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Dofinansowanie wymiany kotłów
Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 września 2017 roku Wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych. Projekt 
pn. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany 
palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe 
otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 399 975,20 zł. 
Wartość projektu wynosi 500 000,00 zł. 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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Szanowni Państwo, 

Oddychanie czystym powie-
trzem jest jedną z podstawo-
wych potrzeb człowieka. Każ-
dy ma prawo do życia i pracy w 
środowisku niezagrażającym je-
go zdrowiu. Ochrona powietrza 
wymaga zdecydowanych dzia-
łań na szczeblu władz gminnych, 
ale przede wszystkim zaanga-
żowania mieszkańców. Zła ja-
kość powietrza przyczynia się 
do powstawania ciężkich chorób 
przewlekłych, takich jak: ast-
ma, alergie, rak płuc. Smog ma 
wpływ na zaburzenia prenatalne 
i zaburzenia wczesnego rozwo-
ju dziecka oraz rozwój cukrzycy, 
chorób wątroby, zaburzeń zdro-
wia psychicznego i wielu innych.

W związku ze zbliżającym się 
okresem grzewczym chciałbym 
zwrócić Państwa uwagę na kilka 
zasad, mających istotny wpływ 
na jakość powierza: 

Przestrzegajmy norm spa-
lania określonych w Uchwale  
nr XXXII/452/17 Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego z dnia 
23 stycznia 2017 roku w spra-
wie wprowadzenia na obsza-

rze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, obo-
wiązującej od 1 lipca 2017 r.:
-  Zakazuje się stosowania w in-

stalacjach, w których nastę-
puje spalanie stałych paliw,  
w których udział masowy wę-
gla kamiennego lub węgla 
brunatnego o uziarnieniu 
0-3 mm wynosi powyżej 
15% oraz paliw zawiera-
jących biomasę o wilgot-
ności w stanie roboczym 
powyżej 20%. 

-  Stosujmy paliwo dobrej jako-
ści – kupując opał zrezygnuj-
my z miału węglowego. Pali-
wo to zawiera dużo drobnego 
popiołu, szkodliwych meta-
li ciężkich i różnych związków 
chemicznych, które przez 
niewłaściwy sposób spalania 
skutecznie zatruwają powie-
trze, wodę i glebę w naszej 
gminie. Pamiętajmy o bez-
względnym zakazie stoso-
wania mułów i flotów.

-  We wszelkiego rodzaju urzą-
dzeniach grzewczych nie 
wolno spalać odpadów, czy-
li m.in: plastikowych butelek, 
ram okiennych, mebli, boa-

zerii, pieluch jednorazowych, 
ubrań, butów, opon i innych 
gumowych produktów. Za 
spalanie odpadów grozi kara 
grzywny do 5 000 zł. 

Pamiętajmy, że sposób spa-
lania węgla ma znaczenie. Sto-
sujmy system spalania ciągłe-
go, bez wygaszania. Nadmie-
nić warto, że stare i niesprawne 
urządzenia grzewcze wymaga-
ją ciągłego dozoru i pochłania-
ją duże ilości opału, a tym sa-
mym generują wysokie koszty 
eksploatacji. 

Obecnie Gmina Liszki realizu-
je dwa programy mające na celu 
redukcję niskiej emisji. W wyni-
ku tych działań na terenie gminy 
zostaną wymienione niskowy-
dajne i nieekologiczne urządze-
nia grzewcze. Pragnę Państwa 
zapewnić, że w przyszłym roku 
również będziemy starali się po-
zyskać środki na wymianę sta-
rych kotłów. 

Dbałość o jakość powietrza 
to NASZA WSPÓLNA SPRAWA! 
Wspólnie podejmijmy działania 
na rzecz ochrony powietrza. 

Wójt Gminy Liszki
Paweł Miś

W piątek 22 września w sądeckim ratuszu 
miała miejsce uroczysta gala nadania meda-
li „Mecenas Futbolu Małopolski”. W reprezen-
tacyjnej sali obrad magistratu Nowego Sącza 
spotkali się samorządowcy oraz przedsiębior-
cy, którzy na co dzień nie szczędzą wysiłków 
i finansowego wsparcia dla rozwoju futbolu  
w regionie. Tytuł Małopolskiego Mecenasa Fut-
bolu przyznawany jest od roku 2013 z inicja-
tywy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 
Odznaczeniem honorowani są ludzie, firmy oraz 
samorządy szczególnie przychylne piłce nożnej 
oraz podejmujące działania na rzecz rozbudo-
wy infrastruktury sportowej i wspierające lo-
kalne organizacje prowadzące kluby sportowe  
i szkółki piłkarskie. 

W tym roku z terenu powiatu krakowskie-
go nagrodzony został Wójt Gminy Liszki Paweł 
Miś, a inicjatorem wniosku był Zarząd LKS Lot-
nik Kryspinów. 

