczyk/

Œwiêto Niepodleg³oœci 

czniowie naszej Szko³y uroczyœcie œwiêtowali 104. Urocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. 
Najpierw m³odsza grupa wiekowa bra³a udzia³ w apelu 
przygotowanym przez klasy 3a i 3b pod kierunkiem 
wychowawczyñ, pañ: Jadwigi Suder, Ma³gorzaty Motyki, 
Joanny Pustelnik, Ma³gorzaty Dziubiñskiej i Doroty B¹k. 
Dzieci piêknie œpiewa³y pieœni patriotyczne oraz zaprezento-
wa³y uk³ad taneczny z du¿ymi flagami. Na kolejnych 
lekcjach swój program artystyczny dla starszej grupy 
wiekowej zaprezentowali uczniowie klas 5a i 5b przygoto-
wani przez p. Annê Szklarz, p. Krzysztofa Ciepliñskiego oraz 
p. Ewê Kapelsk¹ - S³ysz. Uczniowie w krótkiej inscenizacji 
przypomnieli nam historiê 123 lat niewoli oraz prób 
podejmowanych przez Polaków, aby odzyskaæ niepod-
leg³oœæ. Podczas przedstawienia mogliœmy podziwiaæ 
bardzo ³adny œpiew i grê na instrumentach naszych uczniów. 
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Na zakoñczenie uczniowie wykonali uk³ad taneczny z 
flagami.

 /Agnieszka Czernecka/

Rywalizacja w  Baœniowej Olimpiadzie klas 
czwartych

o d³ugiej przerwie spowodowanej pandemi¹, 16 Plistopada odby³a siê Baœniowa Olimpiada klas 
czwartych. miêdzy klasami 4a i 4b i mia³a bardzo 
dynamiczny przebieg. Przez d³ugi czas rywalizuj¹ce klasy 
remisowa³y, bo uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. 
Konkurencje polonistyczne przeplata³y siê ze sportowymi, a 
punktacja dopiero pod koniec zawodów zaczê³a siê 
ró¿nicowaæ na korzyœæ klasy 4b, która ostatecznie wygra³a 
zabawê. Najwiêksz¹ trudnoœæ tym razem sprawi³y czwarto-
klasistom pytania, w których trzeba by³o wskazaæ elementy 

baœniowe w utworach literackich. Zaœ w konkurencjach 
sportowych po raz kolejny okaza³o siê, ¿e nale¿y dok³adnie 
ws³uchaæ siê w polecenia i poprawnie wykonywaæ 
æwiczenia. Szybkoœæ nie zawsze pop³aca.

/Barbara Góralczyk/

Z ¿ycia szko³y w Zakliczynie
„Szko³a do Hymnu”

u¿ po raz pi¹ty nasza szko³a wraz z oddzia³ami Jprzedszkolnymi i zerówkami odpowiadaj¹c na zapro-
szenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  wziê³a udzia³ w 
akcji „Szko³a do Hymnu”. W przeddzieñ Narodowego 
œwiêta o symbolicznej godzinie 11:11 ca³a nasza spo³ecznoœæ 
odœpiewa³a Mazurka D¹browskiego. W ten sposób 
w³¹czyliœmy siê do ogólnopolskiego œwiêtowania 104 -
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Podczas 
œpiewania Hymnu wszyscy nasi uczniowie a  nawet nasi 
najm³odsi wychowankowie wykazali siê wzorow¹ postaw¹ i 
z  nale¿yt¹ powag¹, odœwiêtnie ubrani i dumni, ¿e mog¹ 
oddaæ czeœæ bohaterstwu, walecznoœci i mêstwu przodków, 
dziêki którym Polska po 123 latach niewoli wróci³a na mapê 
Europy. 

Po uroczystym odœpiewaniu  Hymnu, ca³a nasza 
spo³ecznoœæ szkolna mia³a przyjemnoœæ obejrzenia monta¿u 
s³owno - muzycznego „Tobie Polsko”, przygotowanego 
przez uczniów klasy siódmej. Inscenizacja mia³a na celu w 
sposób przekrojowy przedstawiæ wa¿niejsze fakty history-
czne z czasów rozbiorów i niewoli narodu polskiego oraz 
jego d¹¿enia do odzyskania niepodleg³oœci. W trakcie 
akademii mo¿na by³o us³yszeæ przepiêkne utwory muzyczne 
oraz wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakoñczenie 
wspólnego œwiêtowania w podnios³ym nastroju wraz z 
szkolnym chórem zaœpiewaliœmy kilka pieœni patriotycz-
nych pokazuj¹c szacunek i mi³oœæ do naszej Ojczyzny.

/Urszula Pu³torak/

„Szko³a Pamiêta”

 ostatnich dniach paŸdziernika uczniowie naszej Wszko³y i przedszkola odwiedzali pobliskie cmentarze i 

miejsca pamiêci bior¹c w ten sposób udzia³ w akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szko³a pamiêta”

trzecim 
z kolei cmentarzem w Zakliczynie zwanym  tak¿e „Starym 
Cmentarzem” To miejsce spoczynku zmar³ych zosta³o  
za³o¿one oko³o 1700 roku, i czynne by³o ok. 250 lat. Ostatni 
zmarli byli tu chowani w latach 50 XX wieku.  Obecnie 
„Stary Cmentarz w Zakliczynie” jest „zamkniêty”. Znajduje 
siê na nim 13 pami¹tkowych pomników z lat 20 XX wieku, 
które zosta³y poddane restauracji i na nowo postawione. 
Poœród starych drzew i zabytkowych pomników  góruje 
drewniany wspó³czesny krzy¿, który jest widoczny z drogi i 
informuje przeje¿d¿aj¹cych i przechodz¹cych ludzi o 
miejscu spoczynku przodków zwi¹zanych z nasz¹ malow-
nicz¹ miejscowoœci¹. Odwiedzaj¹c wraz z dzieæmi 
cmentarze w naszej miejscowoœci, 

„ Mamy poci¹g do czytania ”

rzed wakacjami ( czerwiec 2022) biblioteka szkolna oraz PRada Rodziców ZPO w Zakliczynie  zorganizowa³a 
wspólnie akcjê czytelnicz¹ pod nazw¹ „Mamy poci¹g do 
czytania”. Wszyscy chêtni mogli podarowaæ ju¿ przeczytane 
ksi¹¿ki i powiêkszyæ w ten sposób ksiêgozbiór biblioteki 
szkolnej.  Kolorowy poci¹g szybko zape³nia³ siê kolejnymi 
pozycjami i wzbudza³ zainteresowanie od najm³odszych do 
najstarszych uczniów naszej szko³y. Ka¿dy móg³ przejrzeæ, 
poogl¹daæ wybran¹ pozycjê. Dla chêtnych zosta³y one 
wypo¿yczone na wakacje. Rada Rodziców tak¿e przekaza³a 

 
Przedszkolaki i odzia³y zerowe w odwiedzili g³ówny 
cmentarz  i stary cmentarz na ul Podlesie, który jest  

zwracaliœmy szczególn¹ 
uwagê na potrzebê pielêgnowania pamiêci o naszych 
przodkach, szczególnie tych, którzy s¹ zwi¹zani z histori¹ 
naszego  miejsca zamieszkania, regionu i spo³ecznoœci.

/Urszula Pu³torak/
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pakiet ksi¹¿ek, który zape³ni³ ca³y wagonik . Biblioteka 
szkolna wzbogaci³a siê o ponad 200 ksi¹¿ek. S¹ to s³owniki, 
ksi¹¿ki popularnonauko-we, bajki, przyrodnicze, lektury, 
literatura dzieciêca.

Wszystkim , którzy wsparli nasz¹ akcjê serdecznie 
dziêkujemy!

/Wies³awa Wójtowiec/

Pomoc dla zwierz¹t z przytuliska „Przytul 
Sierœciucha” w Myœlenicach

,,Serce cz³owieka mo¿na poznaæ po tym, jak traktuje 
zwierzêta." Immanuel Kant

 paŸdzierniku sekcja wolontariatu ze Szko³y WPodstawowej im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana 
Kardyna³a Wyszyñskiego w Zakliczynie wziê³a udzia³ w 
akcji charytatywnej polegaj¹cej na zbiórce produktów dla 
zwierzaków z myœlenickiego przytuliska. G³ównym za³o¿e-
niem i celem akcji by³o uwra¿liwienie uczniów na los 
bezdomnych zwierz¹t oraz kszta³towanie u nich gotowoœci 
do niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym 
czworonogom. Psy i koty przede wszystkim potrzebuj¹, 
miêdzy innymi, specjalistycznej karmy, rêczników, koców 
oraz œrodków czystoœci, dziêki którym ich opiekunowie bêd¹ 
mogli o nie w³aœciwie zadbaæ. Ju¿ po kilku dniach naszej 
akcji iloœæ darów by³a ogromna. Nasi uczniowie jak zawsze 
wykazali siê wielkim sercem i empati¹. Gdy akcja zosta³a 
zakoñczona, wolontariusze wraz z opiekunem - pani¹ 
Agnieszk¹ Dziewoñsk¹ zawieŸli zebrane dary do myœlenic-
kiego przytuliska „Przytul Sierœciucha”. Na miejscu 
dowiedzieli siê, w jaki sposób mo¿na pomóc bezdomnym 
zwierzakom, jak zapisaæ siê do wolontariatu, pozna³y te¿ 
zasady dzia³ania schroniska. Najwiêcej emocji wzbudzi³ 
moment, gdy dzieci mog³y pog³askaæ pieski, pobawiæ siê z 
nimi. Opiekunowie przytuliska wyrazili ogromn¹ wdziêcz-
noœæ za przywiezione dary oraz zachêcali naszych uczniów 
do pomocy przy zwierzakach. Kolejny raz nasi wychowan-
kowie uœwiadomili sobie, ¿e warto pomagaæ. Bardzo 
dziêkujemy za okazan¹ pomoc wszystkim, którzy 
zaanga¿owali siê w akcjê!