Wójt Paweł Miś 
„Mecenasem Futbolu Małopolski” 
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W tym roku dożynki w naszej gminie odbyły 
się w sobotę 2 września na boisku Klubu Spor-
towego Alfa w Morawicy. 

Zgodnie z tradycją uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za tego-
roczne zbiory w kościele Św. Bartłomieja, którą 
celebrowali: bp Damian Muskus oraz proboszcz 
tutejszej parafii ks. Władysław Palmowski. Po 
mszy barwny korowód prowadzony przez staro-
stów dożynek, w którym szły delegacje wień-
cowe, zaproszeni goście i mieszkańcy, przema-
szerował przez udekorowaną Morawicę, udając 
się na boisko sportowe. Przejściu korowodu do-
żynkowego towarzyszyła muzyka w wykonaniu 
Gminnej Orkiestry Dętej z Liszek. 

Tradycyjny obrzęd dożynkowy rozpoczęli sta-
rostowie Stanisława Rusinek oraz Tadeusz Koło-
dziejczyk, którzy wraz z sołtys Marią Frankow-
ską, złożyli na ręce gospodarzy dożynek wój-
ta Gminy Liszki Pawła Misia i przewodniczące-
go Rady Gminy Zbigniewa Kaczora, poświęcony 
podczas mszy świętej okazały bochen chleba. 

Wójt gminy powitał wszystkich przybyłych go-
ści oraz podziękował rolnikom za trud codzien-
nej pracy, za to, że pracują w pocie czoła, by na 
polskich stołach nigdy nie zabrakło chleba. 

Tegoroczne Dożynki Gminne w Morawicy ho-
norowym patronatem objął prezydent Rzeczy-
pospolitej Andrzej Duda. Gmina Liszki otrzyma-
ła także list od premier Beaty Szydło, zawiera-
jący podziękowania dla rolników za przekazywa-
nie z pokolenia na pokolenie szacunku i przy-
wiązania do ziemi oraz za codzienną ciężką pra-
cę, dbałość o ojcowiznę i wiejskie obyczaje, któ-
re są trwałym elementem polskiego dziedzictwa 
narodowego. 

Jak co roku wieńce dożynkowe zostały ośpie-
wane przez przedstawicieli poszczególnych so-
łectw i wręczone zaproszonym gościom. Wieńce 
dożynkowe otrzymali: 
1.  Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś oraz Prezes 

LIKOM Sp. z o.o. – Artur Gołda
2.  Radny Powiatu Krakowskiego – Tadeusz Na-

bagło 

ŚWięto Dziękczynienia 
za PLony jUż za naMi…

Dożynki to podsumowanie wysiłku rolników, sadow-
ników i ogrodników. To również podziękowanie za trud 
pracy na roli, za ogromny wysiłek i poświęcenie, a jed-
nocześnie wspólne, radosne spotkanie rolników z są-
siadami.
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3.  Prezes Kraków Airport – Radosław Włoszek 
4.  Dyrektor Biura spółki Kraków Airport – Ja-

cek Guzicki 
5.  Radny Gminy Liszki i sołtys wsi Czułów – 

Tadeusz Mastek 
6.  Właściciel Pizzerii Paolo – Paweł Sas
7.  Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja w Lisz-

kach – ks. Władysław Szymoniak 
8.  Członek Stowarzyszenia „Lisiecki Klub Se-

niora” - Dawid Styrylski 
9.  Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik 
10.  Wicemarszałek Województwa Małopolskie-

go – Wojciech Kozak 
11.  Radna Gminy Liszki – Dagmara Pilis 
12.  Przewodniczący Rady Gminy Liszki – Zbi-

gniew Kaczor 
Podczas dożynek Zarząd, zawodnicy oraz sym-

patycy Ludowego Klubu Sportowego Kaszowian-
ka Kaszów złożyli podziękowania Radnemu Gminy 
Liszki Januszowi Trojanowi za bezinteresowną po-
moc, zaangażowanie i okazane wsparcie finanso-
we, które przyczyniło się do powstania nowoczes-
nego obiektu sportowego – boiska sportowego  
i szatni wraz z zapleczem. W dowód wdzięczności 
Zarząd LKS Kaszowianka Kaszów wręczył Radne-
mu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. 

W trakcie części artystycznej goście i miesz-
kańcy gminy mieli okazję obejrzeć występy dzie-
ci z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”  
a także skosztować lokalnych wyrobów i potraw. 

Wzorem lat ubiegłych, podczas dożynek odbył 
się Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynko-
wy. Okazałe, barwne wieńce ze zbóż, kwiatów  
i owoców stanowiły nie lada problem dla Komisji 
Konkursowej. Oto wyniki: 
I. miejsce - sołectwo Liszki nagroda: 
500,00 zł
II. miejsce – sołectwo Kryspinów nagroda: 
400,00 zł
III. miejsce – sołectwo Piekary nagroda: 
300,00 zł

Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienie 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł.  
Gwiazdą wieczoru był występ zespołu disco polo 
„Piękni i Młodzi”. Koncert przyciągnął do Mora-
wicy dużą liczbę fanów, nie tylko z naszej gminy. 
Uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą 
taneczną do białego rana, do której przygrywał 
zespół „Popularni”.

Bez wątpienia, Dożynki Gminne 2017 w Mo-
rawicy zarówno dzięki dużej frekwencji i atrak-
cyjnemu programowi uznać można za udane 
i spełniające oczekiwania mieszkańców gmi-
ny Liszki oraz przybyłych gości. Zapraszamy 
do obejrzenia obszernej galerii zdjęć zamiesz-
czonej na portalu społecznościowym: facebo-
ok Gmina Liszki – Urząd (wydarzenia) oraz na 
stronie internetowej Gminy Liszki.

Zorganizowanie takiej uroczystości wyma-
ga dużego nakładu pracy, dlatego dziękuje-
my mieszkańcom Morawicy, którzy społecz-
nie w sposób bezinteresowny zaangażowali się  
w przygotowania do dożynek i tym samym włą-
czyli się w kultywowanie pięknej tradycji świę-
ta plonów. Dziękujemy bp. Damianowi Musku-
sowi oraz proboszczowi parafii ks. Władysławo-
wi Palmowskiemu za sprawowanie mszy świę-
tej dożynkowej. Słowa podziękowania kieruje-
my do tych, bez których to święto nie miałoby 
tak pięknej oprawy, czyli do Pani Sołtys Marii 
Frankowskiej, Rady Sołeckiej, starostów doży-
nek Pani Stanisławy Rusinek oraz Pana Tade-
usza Kołodziejczyka, a także do delegacji nio-
sących wieńce dożynkowe. Za bezpieczeństwo  
i porządek podczas korowodu i całych obcho-
dów dożynkowych dziękujemy członkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Morawicy oraz Policji. 
Wyrazy podziękowania kierujemy do sponso-
rów, którzy finansowo i materialnie wsparli tę 
uroczystość. Serdeczne podziękowania skła-
damy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji tegorocznych Do-
żynek Gminnych w Morawicy. 

Edyta Koczwara

List od premier Beaty Szydło do organizatorów 
i uczestników dożynek w Morawicy
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Ach, cóż to było za spot-
kanie: babcie, mamy i wnu-
ki - budowali pomosty poko-
leniowe w kaszowskiej Je-
dynce.

W ramach Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania ucznio-
wie kaszowskiej Jedynki posta-
nowili uświetnić narodowe czy-
tanie ,,Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego . Na tę okoliczność 
szkoła zamieniła się na chwilę 
w bronowicką chatę, w której 
odegrano pierwszą scenę dra-
matu, rozpoczynającą się sło-
wami: Cóż tam, panie w polity-
ce?. 

Czytanie dzieła ubarwione 
zostało przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, które ze swa-
dą wcieliły się w postacie ,,We-
sela”. Można śmiało powiedzieć, 
że ujawniły swoje artystyczne 
zdolności i okrasiły swój występ 
przepięknymi strojami, dzięki 
czemu uczniowie poczuli młodo-
polski klimat epoki sprzed po-
nad stu lat. Również najmłodsi 
byli pod wrażeniem dzieł zapre-
zentowanych im przez przed-
stawicieli naszej miejscowości. 
Z ogromnym przejęciem słu-
chali bajek, baśni czytanych im 
już w kameralnych warunkach. 
I właśnie o to chodzi, by łą-
czyć pokolenia, zacieśniać wię-
zy między rodzicami, dziadkami  

i wnukami, przełamywać barie-
ry między pokoleniami. By nie 
zapominać o swoich korzeniach  
i historii naszego narodu. Wspól-
nie spędzony czas na pewno za-
procentuje w przyszłości.

Dzień kropki w czułowie
15 września na zajęciach świetlicowych świętowaliśmy Między-

narodowy Dzień Kropki. Jest to dzień odkrywania w sobie talen-
tów, kreatywności i pomysłowości. 

W naszej szkole przygotowania do tego dnia trwały od  
11 września, można zatem śmiało powiedzieć, że świętowaliśmy 
„Tydzień Kropki”. Uczniowie poznali Vashti, która dzięki mądrej na-
uczycielce plastyki odkryła w sobie talent do malowania. Jej histo-
ria stała się punktem wyjścia do rozmowy o naszych talentach. 
Uczniowie rysowali swoje znaki oznaczające ich talenty. W następ-
nych dniach odrysowywaliśmy i wycinaliśmy kropki, które przykle-
jaliśmy na ubrania i twarze, rysowaliśmy i malowaliśmy kropkowe 
prace. Każde dzieło, jak i jego twórca jest wyjątkowe! 