 /Agnieszka Dziewoñska/

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

14 listopada 2022 nasz¹ szko³ê odwiedzi³ by³y zawodnik 
Ekstraklasy, uczestnik Ninja Warrior Polska, pan Józef 
Panuœ. W czasie spotkania opowiedzia³ nam o swojej 
przygodzie ze sportem. Wielokrotnie podkreœla³, co nale¿y 
robiæ, jak ¿yæ, by d³ugo cieszyæ siê dobrym zdrowiem i 
œwietn¹ form¹. Uczniowie dowiedzieli siê, ¿e ciê¿k¹, 
systematyczn¹ prac¹ i wytrwa³oœci¹ mo¿na osi¹gn¹æ 
wymarzony cel i spe³niaæ marzenia. Na s³owach siê nie 
skoñczy³o. Pan Józef zaprezentowa³ nam æwiczenia o 
ró¿nym stopniu trudnoœci. Mogliœmy te¿ na ¿ywo pos³uchaæ 
hymnu Ninja Warior Polska autorstwa Pana Józefa, 
zagranego na akordeonie. To by³o niezwykle ciekawe 
spotkanie. Bardzo dziêkujemy...:-)

/Bo¿ena Krawczyk/

„Œwiêto pieczonego ziemniaka”

esieñ ,to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym œwietna Jokazja do wspólnej zabawy i bli¿szego poznania tego 
warzywa. W³aœnie dlatego 7 paŸdziernika 2022 uczniowie 
klasy drugiej i trzeciej naszej szko³y spotkali siê na nowym 
placu zabaw, który okaza³ siê istn¹ krain¹ radoœci. Piêkna 
pogoda zachêca³a do zabaw, poznawania przyrody oraz 
pieczenia smacznych ziemniaków.  
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Œwie¿e powietrze, pobudzaj¹cy kontakt z natur¹ i 
ma³y lasek okaza³y siê wspania³¹ przestrzeni¹, aby 
swobodnie podokazywaæ i daæ upust w³asnej wyobraŸni. 
Ponadto mo¿na by³o znaleŸæ skarby przyrodnicze, które 

zosta³y tam zostawione, z których my byliœmy bardzo dumni. 
Zapraszamy do zwiedzania Zakliczyna.

/Bo¿ena Krawczyk/

Z ¿ycia Szko³y w Czechówce
Wycieczka do Zamku w Podzamczu oraz 

Parku Doœwiadczeñ Fizycznych

13 paŸdziernika 2022r. uczniowie klasy IV oraz V 

uczestniczyli w wycieczce na Jurê Krakowsko - Czêsto-

chowsk¹. 

Pierwszym punktem wyjazdu by³a wizyta na zamku 

w Podzamczu, w trakcie której uczniowie poznali historiê 

Ogrodzieñca i zwi¹zane z nim legendy. W dalszej czêœci 

udali siê do po³o¿onego u jego stóp Parku Doœwiadczeñ 

Fizycznych, w którym mogli dowiedzieæ siê jak dzia³aj¹ 

podstawowe prawa fizyki. Chêtni uczniowie mogli 

sprawdziæ dzia³anie takich urz¹dzeñ jak m.in.: symulator 

lotów, symulator dachowania, kamienne cymba³y, 

kalejdoskop, wózki na szynach, wir wodny i wiele innych. W 

drodze powrotnej zorganizowano dla uczniów konkurs 

wiedzy na temat zwiedzanego wczeœniej zamku.

/Justyna Œlusarczyk/

Szko³y pe³ne talentów

"Szko³y pe³ne talentów" to ogólnopolska akcja 
zorganizowana przez sieæ supermarketów Lidl, do której 
przyst¹pi³a Szko³a Podstawowa im. Œw Brata Alberta w 
Czechówce we wrzeœniu 2022r.
Celem akcji by³o wsparcie talentów dzieci i zmobilizowanie 
lokalnej spo³ecznoœci do wsparcia dzia³añ szko³y. Do akcji 
ochoczo przyst¹pili rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz 
ca³a spo³ecznoœæ lokalna robi¹c zakup w Lidlu i zbieraj¹c 
„talenciaki”. Dziêki waszemu zaanga¿owaniu uda³o siê 
zebraæ 2734 talenciaki, które wymienione zostan¹ na 
nowego laptopa oraz pomoce dydaktyczne do zajêæ. 
Koordynatorem akcji w naszej szkole by³a Pani Justyna 

Bielawska-Ptak. Serdecznie dziêkujemy za zaanga¿owanie i 
wsparcie.

/Justyna Bielawska-Ptak/

Z ¿ycia Szko³y w £yczance
Œwiêto Niepodleg³oœci w £yczance

ak co roku uczniowie naszej szko³y brali udzia³ w Jakademii z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. W tym roku 
zosta³a ona przygotowana przez klasê 7 i 8 pod okiem Renaty 
Bujas i Katarzyny Poborowskiej-Wronki. Krótka historia 
naszej ojczyzny zosta³a poprzeplatana teraŸniejszoœci¹. 
Przedstawienie uœwiadomi³o nam, ¿e ka¿dy z nas musi 
zmieniaæ siê na lepsze, bo to my tworzymy Polskê.

/Renata Bujas/

Sprz¹tamy dla Polski

towarzyszenie "Dla Polski" przygotowa³o ogólnopolsk¹ Sinicjatywê "Sprz¹tamy Dla Polski", której celem jest 
wspólne, miêdzypokoleniowe i zorganizowane oczysz-
czanie terenów zielonych ze œmieci. Szko³a Podstawowa w 
£yczance 6 paŸdziernika wziê³a udzia³ w 4 edycji tej akcji. 
Wszyscy uczniowie naszej szko³y wraz z nauczycielami 
zaopatrzeni w jednorazowe rêkawiczki i worki na œmieci 
wyruszyli do lasu nieopodal naszej szko³y. Wype³nione 14 
worków to dowód na to, ¿e nie ka¿demu zale¿y na czystym 
lesie. Dlaczego? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi

/Renata Bujas/

.
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Dzieñ Pieczonego Ziemniaka

18 paŸdziernika - tego jak¿e piêknego i s³onecz-
nego dnia grupa S³oneczek wraz z uczniami klas 1-3 mia³a 
przyjemnoœæ odwiedziæ miejsce jakim jest Pañskie Pola - 
Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne Leszek Molus, by 
wspólnie œwiêtowaæ Dzieñ Pieczonego Ziemniaka.

Wszystkie dzieci mia³y mo¿liwoœæ spróbowaæ jazdy 
konnej  pod okiem instruktorów. Czynnoœæ ta od wielu dzieci 
wymaga³a wielkiej odwagi i przezwyciê¿enia strachu, lêku 
przed jazd¹ na du¿ym koniu. Ale w koñcu mo¿na by³o 
zobaczyæ jak duma i ogromna radoœæ maluje siê na ich 
twarzach, gdy dzielnie przemierzali na koniu  3 okr¹¿enia 
wokó³ wybiegu. Ach, to by³y niesamowite emocje i 
prze¿ycia dla niejednego przedszkolaka. Mogliœmy równie¿ 
podziwiaæ samodzielny pokaz jazdy konnej naszej starszej 
kole¿anki Wiktorii - uczennicy klasy 2.

Pan Molus przygotowa³ dla wszystkich uczestników 
wycieczki dodatkowe atrakcje. Dzieci zosta³y oprowadzone 
po gospodarstwie, mog³y przejechaæ siê na tyrolce, a 
nastêpnie na piêknym tarasie widokowym mog³y odpocz¹æ i 
zjeœæ pyszne kie³baski z grilla z wiejskim chlebem. Nie 
mog³o zabrakn¹æ równie¿ pieczonych ziemniaków prosto z 
ogniska. Ale¿ by³y dobre!

Na koniec dzieci z ogromn¹ radoœci¹ korzysta³y z 
atrakcji na znajduj¹cym siê tam placu zabaw. To by³a bardzo 
przyjemna wycieczka i mamy nadziejê wróciæ do gospodar-
stwa Pañskie Pola ju¿ za rok. Dziêkujemy!

/Kinga Hajdus/

Warszawsk¹ Syrenkê czy Pa³ac Prezydencki. Nastêpnie 
udaliœmy siê na Plac Pi³sudskiego, gdzie przed Grobem 
Nieznanego ¯o³nierza byliœmy œwiadkami zmiany warty. 
Kolejnym etapem naszej wycieczki by³ spacer po ogrodzie 
na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
mogliœmy nie tylko nacieszyæ oczy piêknym widokiem 
kolorowych roœlin, ale równie¿ spojrzeæ z góry na miasto. 
Nastêpnie odwiedziliœmy Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
mieliœmy okazjê spróbowaæ swoich si³ w eksperymentowa-
niu i przekonaæ siê, jak fascynuj¹ca mo¿e byæ nauka. Dzieñ 
zakoñczyliœmy wieczornym spacerem po mieœcie i podzi-
wianiem niesamowicie wygl¹daj¹cego noc¹ Stadionu 
Narodowego. 

Drugiego dnia tu¿ po œniadaniu wyruszyliœmy do 
£azienek Królewskich, czyli zespo³u pa³acowo - ogrodo-
wego za³o¿onego przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego 
w XVIII wieku. Nie zabrak³o równie¿ wspólnego zdjêcia pod 
Pomnikiem Fryderyka Chopina. Ostatnim  punktem naszej 
wycieczki by³a wizyta w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, gdzie mieliœmy okazjê obejrzeæ film „Miasto ruin”. 
Miejsce to jest niesamowitym przekazem historii i zarazem 
lekcj¹ patriotyzmu. Wiedza, któr¹ zyskaliœmy pozostanie z  
uczestnikami ju¿ na zawsze.

Te dwa intensywne dni spêdzone w Warszawie by³y 
dla nas œwietn¹ lekcj¹ historii, jêzyka polskiego, sztuki, 
przyrody, fizyki, ale równie¿ doskona³¹ okazj¹ do integracji, 
bycia ze sob¹ i odpoczynku od codziennoœci. Opuszczaliœmy 
stolicê pe³ni fantastycznych wra¿eñ i wspomnieñ. Jednego 
jesteœmy pewni - chêtnie tam wrócimy!

/Iwona Suder/

Zostaæ koszykarzem!

 pi¹tek 21 paŸdziernika 2022 r. nasz¹ szko³ê odwiedzi³ Wwyj¹tkowy goœæ - Kacper "KACPA" Lachowicz, 
który od 2010 roku wspó³prowadzi Marcin Gortat Camp, 
czyli najpopularniejszy cykl treningów dla dzieci i 
m³odzie¿y stworzony przez jedynego Polaka graj¹cego w 
najlepszej lidze œwiata NBA!