A. Hofman (Szkoła Podstawowa w Czułowie)

W kaszowie głośno 
czytali „Wesele”

Co dzisiaj przepowiedzia-
łaby nam Wernyhora?

Do tezy, że „Wesele” nic nie 
straciło na swej aktualności, 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Wyspiański krytykował społe-
czeństwo, zachowania i myśle-
nie jednostek. Śmiem twier-
dzić, że bez względu na mijają-
cy czas, dramat może być lek-
cją polskości, a także histo-
rią dla współczesnych Polaków. 
Utwór, w którym realizm łączy 
się z fantastyką, humor z tragi-
zmem, publicystyka z filozofią, 
literatura z polityką, podejmu-
je temat wad i przywar naszego 
narodu. Mimo istotnych prze-
mian, pewne elementy, które 
budują mentalność człowieka, 
nie zdewaluowały się. Dramat 
był zatem pytaniem współczes-
nych autorowi o ich gotowość 
do działania dla wspólnego do-
bra, ale nam także każe spoj-
rzeć na stosunek do Ojczyzny 
i ludzi żyjących obok. Jak czy-
tamy w utworze:

,,Ptak ptakowi nie jednaki 
człek człekowi nie dorówna” 
- w tej kwestii chyba niewiele 
się zmieniło.

Jolanta Karcz
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Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” cały ubiegły rok szkol-
ny przygotowywał się, aby wziąć 
udział oraz godnie reprezento-
wać i promować gminę Liszki 
na festiwalu w Bułgarii. Podczas 
dwóch koncertów w przepięknej 
sali koncertowej w centrum War-
ny „Ziemia Lisiecka” zaprezento-
wała krakowiaka w strojach lisie-
ckich, tańce i piosenki z regionu 
lubelskiego oraz tańce i piosenki 
górali Beskidu Śląskiego. Ponadto 
zespół dał mini koncert na głów-
nych ulicach Warny i Złotych Pia-
sków, gdzie turyści z zaintereso-
waniem i sympatią słuchali śpie-
wanych przez nas piosenek i ni-
czym z gwiazdami Hollywood ro-
bili sobie zdjęcia oraz kosztowa-
li przywiezione z Polski „lisieckie 
przysmaki”. Występy reprezen-
tantów gminy Liszki za każdym 

razem nagradzane były oklaska-
mi i słowami uznania, płynącymi 
zarówno z ust organizatorów, jak 

i publiczności. Za udział w festi-
walu zespół otrzymał pamiątko-
wą statuetkę oraz dyplom.

Podczas festiwalu nie zabra-
kło czasu na kąpiel w Morzu 
Czarnym, rejs z bitwą morską na 
statku pirackim, a także udział  
w pokazie delfinów. Wieczory 
były okazją do integracji z ze-
społami z innych krajów. Szcze-
gólnie bliskie kontakty nasi tan-
cerze nawiązali z członkami ze-
społu z Serbii, z którymi zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcia i wy-
mienili się adresami.

Zespół Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka” w roku szkolnym 
2016/2017 wziął udział także  
w X Festiwalu Zespołów Pieśni  
i Tańca „Z Przytupem” w Zakrze-
wie w województwie wielkopol-
skim. To dopiero początek tanecz-
nych wojaży, ponieważ zespół już 

szuka na kolejny rok swojej dzia-
łalności festiwali zarówno w Pol-
sce, jak i poza jej granicami.

Drodzy Rodzice i Mieszkań-
cy gminy Liszki, możecie być 
naprawdę dumni z dzieci, które 
podczas wyjazdów przepięknie 
zatańczyły, wykazały się wysoką 
kulturą osobistą oraz pięknie re-
prezentowały i promowały naszą 
gminę na obu festiwalach.

 Członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lisiecka” wraz 
z rodzicami szczególne podzię-
kowania kierują do Wójta Gmi-
ny Liszki Pawła Misia za zainte-
resowanie, pomoc i wsparcie fi-
nansowe wyjazdu na Festiwal do 
Bułgarii.

Anna Kruczek

Reprezentanci naszej gminy na 
Balkan Folk Fest 2017 w Bułgarii
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W dniu tym wieś święciła pamięć zmarłych. 
Księdzu noszono pieniądze „na wypominek” za 
dusze zmarłych krewnych i przodków, płacąc 
niewiele, po parę centów za duszę.

Ksiądz na ambonie odczytywał nazwiska 
„dusz zmarłych” i razem z ludem odmawiał mod-
litwę. [Następowała uroczysta msza święta, na-
stępnie procesja na cmentarz z pieśnią „Dzień 
ów dzień Sądu strasznego”. Tam, na ustawio-
nej drewnianej ambonie ksiądz miewał nastro-
jowe kazanie.]1

Groby na cmentarzu ubierano w zieleń i kwia-
ty jesienne oraz palono na nich świece lub lamp-
ki z oliwą lub tłuszczem. 

Po Dniu Zadusznym następowała we wsi 
smętna jesień, zwykle mokra, deszczowa, zmu-
szająca do pozostawania w chacie, gdyż drogi 
wiejskie były pełne błota. To trwało aż do przy-
mrozków, do Świętego Marcina, który z pierw-
szym śniegiem przyjeżdżał na siwym koniu. 
„Przyjedzie Marcin na siwym koniu, siedź dziew-
czyno w domu”. Święty ten zaczynał zimę.

Pogrzeby
W razie śmierci w chacie, cała wieś współ-

czuła z rodziną zmarłego. Zamawiano trumnę 
u stolarza. Biedaków chowano w trumnie nie-
malowanej. Po dostarczeniu trumny, zwłoki my-
to, ubierano w czystą bieliznę, na nogi ubiera-
no białe skarpetki i wkładano do trumny, pod-
kładając pod głowę poduszkę z macierzan-
ką lub zielem świątecznym. Trumny wyrabiane 

przez stolarzy Sikorskich były zawsze malowane  
w kwiaty. W ręce złożone dawano święty obrazek 
lub krzyżyk. Zwłoki ustawiano w izdebce, sieni 
lub na boisku w stodole. Starsze kobiety miały  
w skrzyni „śmiertelną koszulę” przechowywaną 
na własny pogrzeb.

Rodzina udawała się do proboszcza dla ugo-
dzenia pogrzebu, przy czym cena pogrzebu za-
leżała od tego czy ksiądz przyjdzie do domu, czy 
też spotka zwłoki pod figurą przy studni, czy też 
pod figurą Matki Boskiej przy szkole. Również 
umawiano się o ilość dzwonienia przed pogrze-
bem. W dniach poprzedzających pogrzeb za-
możnych gospodarzy dzwoniono we wszystkie 
dzwony 3 razy, aż do dnia pogrzebu. 

W dniu pogrzebu, zawsze przed południem, 
zbierał się orszak pogrzebowy w domu zmarłe-
go. Trumnę niosło na barkach 4 sąsiadów. Jeże-
li ksiądz z organistą prowadzili pogrzeb, śpiewali 
psalmy liturgiczne, jeżeli nie, pogrzeb prowadził 
Bracki, śpiewając z ludem zwykle pieśń o Mat-
ce Boskiej Bolesnej. Rodzina idąca za trumną 
głośno płakała, zwłaszcza kobiety, jak już wspo-
mniałem „wrzeszczały”. Z wsi należących do pa-
rafii zwłoki w trumnie wieziono na wozie w pół-
koszkach, przy czym woźnica nie jechał na wo-
zie lecz na oklep na jednym z koni. W koście-
le przy biciu we dzwony ustawiano trumnę na 
katafalku, trumnę ludzi biednych ustawiano na 
prostych noszach z namalowanym Chronosem 
(?) z długą brodą i kosą. Przed mszą żałobną 
księża śpiewali psalmy t.zw. „wilie” przy czym 
następowała msza żałobna, śpiewana lub cicha.1 Fragment pochodzi z innej części „Dziejów Morawicy”

Dzień zaDUszny
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W czasie mszy kościelny ustawiał za trum-
ną tackę, na którą ktoś z rodziny zmarłego wy-
sypywał drobne miedziaki. W czasie Ofiarowa-
nia obecni podchodzili do tacki, brali miedzia-
ki, obchodzili Wielki Ołtarz, a następnie wrzucali 
„ofiarę” do skrzynki obok ołtarza.

Po nabożeństwie następowało wyniesienie 
zwłok na cmentarz, prowadzone przez księdza 
i organistę. Członkowie Bractwa Różańcowego 
mieli szczególnie uroczysty pogrzeb, przy obec-
ności reszty braci różańcowych.

Na cmentarzu odprawiano nad grobem ostat-
nie modlitwy, a po pokropieniu trumny i posypa-
niu ziemią, składano ją do grobu, po czym obec-
ni wrzucali na trumnę grudki ziemi. Po odejściu 
księdza lud śpiewał na pożegnanie zmarłemu 
starą, rzewną pieśń pogrzebową.

Ponieważ pieśni tej nie spotyka się nigdzie 
przytaczam obok jej melodię* oraz tekst:

Już idę do grobu smutnego, ciemnego
Gdzie będę spoczywał aż do Dnia Sądnego
Gdzie możni królowie swe kości składają
Książęta, panowie w proch się obracają.
W tę podróż odchodzę, nie biorę nic z sobą
W postaci okrytej śmiertelną żałobą
Tylko cztery deski, licha biała szata
To cała zapłata z mizernego świata.
Już słońce i księżyc świecić mi przestaną
Robactwo, zgnilizna, te przy mnie zostaną.
Gdzie mądry Salomon podział się z mądrością
Gdzie Krezus, Aswerus z swoją wspaniałością?
Gdzie Samson tak silny, gdzie mężna Judyta, 
Gdzie sławny Herkules? Niech się kto chce spyta.