Nasz goœæ zaprezentowa³ nam rozmaite triki 
koszykarskie, zachwyci³ swoimi umiejêtnoœciami i akroba-
cjami, a przede wszystkim da³ ka¿demu z nas niezwykle 
cenne rady i ogromn¹ dawkê motywacji do samorozwoju ora 
z realizacji swoich marzeñ.

/Iwona Suder/

Przygotowanie do wiosny w £yczance

amy jesieñ, ale nasza szko³a ju¿ przygotowa³a siê na Mnadejœcie wiosny. Uczniowie naszej szko³y posadzili 
jak co roku  cebule kwiatowe. Przez dwa lata sadziliœmy 
krokusy. W tym roku posadziliœmy tulipany. Nie ma nic 
przyjemniejszego dla oka jak  pierwsze wiosenne kwiaty.

/Renata Bujas/

Z wizyt¹ w stolicy

 dniach 25-26 paŸdziernika uczniowie z klas 4-8 udali Wsiê na wycieczkê do Warszawy. W ci¹gu dwóch 
intensywnych dni uda³o nam siê zwiedziæ i zobaczyæ 
najwa¿niejsze miejsca w naszej stolicy. Pierwszym punktem 
na naszej trasie by³o œcis³e centrum miasta, gdzie mieliœmy 
okazjê zobaczyæ na w³asne oczy miejsca, które dot¹d 
ogl¹daliœmy tylko w podrêcznikach lub telewizji, a wiêc 
Zamek Królewski, Kolumnê Zygmunta, Stare Miasto, 
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Wieœci z Przedszkola „Kropla S³oñca”

Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci 
w Przedszkolu 

,,Kropla S³oñca” w Sieprawiu

,,Co to jest niepodleg³oœæ?
Teraz wiem ju¿ na pewno.
Ka¿de dziecko dziœ wo³a
To polski dom, polska szko³a…”

10.11.2022r. w Samorz¹dowym Przedszkolu ,,Kro-
pla S³oñca” w Sieprawiu odby³a siê prawdziwa lekcja 
historii, lekcja patriotyzmu, lekcja polskoœci.

Przedszkolaki mia³y okazjê zaprezentowaæ siê w 
wybranych wierszach i piosenkach tematycznie zwi¹zanych 
ze Œwiêtem Odzyskania Niepodleg³oœci. Po uroczystym 
powitaniu wszystkich zebranych przez Pani¹ Dyrektor 
Agnieszkê Bujas nast¹pi³o huczne odœpiewanie hymnu 
Polski i jeszcze huczniejsza deklamacja wiersza W. Be³zy 
,,Katechizm polskiego dziecka”. W dalszej kolejnoœci 
wydarzenia pokaz swoich umiejêtnoœci recytatorskich, 
wokalnych i tanecznych  przedstawi³y poszczególne grupy. 
Mo¿na by³o us³yszeæ bardziej lub mniej znane utwory 
literackie (wiersze) oraz muzyczne (piosenki) w nowej 
aran¿acji. Podczas wystêpów da³o siê zaobserwowaæ du¿e  
zaanga¿owanie przedszkolaków. Ka¿da grupa zaprezento-
wa³a siê w inny, niepowtarzalny sposób. Uwieñczeniem 
spotkania by³ taniec (w bia³o - czerwonych barwach) 
najm³odszej grupy oraz przemówienie Pana Wójta.

Choæ tematyka spotkania dla tak ma³ych istot 
wydawa³a siê trudna, patrz¹c na przejête ma³e twarzyczki 
mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to tak samo wa¿ne 
wydarzenie dla dzieci, jak i doros³ych. Cieszmy siê wiêc, i 
doceñmy to, ¿e ¿yjemy w wolnej Polsce i tym entuzjazmem 
zara¿ajmy nasze pociechy.

/Barbara Sanowska/

Przedszkolaki uczestnikami akcji 
,,Szko³a pamiêta”

 ramach tegorocznej akcji ,,Szko³a pamiêta” Wpromuj¹cej patriotyzm, pamiêæ o przodkach, 
bohaterach narodowych oraz prezentuj¹ca bogactwo 
historyczne i kulturowe danego regionu grupa ,,Jagódki” z 
Przedszkola ,,Kropla S³oñca” w Sieprawiu postanowi³a  
aktywnie w³¹czyæ siê w realizacjê za³o¿onych celów.

Z okazji niedawno obchodzonych œwi¹t Wszystkich 
Œwiêtych wybraliœmy siê na parafialny cmentarz, aby tam 
uporz¹dkowaæ opuszczone i bezimienne groby. Dzieci 
chêtnie w³¹czy³y siê w sprz¹tanie. Z zaciekawieniem 
wys³ucha³y opowieœci o poleg³ych na wojnie ¿o³nierzach z 
Sieprawia i okolic, którzy walczyli w obronie naszej 
Ojczyzny. Po krótkiej modlitwie za zmar³ych udaliœmy siê do 
przedszkola, gdzie dzieci wykona³y pracê plastyczn¹ 
nawi¹zuj¹c¹ do polskiej tradycji œwi¹t zadusznych. Na tym 

jednak nie poprzestaliœmy. Tu¿ po œwiêtach ,,Jagódki” 
samodzielnie wykona³y wieniec, który wraz z zniczami 
z³o¿y³y pod pomnikiem poleg³ych ¿o³nierzy. 

/Barbara Sanowska/

Dzieñ Dyni w grupie „Misie”

ynia to piêkne, kolorowe warzywo, kojarz¹ce siê nieod-Dmiennie z jesieni¹. Dostarcza nie tylko wra¿eñ 
estetycznych w ogrodzie, lecz tak¿e mile widziana jest w 
kuchni, a najwiêcej radoœci dostarcza dzieciom w 
przedszkolu!!!

Aby móc nacieszyæ siê i poznaæ nieco to urodziwe 
warzywo, w grupie „Misie” odby³ siê „Dzieñ Dyni”. Dzieci 
w tym dniu przysz³y do przedszkola ubrane w kolorach dyni 
oraz przynios³y ze sob¹ oczywiœcie dynie: du¿e, ma³e, 
maluteñkie, ¿ó³te, pomarañczowe, zielone, okr¹g³e, 
pod³u¿ne, a nawet p³askie. Przedszkole tego dnia zamieni³o 
siê w dyniow¹ krainê.

Zabawê rozpoczêliœmy od wys³uchania wiersza o 
g³ównej bohaterce dnia, jej pochodzeniu oraz wartoœciach 
od¿ywczych. Wziêliœmy udzia³ w licznych zabawach z jej 
udzia³em, m.in.: „dynia parzy”, slalom z dyni¹, czy dyniowe 
krêgle, gdzie nasze warzywo odegra³o rolê kuli do zbijania 
krêgli. Wspólnie stworzyliœmy poci¹g z dyni, uk³adaj¹c je od 
najwiêkszej do najmniejszej. Nastêpnie przekroiliœmy dyniê, 
aby nasze „Misie” mog³y zobaczyæ co dynia kryje w œrodku. 
Dzieci z zaciekawieniem ogl¹da³y i w¹cha³y warzywo nie 
mog¹c napatrzyæ siê iloœci pestek. Wymienialiœmy potrawy, 
jakie mo¿na przygotowaæ z dyni, a na koniec przenieœliœmy 
siê do bajkowego œwiata, gdzie zrobiliœmy piêkne zdjêcia w 
karocy z dyni. Dziewczynki by³y Kopciuszkami zamienio-
nymi w ksiê¿niczki, a ch³opcy ksi¹¿êtami. Na zakoñczenie 
tego niezwyk³ego dnia ka¿de dziecko stworzy³o swoj¹ 
„balonow¹ dyniê” oraz otrzyma³o paj¹czkowego lizaka.

Dziêki uprzejmoœci przyrody, która stworzy³a to 
warzywo w tak ciekawych kszta³tach i ró¿norakich kolorach, 
nie mo¿na by³o siê nie zainspirowaæ i nie zorganizowaæ 
konkursu z udzia³em w³aœnie dyni. „Wisienk¹ na torcie”, 
wieñcz¹c¹ wszystkie zdobyte informacje o tym warzywie 
by³ konkurs na najpiêkniejsz¹ dyniê, w którym wziê³o udzia³ 
wielu rodziców z dzieæmi. Dziêki fantazji i pomys³owoœci 
twórców, mo¿na ogl¹daæ przed przedszkolem konkursowe 
prace, które zdobi¹ nasze otoczenie. Bardzo dziêkujemy za 
udzia³ i gratulujemy zwyciêzcom. Serdecznie dziêkujemy 
tak¿e Pani Dyrektor Agnieszce Bujas oraz Pani Natalii 
Postrzech i Panu Konradowi So³tysowi za objêcie stanowisk 
jury w naszym konkursie. 

Czekamy na wiêcej takich wspania³ych i weso³ych dni.

/Iwona Szlachta, Urszula Krzysztofek/
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Z prawem na ty
S³owo wstêpu

 poni¿szym artykule przedstawiê najnowsze zmiany Ww prawie, a dok³adnie zapoznam Pañstwa ze 
zmianami w prawach konsumentów. Zapraszam do lektury.

Nowoœci w prawie - zmiany w prawie konsumenckim

stawa z dnia 4 listopada 2022 r. zmieni³a miêdzy innymi Uustawê o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny. 
Niezale¿nie od tego czy tylko kupujecie, czy równie¿ 
sprzedajecie - sprawdŸcie, co siê dok³adnie zmieni³o!
Ka¿dy z nas, robi¹c zakupy albo sprzedaj¹c np. towary, 
spotka³ siê z pojêciem rêkojmi czy wady. Od d³u¿szego czasu 
w Unii Europejskiej pracowano nad zmian¹ zasad w tym 
zakresie i ostatecznie przyjêto Dyrektywê Omnibus (przepi-
sy europejskie, które ka¿de pañstwo cz³onkowskie musi 
jeszcze wprowadziæ do swoich porz¹dków prawnych 
poprzez przygotowanie odpowiednich ustaw), która w³aœnie 
zosta³a implementowana do polskich przepisów prawa. 
Dokonana zosta³a wrêcz rewolucja. 