W dalszym ciągu pieśni żegna się zmarły ze 
swą bliższą i dalszą rodziną i z sąsiadami. Pieśń 
kończy się z usypaniem mogiły. 

Pieśń ta z epoki baroku, tj. XVII wieku do-
tąd śpiewają w Morawicy. Może melodia sięga 
znacznie dawniejszych czasów, tekst zaś nowy 
został napisany w XVII wieku.

Po pogrzebie rodzina zapraszała krewnych  
i sąsiadów na do domu „na pogrzebówkę”, gdzie 
częstowano wódką, chlebem i kiełbasą. 

Cmentarz morawicki, leżący na stoku poni-
żej kościoła, był porządnie utrzymany. Otoczony 
murem, obsadzony drzewami, był zaopatrzony 
w ścieżki. W środku cmentarza mieści się kapli-
ca z dzwonkiem, witającym każdego mieszkań-
ca na stały pobyt. 

Z dawnych wieków niewiele ostało się gro-
bowców i tablic grobowych. Ostała się tabli-
ca grobowa, wmurowana w posadzkę kościo-
ła pod amboną, pochodząca z r. 1676, a zatem  
z okresu przed wybudowaniem obecnego koś-
cioła. Oto jej napis:

Ja tu leżę położony
Ojca mego Tchórzewskiego
Z województwa lubelskiego
Imię mi Samuel dano, lecz nie
Długo żyć kazano, ledwie że
Półtora latka, płacząc byłem

Urodzony, w płaczu mój wiek
Doroczny po śmierci mię 
Płakali, ci co mię tu pochowali
Płaczcie wy, ja się raduję
Bo z Bogiem wiecznie króluję
Czekam gdy płakać przestan…
Anno 1676. 30.Mar.

Z prawej strony bramy cmentarnej znajdu-
je się grobowiec Felicjana i Izabelli Szybalskich. 
Na cmentarzu pod kaplicą mieści się grobowiec 
Radziwiłłów z Balic, gdzie leży Dominik Radziwiłł 
i jego synowa Renata, arcyksiężniczka austria-
cka, córka Stefana z Żywca.

Gałązka dumnego niegdyś rodu Habsburgów 
leży na wiejskim cmentarzu obok chłopskich 
grobów jako potwierdzenie słów pieśni pogrze-
bowej wyżej przytoczonej. 

W tym grobowcu spoczywa również x. Józef 
Pajączewski.

Poza grobowcem sanockich i grobem rodziny 
Bobaków nie spotykamy innych stałych grobów.

W dalszym kącie cmentarza istnieje miej-
sce dla grobów samobójców, a w drugim dzie-
ci nieochrzczonych. W kostnicy miejscowej wi-
siała odbitka obrazu, pochodząca od Bernardy-
nów krakowskich, przedstawiająca taniec śmier-
ci z odpowiednimi wierszowymi napisami z XVII 
wieku.

W dawnych czasach, w czasie epidemii chole-
ry, zwłok zmarłych nie grzebano na cmentarzu 
kościelnym, lecz z dala od wsi, na stoku Popów-
ki. Może to objaw podświadomego ciążenia ludu 
na to wzgórze, mieszczące, jak wspomniałem, 
dawny cmentarz pogański.

Fragmenty pracy Antoniego Bobaka
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7 października w Szkole Pod-
stawowej im. św. Jana Kantego 
w Liszkach odbyła się regional-
na konferencja dla nauczycie-
li „Ocenianie Kształtujące i no-
we trendy w nauczaniu” pod 
patronatem Wójta Gminy Lisz-
ki. Inicjatorkami tego przedsię-
wzięcia były cztery nauczyciel-
ki – koordynatorki grup przed-
miotowych kursu „OK Zeszyt”, 
prowadzonego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w ra-
mach programu SUS Szkoła 
Ucząca Się. 

W myśl rozwijania współ-
pracy między nauczycielami 

na konferencję zaproszono nie 
tylko uczestników kursu „OK 
Zeszyt” ale również nauczycieli  
z gminy Liszki i okolic. W spot-
kaniu wzięło udział ponad 30 
pedagogów m.in. ze szkół  
z Krakowa, Jaworzna, Lublina, 
Zakopanego, Konar, Daromina, 
Morawicy, Liszek, Kaszowa i Je-
ziorzan. Konferencję podzielo-
no na dwie części. W I części 
zaplanowano spotkanie regio-
nalne uczestników kursu „OK 
Zeszyt”, a w trakcie II części 
ogólnodostępnej - odbyły się 
prelekcje i warsztaty przedsta-
wiające nowe trendy w naucza-

niu. W przerwach nauczyciele 
wymieniali się dobrymi prak-
tykami i doświadczeniami oraz 
mogli skorzystać z „Żywej Bi-
blioteki OK Zeszytów”. 