[rêkojmia - co to takiego?]
Jedna z mo¿liwych podstaw sk³adania reklamacji. W 

tym trybie mo¿na dochodziæ odpowiedzialnoœci od 
przedsiêbiorcy w zwi¹zku z ujawnion¹ wad¹ towaru.

[wada towaru - czym w³aœciwie jest?]
W pierwszej kolejnoœci zwracam uwagê, ¿e mo¿emy 

mieæ do czynienia z wad¹ fizyczn¹ lub wad¹ prawn¹. Wada 
fizyczna to niezgodnoœæ towaru z umow¹ czyli np. towar nie 
ma w³aœciwoœci, które powinien mieæ np. naczynie 
¿aroodporne pêkaj¹ce w 100 stopniach Celsjusza, albo towar 
zosta³ wydany kupuj¹cemu w stanie niezupe³nym np. w 
pude³ku zawieraj¹cym zestaw tablet i ³adowarkê brak jest 
³adowarki. Natomiast z wad¹ prawn¹ mamy do czynienia np. 
gdy towar jest w³asnoœci¹ osoby trzeciej, bo pochodzi z 
kradzie¿y.

[towar niezgodny z umow¹]
Jak wynika z powy¿szego niezgodnoœæ towaru z umow¹ 
stanowi wadê fizyczn¹ tego towaru i jest podstaw¹ do 
dochodzenia roszczeñ od sprzedawcy z tytu³u rêkojmi (czyli 
potocznie - mo¿emy z³o¿yæ reklamacjê). Taki system 
pojêciowy funkcjonowa³ dotychczas. Natomiast nowe 
przepisy wprowadzaj¹ szerokie oznaczenia kiedy mamy do 
czynienia z towarem zgodnym z umow¹, a zatem w chwili 
obecnej je¿eli zgodne z umow¹ pozostaj¹ w szczególnoœci:
1. opis, rodzaj, iloœæ, jakoœæ, kompletnoœæ i funkcjonalnoœæ, a 
w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - 
równie¿ kompatybilnoœæ, interoperacyjnoœæ i dostêpnoœæ 
aktualizacji;
2. przydatnoœæ do szczególnego celu, do którego jest 
potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomi³ 
przedsiêbiorcê najpóŸniej w chwili zawarcia umowy i który 
przedsiêbiorca zaakceptowa³;
to towar jest zgodny z umow¹ i nie mamy podstaw do 
dochodzenia reklamacji.

[nowa hierarchia uprawnieñ wynikaj¹cych z rêkojmi]
Je¿eli kupiony przez nas towar jest niezgodny z umow¹ np. w 
zestawie brakuje jednego elementu, to w pierwszej 
kolejnoœci mo¿emy ¿¹daæ jego naprawy lub wymiany. Warto 
pamiêtaæ, ¿e je¿eli chcemy aby nasz towar zosta³ 
naprawiony, a przedsiêbiorca uzna, ¿e lepsza bêdzie 
wymiana to mo¿e jej dokonaæ. Je¿eli naprawa i wymiana s¹ 
niemo¿liwe lub wymaga³yby nadmiernych kosztów dla 
przedsiêbiorcy, mo¿e on odmówiæ doprowadzenia towaru do 
zgodnoœci z umow¹. Naprawa lub wymiana powinny zostaæ 
dokonane w rozs¹dnym czasie. Przedsiêbiorca powinien od 
nas odebraæ towar na swój koszt. Pamiêtajmy, nie jesteœmy 
zobowi¹zani do zap³aty za zwyk³e korzystanie z towaru, 
który nastêpnie zosta³ wymieniony.

Natomiast je¿eli towar nie zosta³ doprowadzony do 
zgodnoœci z umow¹ poprzez naprawê czy wymianê albo z 
oœwiadczenia przedsiêbiorcy lub okolicznoœci wyraŸnie 
wynika, ¿e nie doprowadzi on towaru do zgodnoœci z umow¹ 
w rozs¹dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodnoœci dla 
nas, to dopiero wtedy (a nie tak jak dotychczas, w dowolnym 
momencie) mo¿emy z³o¿yæ oœwiadczenie o obni¿eniu ceny 
albo odst¹pieniu od umowy. W przypadku odst¹pienia od 
umowy nale¿y zwróciæ przedsiêbiorcy towar na jego koszt. 
Warto pamiêtaæ, ¿e obni¿ona cena musi pozostawaæ w takiej 
proporcji do ceny wynikaj¹cej z umowy, w jakiej wartoœæ 
towaru niezgodnego z umow¹ pozostaje do wartoœci towaru 
zgodnego z umow¹. Natomiast konsument nie mo¿e odst¹piæ 
od umowy, je¿eli brak zgodnoœci towaru z umow¹ jest 
nieistotny.

[skrócony termin odpowiedzi na reklamacjê]
Termin rozpatrywania reklamacji przez przedsiêbiorcê 
zosta³ skrócony do 14 dni (z dotychczasowych 30 dni), zatem 
przedsiêbiorcy bêd¹ zobowi¹zani do szybszego dzia³ania, a 
konsumenci bêd¹ krócej czekaæ na stanowiska 
przedsiêbiorców w przedmiocie rozpatrzenia ich reklamacji.

[rêkojmia w ustawie o prawach konsumenta, nie w kodeksie 
cywilnym]
Na marginesie warto zwróciæ uwagê, ¿e dotychczas przepisy 
dotycz¹ce reklamacji z tytu³u rêkojmi mogliœmy znaleŸæ 
tylko w Kodeksie cywilnym. Natomiast zgodnie z nowymi 
przepisami zasady reklamacji sk³adanych przez 
konsumentów i przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na prawach 
konsumentów uregulowane zosta³y w ustawie o prawach 
konsumenta, a w Kodeksie cywilnym zosta³y zasady 
obowi¹zuj¹ce pomiêdzy przedsiêbiorcami.

Pamiêtajcie - nowe zasady obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2023r.!

Karolina Bobrowska
     radca prawny

partner w Bobrowska Janik Lawyers
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
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Z ¿ycia stowarzyszeñ
Kwesta 2022

1-go listopada 2022 roku cz³onkowie Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej z udzia³em Nauczycieli oraz 
uczniów klas ósmych Szko³y Podstawowej w Sieprawiu, 
przeprowadzili  kwestê na cmentarzu parafialnym w Sieprawiu. 
Zebraliœmy w tym roku kwotê 7503,50 z³. Fundusze pozyskane z 
kwesty zostan¹ przeznaczone na renowacjê zabytkowych 
nagrobków na naszych cmentarzach. Pragnê podziêkowaæ 
wszystkim , którzy przyczynili siê do zorganizowania kwesty oraz 
darczyñcom , którzy wsparli nasz¹ zbiórkê.

Z kwesty w poprzednim roku uda³o siê odnowiæ zabytkowy 
kamienny pomnik na cmentarzu na Kopanii, a dzia³ania firmy 
konserwatorskiej by³y niezwykle pracoch³onne. Odnowiony 
obelisk mo¿na zobaczyæ na ¿ywo a tak¿e na zdjêciach na stronie 
stowarzyszenia. Koszt prac wyniós³ 6500 z³.

Przewodnicz¹cy 
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej

Piotr Nowak

Podzielmy siê nasz¹ histori¹
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej w 

ramach projektu „ Ocaliæ od zapomnienia” pozyska³o ponad 
200 zdjêæ i dokumentów do archiwizacji cyfrowej, co 
pozwoli³o na zabezpieczenie tych cennych pami¹tek histo-
rycznych. Do zbiorów cyfrowych uda³o siê do³¹czyæ ksiêgi 
Parafii Siepraw, najstarsze datowane na rok 1600. Do 
zbiorów cyfrowych trafi³y te¿ nie publikowane zdjêcia m.in. 

Pana mgr. Antoniego Grochala, ukazuj¹ce piêkno naszej 
Gminy. Projekt zosta³ dofinansowany z programu Polsko - 
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowan¹ przez 
Fundacjê ARTS. Zachêcamy wszystkich do podzielenia siê z 
nami starymi pami¹tkami, zdjêciami. Akcja nadal trwa.

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej
Piotr Nowak
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en termin medyczny zapo¿yczony z jêzyka angielskiego Toznacza zgodnoœæ i nie ma ¿adnej przesady w 
twierdzeniu, ¿e jest to warunek powodzenia procesu 
profilaktyki i leczenia. Jest on miar¹ poziomu realizacji przez 
pacjenta zaleceñ lekarskich. W relacji pacjent - lekarz obie 
strony s¹ równie wa¿ne, lekarz diagnozuje problem, wydaje 
zalecenia, ale to pacjent i jego otoczenie je realizuje w 
wiêkszym lub mniejszym stopniu.

Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy  
przypadków nag³ych zachorowañ o dynamicznym przebiegu 
kiedy pacjent „czuje”, ¿e organizm nie funkcjonuje 
prawid³owo, jak na przyk³ad w ostrych infekcjach lub 
urazach, natomiast dotyczy chorób przewlek³ych i chorób w 
których objawy nie doskwieraj¹ pacjentowi co predysponuje 
do lekcewa¿enia zaleceñ. Mówi¹c obrazowo - jeœli pacjent 

leczony antybiotykiem z powodu anginy zaprzestanie jego 
stosowania po kilku dniach „bo ju¿ siê poprawi³o i objawy 
zniknê³y” jest du¿a szansa, ¿e wróci do gabinetu w przeci¹gu 
dwóch tygodni z nawrotem zaka¿enia i tym razem zalecenia 
zrealizuje skrupulatnie nauczony bolesnym doœwiadcze-
niem.

Tak zwany niski compliance bywa bardzo groŸny 
jeœli chodzi o postêpowanie d³ugofalowe b¹dŸ podejrzenie 
choroby potencjalnie œmiertelnej w perspektywie kilku/ 
kilkunastu miesiêcy. Chodzi o czynniki ryzyka i choroby, 
które rozpoznane mo¿na skutecznie leczyæ i przez to 
uchroniæ siê przed przedwczesnym zgonem lub kalectwem. 
Tu znowu pos³u¿ê siê przyk³adami: 
1. Pacjent numer jeden ma zbyt wysokie stê¿enie cholesteroli 
we krwi, mê¿czyzna oko³o piêædziesi¹tki, bez dolegliwoœci, 

Compliance - warunek sukcesu w leczeniu

Wa¿ne informacje z sieprawskich przychodni
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Zachêcamy do korzystania z Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP)!

d d³u¿szego czasu mo¿emy korzystaæ z IKP. Je¿eli Ojeszcze Pañstwo nie znacie tej aplikacji, zachêcamy do 
zapoznania siê z jej funkcjami, do pobrania i korzystania.
IKP to bezp³atna aplikacja, z której mo¿e korzystaæ ka¿da 
osoba, która posiada PESEL. Aplikacja dostêpna jest przez 
stronê internetow¹ www.pacjent.gov.pl, po zalogowaniu.
Dziêki aplikacji IKP zyskujemy dostêp do wszelkich danych 
zwi¹zanych z naszym zdrowiem np. znajdziemy tam 
wystawione dla nas e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, 
za³atwimy Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ), pobierzemy Unijny Certyfikat COVID (UCC), 
z³o¿ymy deklaracjê wyboru lekarza czy pielêgniarki lub 

po³o¿nej POZ. Za poœrednictwem tej aplikacji mamy dostêp 
do danych medycznych naszych dzieci, które nie ukoñczy³y 
18. roku ¿ycia, a tak¿e mo¿emy udostêpniæ lekarzowi lub 
osobie bliskiej informacjê o stanie zdrowia i historiê 
przepisanych leków.

Dlaczego warto korzystaæ z aplikacji IKP? Warto, 
poniewa¿ to miejsce gdzie mamy kompleksowy dostêp do 
naszych danych medycznych, które s¹ pod rêk¹, zawsze gdy 
tego potrzebujemy. 

Dla przyk³adu przedstawiamy jakie informacje 
mo¿na znaleŸæ w IKP:
- wystawione, zrealizowane (tak¿e te, które zrealizowane 
zosta³y czêœciowo),
- dawkowanie przepisanych leków,
- historia wizyt i choroby oraz szczepieñ,

Czy znasz Internetowe Konto Pacjenta? Dlaczego warto siê zalogowaæ ?  

czuje siê dobrze, problem medyczny jest rozpoznany od 
kilku lat, pacjent ma stosowaæ lek na poprawê profilu 
lipidowego (popularnie „obni¿enie cholesterolu”) poniewa¿ 
mimo stosowania  diety ma nieprawid³owy profil lipidowy i 
cierpi na hipercholesterolemiê. Lek niestety jest stosowany z 
kilkumiesiêcznymi przerwami „bo siê poprawi³o”. Ta 
sytuacja nara¿a pacjenta na du¿e wahania poziomu 
cholesteroli we krwi poniewa¿ akurat w przypadku leków na 
obni¿enie cholesteroli mamy do czynienia z tzw. efektem 
„odbicia” - czyli jeœli odstawimy lek poziom cholesteroli 
wzroœnie powy¿ej tego sprzed w³¹czenia leku. Taka sytuacja 
nie jest jeszcze „krytyczna” i przy okazji wizyty z jakim-
kolwiek innym problemem medycznym lub przy okazji 
rutynowych badañ sprawdzaj¹cych stan zdrowia problem 
jest zauwa¿any i s¹ podjête dzia³ania naprawcze. S¹ jednak 
s¹ sytuacje, które nie dadz¹ „drugiej szansy”.
2. Pacjent numer dwa - mo¿e byæ nim ten sam mê¿czyzna, u 
którego w wyniku nieregularnego stosowania, b¹dŸ niesto-
sowania leku na obni¿enie cholesterolu dosz³o do rozwoju 
mia¿d¿ycy w naczyniach wieñcowych i co za tym idzie 
dosz³o do zawa³u miêœnia serca. Pacjent mia³ du¿o szczêœcia 
i dziêki szybkiej interwencji medycznej wyszed³ z tej 
sytuacji obronn¹ rêk¹ i praktycznie bez trwa³ego 
upoœledzenia sprawnoœci organizmu (szybka diagnoza, 
szybki transport do oœrodka kardiologii interwencyjnej, 
udro¿nienie naczynia wieñcowego i implantacja tzw. 
„stentu”). Pacjent zostaje wypisany do domu i nie ma 
dolegliwoœci. Ma jednak stosowaæ leki, w tym te zapobie-
gaj¹ce powstawaniu zakrzepów krwi w obrêbie implantowa-
nego w naczyniu stentu, przy tym leku jest na karcie wypiso-
wej adnotacja - NIE ODSTAWIAÆ PRZEZ DWANAŒCIE 
MIESIÊCY, przy niektórych NA STA£E lub DO¯YWOT-
NIO. Leki s¹ prolongowane przez miesi¹c, czasem kilka 
miesiêcy, jednak pacjent nie ma objawów wiêc dochodzi do 
wniosku, ¿e on czuje siê dobrze i przestaje je stosowaæ. 
UWAGA - bêdzie mia³ du¿o szczêœcia jeœli prze¿yje bez 
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, zagra¿a mu zakrzepica w 
stencie i kolejny zawa³. To sytuacja, w której jedna ma³a 
tabletka której zabraknie przez kilka dni mo¿e zadecydowaæ 
o ¿yciu lub œmierci pacjenta, który ju¿ raz ¿yciem ryzykowa³.
3. Kolejny przyk³ad, to przypadek w którym czas na podjêcie 
dzia³añ medycznych liczy siê w miesi¹cach lub tygodniach. 
To historia pacjenta numer trzy. Pierwsza wizyta - lekarz 
bada pacjenta, zleca badania moczu krwi i badania obrazowe 
(RTG, USG). Badania krwi i moczu zale¿¹ w³aœciwie tylko 

od przychodni i udaje siê je wykonaæ bez problemu, wyniki 
s¹ konsultowane w trakcie drugiej wizyty w odstêpie 
tygodnia. Nie przynosz¹ wszystkich odpowiedzi i utwier-
dzaj¹ w zasadnoœci wykonania badañ obrazowych zleconych 
tak¿e na pierwszej wizycie. Tu nastêpuje kilka miesiêcy 
przerwy - krytyczne kilka miesiêcy. Nastêpny kontakt z 
przychodni¹ - okazuje siê, ¿e badañ obrazowych nie wyko-
nano, pacjent czuje siê coraz gorzej i w tym momencie nie 
jest ju¿ w stanie udaæ siê sam na te badania, po zbadaniu 
lekarz ma podejrzenie choroby nowotworowej i niestety nie 
pozostaje nic innego jak diagnostyka szpitalna i nerwowa 
walka z czasem. Niestety ¿ycie nadal pisze tak¿e takie 
scenariusze.

Aby jednak do takich sytuacji dochodzi³o coraz 
rzadziej, przypominamy o mo¿liwoœci wykonania darmo-
wych badañ profilaktycznych w ramach programu 40+. 
Program cieszy siê sporym zainteresowaniem i jego reali-
zacja zosta³a przed³u¿ona do koñca 2023 roku. Wszystkich 
chêtnych zapraszamy do kontaktu - przypominamy, ¿e 
skierowanie na takie badanie mo¿na wygenerowaæ samemu 
za poœrednictwem Internetowego Konta Pacjenta i umówiæ 
siê na badania w naszej przychodni - badania zostan¹ 
wykonane bezp³atnie. Jeœli s¹ Pañstwo pacjentami Centrum 
Medycznego Siepraw wystarczy umówiæ siê do lekarza 
Tomasza Bary (mo¿e byæ to nawet teleporada) i skierowanie 
zostanie wystawione. Na podsumowanie i omówienie 
wyników badañ warto umówiæ siê na wizytê osobist¹.

Centrum Medyczne Siepraw realizuje te¿ program 
profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia, jednak tym programem 
objête s¹ tylko okreœlone roczniki - co roku inne.

Jedno zdanie na temat szczepieñ - zachêcamy do 
szczepieñ przeciw grypie, mimo ¿e sezon infekcyjny w pe³ni 
nadal jest czas na przyjêcie szczepionki i nie jest na to za 
póŸno.

¯yczymy Pañstwu du¿o zdrowia i radosnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!

Personel Centrum Medycznego Siepraw
       Tel. 12 2746122
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arbórka to tradycyjne œwiêto górnicze, które Bobchodzone jest w Polsce 4 grudnia, w dniu œwiêtej 
Barbary, patronki dobrej œmierci i trudnej pracy. Poza 
górnikami Barbórkê œwiêtuj¹ tak¿e geolodzy i inne osoby 
wykonuj¹ce zawody zwi¹zane z poszukiwaniem kopalin. W 
Polsce œwiêto to kojarzy nam siê przede wszystkim z 
Górnym Œl¹skiem, a w naszej najbli¿ej okolicy z Wieliczk¹. 
W tych miejscach i okolicach, gdzie znajduj¹ siê kopalnie, 
Barbórka jest bowiem uroczyœcie obchodzona. Co jednak z 
tym œwiêtem ma wspólnego Siepraw? Na pewno jest ono 
wa¿nym wydarzeniem dla tych mieszkañców naszej 
miejscowoœci, którzy pracowali lub nadal pracuj¹ w 
kopalniach œl¹skich, wielickich lub innych. Jednak jeœli 
nieco g³êbiej zastanowimy siê nad pojêciem górnictwa, które 
obejmuje gospodarcze pozyskiwanie kopalin, ³atwo 
dostrze¿emy, ¿e tego typu dzia³alnoœæ jest lub by³a 
prowadzona równie¿ w naszej najbli¿szej okolicy. Takim 
ca³kiem sporym czynnym do niedawna zak³adem górniczym 
by³a odkrywkowa kopalnia gliny po³o¿ona na pograniczu 
Krzyszkowic i Polanki, która zaopatrywa³a w surowiec 
myœlenick¹ cegielniê. Przetworzony surowiec z tego zak³adu 
pewnie mo¿na jeszcze znaleŸæ jako budulec starszych 
pieców i kominów. Trudniej ju¿ bêdzie nam spotkaæ s³yn¹ce 
z wysokiej jakoœci przedwojenne myœlenickie dachówki 
ceramiczne. Glina by³a zatem t¹ kopalin¹, która by³a 
powszechnie pozyskiwana, równie¿ w naszej miejscowoœci 
w ma³ych iloœciach na potrzeby lokalne. Drugim surowcem, 
który wystêpuje w naszej okolicy i by³ od wieków 
pozyskiwany, jest kamieñ, a konkretnie piaskowiec. W 
naszej okolicy historycznym oœrodkiem kamieniarstwa by³a 
Borzêta. W XVIII wieku rozwin¹³ siê tam silny oœrodek 
kamieniarstwa artystycznego. Wiêkszoœæ naszych figur 
przydro¿nych powsta³o w³aœnie w Borzêcie. Oœrodek 