Pełne pasji oraz bardzo roz-
wijające prelekcje wygłosi-
ły panie: Barbara Bartnik ze 
Szkoły Podstawowej nr 111  
w Krakowie, Marlena Kałuż-
niak ze SP nr 3 w Zakopanem, 
Beata Konstanty ze SP nr 12  
w Jaworznie i Katarzyna Rat-
kowska ze SP nr 34 w Krakowie 
Dzięki którym uczestnicy po-
znali techniki i narzędzia, któ-
re można wykorzystać w pra-
cy z uczniami z zakresu Oce-
niania Kształtującego i Tech-
nologii Informacyjno-Komuni-
kacyjnej. Ostatnia prezentacja 
p. Katarzyny Ratkowskiej do-
tyczyła eTwinningu, który jest 
świetnym rozwiązaniem na 
projekty w szkole i współpracę 
międzynarodową.

Takie spotkania są napraw-
dę potrzebne nam – nauczycie-
lom. Już dzisiaj zapraszamy na 
kolejne takie spotkanie, które 
odbędzie się w przyszłym ro-
ku.

Aldona Dymek
p.o. dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Liszkach

konferencja dla nauczycieli w Liszkach

Plany zagospodarowania Budzynia i cholerzyna
Z inicjatywy Wójta Gminy 

Liszki Pawła Misia nasza gmi-
na realizuje program posze-
rzonych konsultacji społecz-
nych dotyczących sporządza-
nia planów zagospodarowania 
przestrzennego dla Budzynia  
i Cholerzyna. W ich ramach od-
były się dwa spotkania z zain-
teresowanymi mieszkańcami. 
W dniu 3 października w Kar-
czmie Skansen Smaków odbył 
się warsztat wydobywczy, na 
którym wypracowywano roz-
wiązania, które pomogą ze-
społowi projektowemu w two-
rzeniu ustaleń projektów miej-
scowych planów zagospodaro-
wana dla ww. sołectw. W sobo-
tę 7 października spotkaliśmy 
się na spacerze wydobywczym 

nad Zalewem na Piaskach.  
W ramach tego spotkania za-
stanawialiśmy się nad sposo-
bami przyszłego zagospodaro-
wania Zalewu na Piaskach i je-
go okolic. Wszystkie uwagi zo-
stały zapisane i będą podstawą 
do działań projektowych zwią-
zanych z opracowaniem pla-
nów. Wszystkim osobom, które 
wzięły udział w konsultacjach 
serdecznie dziękujemy, Pań-
stwa wnioski i uwagi są dla nas 
ważne i wszystkie zostaną wni-
kliwie przeanalizowane.

W ramach dalszych kon-
sultacji w Urzędzie Gminy bę-
dzie dostępna ankieta w wer-
sji papierowej, dotycząca wnio-
sków do projektu planu dla Bu-
dzynia i Cholerzyna. Udostęp-

nimy ją także w wersji on-line 
na stronie internetowej Gminy 
Liszki. Na przełomie paździer-
nika i listopada zostaną zorga-
nizowane spotkania ze Wspól-
notą Gruntową z Budzynia oraz 
z kluczowymi interesariuszami 
w obszarze obu sołectw w ce-
lu wypracowania najlepszych 
rozwiązań w zakresie planów 
zagospodarowania. Projekt: 
„Szkoła świadomego plano-
wania przestrzennego – part-
nerska współpraca samorzą-
du, projektantów i środowisk 
społecznych w procesach pla-
nistycznych” realizowany jest  
z Funduszy Unijnych w ramach 
II Osi priorytetowej, Działania 
2.19 PO WER 2014-2020.

 Michał Korbiel
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W niedzielę 8 październi-
ka podczas premiery spekta-
klu „Brat naszego Boga” w Tea-
trze Albertus odbyła się uroczy-
stość rozdania nagród za udział 
w Gminnym Konkursie Plastycz-
nym „Adam Chmielowski – Brat 
Albert, powstaniec, malarz, 
święty”. Konkurs został zorga-
nizowany przez Teatr Albertus, 
parafię św. Brata Alberta w Mni-
kowie i Gminę Liszki. Patronat 
nad wydarzeniem objął Wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś, za co 
serdecznie dziękujemy. Celem 
konkursu było wzbudzenie za-
interesowania postacią Bieda-
czyny z Krakowa wśród dzieci  
i młodzieży, jak również włącze-
nie się w ogólnopolskie obchody 
Roku św. Brata Alberta. 