kamieniarski dzia³a³ tam w oparciu o lokalne z³o¿a 
doskona³ego piaskowca, który pozyskiwano w kamienio-
³omie nad Rab¹. Dziœ miejsce po tym kamienio³omie stanowi 
doskona³¹ œciankê wspinaczkow¹ dla amatorów tego sportu. 
Kamienio³omy dzia³a³y równie¿ w Sieprawiu. Takim 
najbardziej znanym jest Kamieniec. Nie wiadomo kiedy 
rozpoczê³a siê eksploatacja kamienia w tym miejscu. Jest 
prawie pewne, ¿e w³aœnie z tego miejsca pozyskiwano 
kamieñ na budowê koœcio³a Œwiêtego Micha³a w Sieprawiu 
oraz wielu innych budowli i kapliczek w najbli¿szej okolicy. 
W tamtych czasach przewo¿enie na dalsze odleg³oœci tak 
ciê¿kiego surowca jak kamieñ by³o niezwykle trudne, 
dlatego przy wznoszeniu murowanego koœcio³a korzystano z 
lokalnych zasobów. Zatem historia Kamieñca liczy sobie ju¿ 
przynajmniej cztery wieki. Warto siê nad tym chwilê 
zadumaæ, gdy odwiedzamy to urokliwe miejsce. Innym 
kamienio³omem, który dosyæ ³atwo mo¿na odnaleŸæ w 
terenie jest wyrobisko na pograniczu £ysej Góry I i £ysej 
Góry II. Znajduje siê ono na polu zwanym „Walkówka”, 
gdzie jeszcze w latach szeœædziesi¹tych XX wieku 
pozyskiwano piaskowiec. Innymi surowcami, które 
pozyskiwano w niedalekiej odleg³oœci od Sieprawia by³y 
siarka oraz rudy ¿elaza. Z³o¿a siarki by³y eksploatowane w 
niedalekich Swoszowicach. Tradycje górnicze w Swoszowi-
cach maj¹ ju¿ z gór¹ 500 lat, a dziœ w oparciu o Ÿród³a wody 
siarczanej dzia³a tam uzdrowisko. Z³o¿a rud ¿elaza s¹ w 
naszej okolicy dosyæ powszechne. Takim ich widomym 
znakiem jest charakterystyczne czerwone zabarwienie wód 
na wielu naszych ³¹kach, które gwarowo okreœlamy mianem: 
„rdzawka”. Wiêksze oœrodki gdzie historycznie pozyskiwa-
no rudê ¿elaza utrwali³y siê w przechowanych do dziœ 
nazwach miejscowych. Tak¹ nazw¹ jednoznacznie kojarz¹c¹ 
siê z miejscem pozyskiwania rud ¿elaza jest Rudnik. 

Sieprawska Barbórka

Odkrywamy nieznane karty naszej historii 

- wystawione skierowania na badania/do sanatorium oraz 
stan ich realizacji,
-  zwolnienia i zaœwiadczenia lekarskie,
- zg³oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokoœæ i 
termin op³acanych sk³adek,
- historiê choroby swojego dziecka do 18 roku ¿ycia oraz 
osoby bliskiej, która da³a nam takie upowa¿nienie.

Zdecydowa³eœ/³aœ siê do³¹czyæ do IKP - to teraz 
kilka kroków jak siê zalogowaæ - zobacz, ¿e jest to bardzo 
proste!

Masz do wyboru trzy metody logowania. Po 
pierwsze mo¿esz skorzystaæ z Profilu Zaufanego (je¿eli 
jeszcze z niego nie korzystasz to mo¿na go za³o¿yæ w 
urzêdzie albo banku - sk³adasz wniosek i potwierdzasz swoj¹ 
to¿samoœæ podczas wizyty w urzêdzie czy banku). Po drugie 
mo¿esz wykorzystaæ bankowoœæ elektroniczn¹ (funkcjê 
moje ID). Po trzecie mo¿esz skorzystaæ z dowodu osobistego 
z warstw¹ elektroniczn¹ (e-dowód).

Mo¿esz równie¿ pobraæ na swój telefon aplikacjê 
mobiln¹ mojeIKP. Natomiast ona daje dostêp tylko do 
niektórych funkcjonalnoœci IKP. Pe³en zakres mo¿liwoœci 
jakie daje Internetowe Konto Pacjenta mo¿emy wykorzystaæ 
za poœrednictwem strony internetowej www.pacjent.gov.pl

Szczegó³owe informacje o IKP, w formie przejrzystych 
pytañ i odpowiedzi znajdziemy na:
Https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-
i-odpowiedzi

Jeszcze dwa zdania o szczepieniach przeciwko COVID
W dalszym ci¹gu prowadzimy szczepienia dla osób, 

które dotychczas nie przyjê³y jeszcze swojej pierwszej dawki 
szczepionki oraz dawkami przypominaj¹cymi. W celu 
zapisu na szczepienie prosimy o kontakt pod numerem 12 
274 60 30 lub wyszukanie terminu w naszym Oœrodku na 
platformie pacjent.gov.pl albo za poœrednictwem infolinii 
989. 

Do zobaczenia w Oœrodku!

W imieniu Zespo³u - Karolina Bobrowska 
     Zespó³ Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu 
                       Tel. 12 274 60 30
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a lekcjach geografii uczyliœmy siê czym s¹ po³udniki. Z Nlat szkolnych, lepiej lub gorzej, pamiêtamy zatem, ¿e 
po³udnik to geodezyjna linia prowadz¹ca od jednego bieguna 
do drugiego, wyznaczaj¹ca kierunek pó³noc-po³udnie. 
Niektóre z po³udników sta³y siê szczególnie s³ynne. Dziœ 
takim najs³ynniejszym po³udnikiem jest po³udnik zerowy, 
który dzieli Ziemiê na pó³kule: zachodni¹ i wschodni¹. 
Po³udnik ten przebiega przez dzielnicê Londynu: 
Greenwich. Pewnie niektórzy z nas mieli okazjê odwiedziæ 
to miejsce i upamiêtniæ swój pobyt fotografi¹ ze swoj¹ 
podobizn¹ na dwóch pó³kulach równoczeœnie. Ale jeœli 

trochê bardziej zag³êbimy siê w historiê, to ³atwo 
sprawdzimy, ¿e kariera po³udnika przebiegaj¹cego przez 
Greenwich nie jest wcale taka d³uga. Jeszcze stosunkowo 
niedawno podobn¹ rolê pe³ni³ tzw. po³udnik krakowski 
(Meridianus cracoviensis). Przebiega on przez stare 
obserwatorium astronomiczne w ogrodzie botanicznym przy 
ulicy Kopernika w Krakowie. Krakowski po³udnik zerowy 
formalnie zosta³ wyznaczony przez Jana Œniadeckiego w 
koñcu XVIII wieku, a stosowany by³ do lat 60-tych XX 
wieku. S³u¿y³ m.in. jako podstawa dla sygna³u czasu 
nadawanego z obserwatorium w Polskim Radiu. Ma on 

Co wspólnego ma Siepraw z Kopernikiem?

Pozosta³oœci dawnych kopalñ rud ¿elaza zachowa³y siê tak¿e 
na myœlenickiej górze Dalin. W naszej gminie, a konkretnie 
w Zakliczynie mamy Czerwon¹ Górê, której nazwê 
wywodzi siê równie¿ od z³ó¿ rudy tam siê znajduj¹cych. 
(Pewnie znalaz³oby siê jeszcze wiêcej takich lokalnych 
nazw. Jedn¹ z nich jest na przyk³ad odnosz¹ca siê do czêœci 
gruntów po³o¿onych na ³¹kach miêdzy £ysymi Górami w 
Sieprawiu nazwa „Czerwone Pólko”. W tym miejscu raczej 
nikt rudy nie pozyskiwa³, ale barwa gruntu by³a tak 
sugestywna, ¿e utrwali³a siê w nazwie tego pola).

Opisane powy¿ej przejawy dzia³alnoœci górniczej, 
jakie w ci¹gu wieków mia³y miejsce w pobli¿u Sieprawia, 
jak równie¿ na jego terenie uœwiadamiaj¹ nam, ¿e w ci¹gu 
dziejów poszukiwanie i pozyskiwanie kopalin by³o prowa-
dzone z du¿ym rozmachem. Szczególne nasilenie akcji 
poszukiwania kopalin ( w tym w szczególnoœci wêgla 
kamiennego) wi¹za³o siê z pocz¹tkiem ery przemys³owej, 
który mia³ miejsce w koñcu XVIII wieku. Historia 
poszukiwañ górniczych w po³udniowej Ma³opolsce by³a 
przedmiotem badañ prowadzonych kilkadziesi¹t lat temu 
przez Edwarda Pietraszka. Dotar³ on do znajduj¹cych siê w 
krakowskim archiwum wojewódzkim nieznanych dot¹d 
protoko³ów s¹dów górniczych w Wieliczce i Bochni z lat 
1788-1808. Z dokumentów tych dowiadujemy siê, ¿e w roku 
1800 w toku by³o 9 spraw dotycz¹cych poszukiwania wêgla 
na obszarze podleg³ym tym s¹dom. Najwiêksz¹ inicjatywê w 
zakresie poszukiwania z³ó¿ wêgla wykazywa³ w tym czasie 
proboszcz wielicki ksi¹dz Ignacy S³upski. Wniós³ on trzy 
podania o uprawnienia poszukiwawcze, wymieniaj¹c 12 
miejscowoœci po³o¿onych miêdzy Wieliczk¹ a Rab¹. Nie 
by³y to zreszt¹ pierwsze poszukiwania w tym rejonie. Ju¿ 
bowiem  w roku 1791 szuka³ tutaj wêgla niejaki Fryderyk 
Rith, a w roku 1795 proboszcz ze Skawiny ksi¹dz £ukasz 
Okrzowski. Na tak wielk¹ akcjê poszukiwawcz¹ w naszym 
rejonie niew¹tpliwie ogromny wp³yw mia³a bliskoœæ 
oœrodków górniczych w Wieliczce i Bochni. Dawa³o to 
mo¿liwoœæ skorzystania przy prowadzeniu poszukiwañ i 
prac górniczych z wykwalifikowanej i doœwiadczonej kadry 
górniczej. Efekty prowadzonej na tak wielk¹ skalê akcji 
poszukiwawczej by³y jednak dosyæ skromne, ale jednak 
by³y. Jednym z takich miejsc, gdzie natrafiono na z³o¿a 
wêgla by³… Siepraw. W roku 1800 ksi¹dz S³upski dokopa³ 
siê wêgla w naszej miejscowoœci. Celem pozyskiwania 
wêgla, w Sieprawiu, zosta³a za³o¿ona kopalnia. Nale¿a³a ona 
do niejakiego Strobla i funkcjonowa³a na pewno do roku 
1803. Na razie nie wiemy jednak nic ani o dok³adniejszym 
miejscu po³o¿enia tej kopalni, ani te¿ o iloœci pozyskiwanego 
w niej wêgla. (Jednak z pewnoœci¹ taka inwestycja 

pozostawi³a po sobie jakieœ œlady w terenie, ale ich 
poszukiwanie, ze wzglêdu na du¿y obszar powierzchni 
Sieprawia oraz up³yw ponad dwustu lat od czasu 
zakoñczenia eksploatacji, nie jest ³atwe). Stosunkowo krótki 
okres istnienia tej kopalni wskazuje, ¿e op³acalnoœæ 
ekonomiczna tego przedsiêwziêcia by³a raczej niska. Mog³y 
siê na to z³o¿yæ ró¿ne czynniki. Wœród nich g³ówn¹ rolê 
mog³a odgrywaæ nie tylko zasobnoœæ z³o¿a, ale tak¿e 
problemy zwi¹zane z transportem i zbytem surowca. (To 
w³aœnie g³ównie brak chêtnych do nabycia wêgla - a nie 
problemy z wydobyciem - by³ przyczyn¹ dwukrotnego 
zamykania w koñcu XVIII wieku najstarszej polskiej kopalni 
wêgla w Szczakowej). Nie wiemy te¿ kim by³ ów Strobel 
odnotowany jako w³aœciciel sieprawskiej kopalni. Ju¿ jednak 
sam fakt, ¿e w Sieprawiu istnia³a kopalnia wêgla ka¿e nam na 
nowo spojrzeæ na historiê naszej miejscowoœci. A jest to fakt 
dobrze udokumentowany przez badania archiwalne 
przeprowadzone przez wspomnianego wy¿ej Edwarda 
Pietraszka. Sieprawska kopalnia zosta³a tak¿e odnotowana w 
S³owniku historycznym kopalñ wêgla na ziemiach polskich, 
którego autorem jest profesor Jerzy Jaros. W wydawnictwie 
tym zawarto tylko krótk¹ wzmiankê o sieprawskiej kopalni. 
Ale ju¿ sam fakt, umieszczenia jej w s³owniku obok takich 
miejsc, jak na przyk³ad: Kopalnia Wujek (miejsce 
zakoñczonych tragicznie strajków) czy Kopalnia w 
Szczakowej (najstarsza polska kopalnia wêgla kamiennego), 
jest dla naszej miejscowoœci nobilituj¹cy.

Wspomniany powy¿ej, prawie zupe³nie zapomnia-
ny, epizod z historii Sieprawia uœwiadamia nam, ¿e nasza 
historia jest bardzo bogata, ale wydobycie (nomen omen) na 
œwiat³o dzienne jej ukrytych faktów bywa nie raz bardzo 
trudne. Jednak teraz kiedy ju¿ wiemy, ¿e Siepraw ma równie¿ 
swoje maleñkie miejsce w historii polskiego górnictwa 
mo¿emy œmia³o odwo³ywaæ siê do tradycji zwi¹zanych z 
Barbórk¹.

/Stanis³aw Konarski/
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Niewielu  czytelników pamiêta czasy, gdy w okresie 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia po wsiach chodzi³y grupy 
kolêdników z szopk¹. S³owo szopka ma ró¿ne znaczenia. 
Szopka, któr¹ nosz¹ kolêdnicy  jest nazw¹ budowli, w której 
centrum znajduje siê model stajenki betlejemskiej, miejsca 
narodzenia Pana Jezusa. W naszych okolicach by³a i jest to 
szopka krakowska, wygl¹dem nawi¹zuj¹ca do wie¿ 
koœcio³ów krakowskich. Szopk¹ nazywa siê równie¿ 
widowisko teatralne zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. 
Widowisko o treœci satyrycznej, najczêœciej kukie³kowe, 
ukazuj¹ce znane osoby, tak¿e nazywane jest szopk¹. W 
jêzyku potocznym nieraz mówi siê, ¿e ktoœ „robi sobie 
szopki”, czyli b³aznuje, wyg³upia siê. 

Dawniej z szopk¹ po kolêdzie chodzili mê¿czyŸni, z 
harmoni¹ (heligonk¹), czasem z innymi instrumentami. 
Teraz z szopk¹ kolêduj¹, szkoda, ¿e coraz rzadziej, dzieci. 
Zwyczaj ten odchodzi do przesz³oœci, a podtrzymuj¹ go 
jedynie zespo³y ludowe. W powiecie myœlenickim co roku 
od kilkudziesiêciu lat organizowane s¹ Powiatowe Przegl¹dy 
Grup Kolêdniczych, w których uczestniczy po kilkanaœcie 
zespo³ów. W tym roku w Ogólnopolskim Konkursie Grup 
Kolêdniczych w Bukowinie Tatrzañskiej, mimo trwaj¹cej 
epidemii, wziê³o udzia³ 45 grup z ca³ej Polski, wy³onionych 
w eliminacjach powiatowych.

Nazwa kolêda ma Ÿród³os³ów ³aciñski „calendae” 
oznacza ¿yczenie, upominek. Postaram siê, w skrócie, 
przypomnieæ zainteresowanym  dawnymi zwyczajami 
czytelnikom, jak odbywa³a siê dawna kolêda. Korzysta³em 
ze wspomnieñ starszych wiekiem mieszkañców Sieprawia i 
okolicznych wsi, a tak¿e z opracowañ ksi¹¿kowych 
zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Kolêda zaczyna³a siê w drugi 
dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i trwa³a do 2 lutego do Matki 
Boskiej Gromnicznej. 

Przygotowania do chodzenia po kolêdzie trwa³y 
du¿o wczeœniej, trzeba by³o nauczyæ siê na pamiêæ s³ów 
kolêd, przyœpiewek i wyg³aszanych tekstów. Z kolei odbyæ 
próby jak w prawdziwym teatrze. Przygotowywano tak¿e 
ubiory, przewa¿nie  ko¿uchy, jak równie¿ rekwizyty np. laski 
pasterskie, dary sk³adane Panu Jezusowi i inne. Nale¿a³o te¿ 
zbudowaæ lub naprawiæ szopkê, wykonaæ kukie³ki lub je 

odnowiæ. Pór by odbywa³y siê w domach. Bywa³o tak, ¿e 
wykonawcy odgrywali swoje role przez wiele lat z rzêdu. 
Tym by³ ³atwiej. Ról uczyli siê równie¿ dublerzy. 

W œw. Szczepana ju¿ wczesnym wieczorem na wsi 
by³o s³ychaæ œpiew i muzykê, byli to kolêdnicy. Grupa 
mê¿czyzn z szopk¹ podchodzi³a pod dom i po zapukaniu w 
okno przystawi³a do szyb oœwietlon¹ œwieczkami szopkê. 
Gdy domownicy nie chcieli kolêdowania, to od wewn¹trz 
pukali w okno. Mówi³o siê, ¿e „odpukali kolêdników”. Na 
pocz¹tku jeden z kolêdników donoœnym g³osem wypowiada³ 
orajcê oznajmuj¹c¹ przybycie i chêæ kolêdowania, w której 
by³y miêdzy innymi s³owa:
„(…)a czy bêdzie, czy nie bêdzie, 
to siê kolêdowaæ bêdzie. 
Dalej bracia przystêpujmy, 
temu domu kolêdujmy„.
Po oracji kolêdnicy, z muzyk¹, œpiewali kolêdy, np. 
„Dziecina ma³a”, „o tej dobie le¿y w ¿³obie” i inne. Po 
odœpiewaniu zaczyna³y siê tzw. okolêdowania domowni-
ków: gospodarza, gospodyni i dzieci. W okolêdowaniach 
zwracano uwagê na dorastaj¹ce córki, ¿ycz¹c im rych³ego 
zam¹¿pójœcia np. 
„Hej nam hej !
¯yczymy ci szczêœcia, 
wszystkiego dobrego, 
na tym Nowym Roku
wesela twojego, 
hej, nam, hej !”

Na koñcu kolêdnicy œpiewem dziêkowali za kolêdê i sk³adali 
¿yczenia na Nowy Rok:
„Za kolêdê dziêkujemy, 
zdrowia, szczêœcia winszujemy, 
byœcie wszyscy d³ugo ¿yli,
zdrowi i szczêœliwi byli,
na ten Nowy Rok.”

Po kolêdzie nie chodzono dla zarobku, ale zdarza³o 
siê, ¿e kolêdników czêstowano czymœ na rozgrzewkê i 
obdarowywano drobnymi sumami pieniêdzy. 

W niektórych domach kolêdnicy zostali zaproszeni 

O zwyczajach kolêdniczych

jednak historiê znacznie d³u¿sz¹, bo siêgaj¹c¹ koñca XIV 
wieku. Korzysta³ z niego Miko³aj Kopernik pisz¹c w 1543 
roku swoje s³ynne dzie³o „O obrotach sfer niebieskich” oraz 
Stanis³aw Pud³owski, który ju¿ w 1642 jako pierwszy w 
historii nauki zaproponowa³ stworzenie uniwersalnej 
jednostki d³ugoœci - metra. Po³udnik ten pojawia³ siê te¿ na 
wielu mapach oraz kalendarzach z XVIII i XIX wieku. Z 
czasem jednak wypar³ go jego angielski odpowiednik z 
Londynu i o polskim „Greenwich” zapomniano.

W ostatnich latach pojawia siê jednak coraz wiêcej 
informacji na temat historii, znaczenia i lokalizacji po³ud-
nika krakowskiego. W Krakowie prowadzona jest akcja 
maj¹ca na celu trwa³e oznaczenie niektórych punktów na 
linii jego przebiegu. Jednak po³udnik krakowski nie koñczy 
siê na granicy Miasta Krakowa, ale biegnie dalej na pó³noc i 
po³udnie a¿ do biegunów. Na swojej drodze do bieguna 
po³udniowego ten niezwyk³y po³udnik przecina równie¿ 
nasz¹ miejscowoœæ. Do Sieprawia trafia on na Madejkach, 
dalej przecina Psiarê, a potem przebiega przez dolinê zwan¹ 
gwarowo „S³omcyno”, która oddziela Psiarê od £ysej Góry 

Dwa. Na dalszej swojej drodze biegnie on przez wschodni¹ 
czêœæ £ysej Góry Dwa zwan¹ Smyków, po czym mijaj¹c Pola 
ociera siê o wschodnie krañce £ysej Góry Jeden. W swoim 
dalszym przebiegu po³udnik krakowski przekracza dolinê 
Sieprawki by znaleŸæ siê Pod Gór¹. Dalej wspina siê na 
wynios³oœæ Brzegu by opaœæ znowu na Zagórze i wreszcie na 
Gajówkach opuœciæ Siepraw.

Wspó³czesna wartoœæ d³ugoœci geograficznej 
po³udnika krakowskiego to 19°57'21,237” E. Przy 
dzisiejszej technice ka¿dy mo¿e ³atwo sprawdziæ dok³adne 
po³o¿enie tego historycznego po³udnika. Warto to zrobiæ, bo 
byæ mo¿e krakowski po³udnik zerowy przebiega w³aœnie 
przez nasze nieruchomoœci albo nawet nasz dom. Mo¿e siê 
zatem okazaæ, ¿e mieszkamy na dwóch pó³kulach 
jednoczeœnie i mo¿emy poczuæ siê jak w angielskim 
Greenwich.

/Stanis³aw Konarski/



22

O sporcie w gminie
Jordan Sum Zakliczyn po rudzie jesiennej

o zakoñczeniu rozgrywek pi³karskich I rundy zespó³ Pseniorów zajmuje przedostatnie, 13 miejsce w tabeli. 
Wycofanie siê Nadwiœlanki Nowe Brzesko po 9 kolejce 
powoduje, ¿e dru¿yna na wiosnê przyst¹pi do gry z pozycji 
„czerwonej latarni” rozgrywek. Dorobek I zespo³u to 4 pkt (1 
zwyciestwo,1 remis i 10 pora¿ek), osi¹gniêty bilans 
bramkowy to 17 bramek strzelonych i 44 straconych. W 
tabeli prowadzi Wêgrzcanka Wêgrzce Wielkie z kompletem 
zwyciêstw (36 pkt, bramki 59-13). Drug¹ pozycjê zajmuje 
Puszcza II Niepo³omice ze strat¹ do lidera 10 pkt. Rok temu 
Jordan na pó³metku rundy zajmowa³ 3 miejsce ze zdobytymi 
26 pkt i mia³ du¿e szanse na awans do wy¿szej klasy. Kibice 
licz¹ na to, ¿e po powrocie do zespo³u zawodników, którzy 
nie mogli graæ ze wzglêdów losowych i odniesionych 
kontuzji, wyniki seniorów Jordana pozwol¹ wiosn¹ na 
osi¹gniêcie wyników gwarantuj¹cych im na utrzymanie siê 
w obecnej klasie rozgrywek ( III liga okrêgowa Kraków).

II dru¿yna seniorów, w klasie B Myœlenice zajmuje 8 
miejsce. Ich dorobek to18 pkt (5zw,3rem,5por), przy bilansie 
bramkowym 25-34.

Juniorzy wystêpuj¹cy w I lidze okrêgowej 
Myœlenice A1, zajmuj¹ 6 miejsce (13pkt,4zw,1rem.4por), 
bramki 23-22. Jest to zespó³ bêd¹cy bezpoœrednim 
zapleczem I dru¿yny, zawodnicy ci uzupe³niaj¹ jej sk³ad w 
rozgrywanych spotkaniach.

Dru¿yna trampkarzy w I lidze Myœlenice C1, po 
kolejnych spotkaniach zanotowa³a 12 pora¿ek i zajmuje 8, 
ostatnie miejsce w tabeli. Na wyniki pi³karzy tej grupy 
wiekowej du¿y wp³yw ma fakt, ¿e zostali przydzieleni z 
„urzêdu” do silnej grupy rozgrywek. Ich osi¹gniecia by³yby 
na pewno lepsze, gdyby grali w ni¿szych klasach. Nale¿y 
mieæ nadziejê, ¿e gra z „mocnymi” dru¿ynami zaprocentuje 
w przysz³oœci i bêdziemy mogli cieszyæ siê sukcesami tych 
m³odych pi³karzy.

Najm³odszy zespó³ Jordana czyli m³odzicy w III 
lidze Myœlenice zajmuj¹ 4 miejsce w tabeli, zdobyli w 10 
meczach 15 pkt (5zw,5por), bramki 23-30.

Rok temu pisa³em, ¿e brakuje klubowi z Zakliczyna 
boiska treningowego. Takie boisko powsta³o za budynkiem 
klubowym. W jego s¹siedztwie znalaz³o siê miejsce na 
urz¹dzenie si³owni na wolnym powietrzu. Kibice i dzia³acze 
klubu dziêkuj¹ w³odarzom Gminy za wsparcie finansowe 
tego projektu.

Klub uzyska³ równie¿ dofinansowanie w wysokoœci 
10 tys. pln z Ministerstwa Sportu na szkolenie  m³odzie¿y.

Tradycyjnie ¿yczymy wszystkim pi³karzom z 
Zakliczyna wielu sukcesów sportowych w przysz³ym roku.

/Wies³aw Œwiech/

do œrodka. Byli tam oprócz domowników krewni i s¹siedzi. 
Po wejœciu, najczêœciej do kuchni (by³a obszerna) kolêdnicy 
ustawiali na podwy¿szeniu szopkê i rozpoczynali kolêdo-
wanie podobnie jak za oknem. Po oracji powitalnej i 
odœpiewaniu kolêdy nastêpowa³o widowisko. Kolêdnicy 
przebrani za pasterzy z laskami w rêkach k³adli siê na  
pod³odze, udaj¹c œpi¹cych. Po chwili jeden z nich, który 
spostrzeg³ ³unê na niebie, zaczyna ich budziæ. Rozbudzeni 
przekomarzaj¹ siê miêdzy sob¹, a nawet k³óc¹, co trwa jakiœ 
czas, a¿ zjawia siê w bia³ej szacie anio³, który oznajmia 
pasterzom nowinê o Bo¿ym Narodzeniu. Wtedy pasterze 
podchodz¹ po kolei do szopki, a ka¿dy z nich ofiarowuje 
Panu Jezusowi skromne dary. W szopce znajduje siê stajenka 
betlejemska, w niej ¿³óbek z Dzieci¹tkiem, obok  ¿³óbka 
Matka Boska, œw. Józef i zwierzêta. 

Po tym przedstawieniu nastêpowa³y okolêdowania i 
widowisko kukie³kowe. Szopka przeznaczona do kukie³ek 
mia³a z przodu drewnianej podstawy wyciêt¹ pod³u¿n¹ 
szczelinê, w której kolêdnicy przesuwali kukie³ki.   

Byli oni zas³oniêci przed widzami p³ótnem 
zwisaj¹cym z dolnej ramy szopki. Kukie³ki, zwane te¿ 
lalkami, wystrugane by³y z drewna przez  ludowych 
artystów, pomalowane jaskrawymi farbami lub przybrane w 
stroje z kolorowych materia³ów. Te, które zachowa³y siê, 
podziwiaæ mo¿emy w muzeach etnograficznych jako dzia³a 
sztuki ludowej. Bywa³y te¿ lalki zrobione z resztek 
krawieckich, wypchane trocinami. 

Ka¿da z kukie³ek, poruszana zza zas³ony rêkami 
kolêdników, mówi³a i œpiewa³a z akompaniamentem 
muzyki. Po odegraniu swojej roli znika³a, podryguj¹c i 
podskakuj¹c, co wywo³ywa³o œmiech.  Iloœæ lalek bywa³a 

ró¿na, ale prawie zawsze wystêpowa³ Herod, Œmieræ, Diabe³, 
¯yd, Czarownica, Kominiarz, Dziad. Dodawano te¿ inne 
postacie np. w „Szopce krakowskiej” Krakowiaka, 
Krakowiankê, Fiakra, Twardowskiego, a w szopkach z 
okolic Wieliczki Górnika. Na koniec przedstawienia 
kukie³kowego zawsze pojawia³a siê postaæ Dziada proszal-
nego z woreczkiem na kiju, do którego zbiera³ datki od 
widzów.  Po dziadzie wszyscy kolêdnicy wychodzili przed 
szopkê i dziêkowali, œpiewaj¹c jak pod oknem. 

Teksty wyg³aszane i œpiewane przez kolêdników 
przekazywane by³y z pokolenia na pokolenie, z czasem 
zapisane przez etnografów i zachowane. Jednak czêœæ 
odesz³a w niepamiêæ.  Treœci ich, co do zasady, nie ró¿ni³y 
siê, chocia¿ s¹ niewielkie ró¿nice nawet miêdzy s¹siaduj¹-
cymi wsiami. 

W ksi¹¿ce „Teatr Regionalny (lata 1968-1978)'' 
bêd¹cej zarysem monografii teatru dzia³aj¹cego w Krakowie 
w rozdziale pt. „Wykaz zespo³ów artystycznych, które 
wystêpowa³y w Teatrze Regionalnym” na pozycji 41. 
znajduje siê zapis: „Zespó³ kolêdników Siepraw”. Byæ mo¿e 
s¹ jeszcze w Sieprawiu œlady dzia³alnoœci tego zespo³u w 
postaci zapisów lub fotografii. Warto by by³o je zachowaæ. 

Sk³adam podziêkowanie Pani Marii Wielgus za wiele 
cennych wskazówek i pomoc w przygotowaniu powy¿szego 
tekstu.

/Piotr Przêczek/
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