Do konkursu wpłynęło 19 prac 
z siedmiu szkół naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim au-
torom prac. Należą do nich: 
Anna Fiutowska, Kaja Żarska, 
Marzena Miętka, Ewa Skraba-
lak, Aleksandra Soja, Natasza 
Lach, Filip Mars, Justyna Iwań-
czyk, Joanna Madyda, Jakub 
Ziarkowski, Michał Ziarkowski, 
Małgorzata Witalec, Natalia Ja-
skowska, Paweł Lelek, Kamila 

Brat Albert zapewne cieszy się 
patrząc na utalentowanych mło-
dych ludzi, którzy sięgając po far-
by, pędzel, kredkę rozwijają zain-
teresowanie tą dziedziną sztuki, 
która i jemu była tak bardzo bli-
ska… Mawiał: „Jedynym, niepod-
ważalnym celem sztuki jest dro-
ga do prady.” Czyż nie tak?

Teatr Albertus

Raputa, Natalia Gruca, Amelia 
Gruca , Weronika Rydzyk oraz 
Wiktor Karcz.

Wszystkie prace zostały wy-
różnione, nagrodzone i wyeks-
ponowane na wystawie. Orga-
nizatorzy docenili wkład pra-
cy każdego z uczestników, któ-
rzy mieli okazję stanąć na scenie  
i odebrać zasłużone brawa. Ode-
brali również nagrody ufundowa-
ne przez wójta Gminy Liszki Pa-
wła Misia, proboszcza mnikow-
skiej parafii ks. Stanisława Świę-
ciaka i Teatr Albertus. 

konkURs 
BRata aLBeRta
 „W każdym zdeptanym widziałeś Boga 
i malowałeś w Nim „Ecce Homo”. 
Ty obroniłeś imię człowieka, 
podałeś serce Bracie Albercie…”
(z pieśni do św. Brata Alberta)

Radna Janina Grela 
w Zarządzie Powiatu

W dniu 18 października br. podczas XXXV 
sesji Rady Powiatu w Krakowie Janina Grela, 
była dyrektor Gimnazjum w Mnikowie, wy-
brana została na członka Zarządu Powiatu 
Krakowskiego.

W imieniu swoim oraz mieszkańców gmi-
ny Liszki składam moje najszczersze gra-
tulacje oraz życzenia radości i satysfakcji 
z pracy w samorządzie oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

Paweł Miś 
Wójt Gminy Liszki
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Z wielką przyjemnością informuję, że sołectwo Piekary otrzy-
mało wyróżnienie w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” 
w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś organizowanym przez 
Województwo Małopolskie. Piekary rywalizowały z 19 miejscowoś-
ciami takimi jak Kościelisko czy Wolbrom i ostatecznie znalazły 
się w gronie pięciu wyróżnionych, otrzymując nagrodę pieniężną 
w wysokości 8 000,00 zł brutto. Zgodnie z regulaminem konkursu 
środki te mają zostać przeznaczone na wsparcie zadań własnych 
sołectwa.

Składam ser-
deczne podzięko-
wania Panu Wójto-
wi Pawłowi Misiowi 
za zgłoszenie so-
łectwa do konkur-
su, Pani Agniesz-
ce Pyli kierownik 
Referatu Kultury, 
Promocji i Spor-
tu za pomoc przy 
wypełnianiu wnio-
sku oraz Paniom 
Monice Steczko  
i Barbarze Tatarczuk za zaangażowanie, dzięki któremu możemy 
się teraz cieszyć naszym wspólnym sukcesem.

Zofia Pyla
Sołtys wsi Piekary

Krakowski Instytut Dziedzi-
ctwa w tym roku po raz ósmy 
zorganizował konkurs „Cudow-
na Moc Bukietów”. Imprezę tra-
dycyjnie rozpoczęła Msza Świę-
ta w Bazylice Mariackiej, pod-
czas której dokonano poświę-
cenia przyniesionych bukietów. 
Następnie korowód zielny udał 
się na Mały Rynek, gdzie zapla-
nowano dalszą część imprezy. 
W tegorocznym konkursie bar-
dzo widoczna była gmina Liszki. 
Do udziału w korowodzie oraz 
występu na scenie zaproszono 
przedstawicielki Stowarzyszenia 
Kryspinów, które ubrane w stro-
je lisieckie wspaniale prezento-
wały się na krakowskim Rynku.

To jednak nie koniec lisie-
ckich akcentów. Z wielką przy-
jemnością informujemy, że 
wśród nagrodzonych bukietów 
znalazła się kompozycja miesz-
kanki naszej gminy pani Jolanty 
Grzesiczak. Bukiet pani Jolanty 
zachwycił jury, choć konkuren-
cja była wielka. Do oceny zgło-
szono 171 bukietów zielnych  
w trzech kategoriach: mały, 
tradycyjny oraz profesjonalny.

- Wszystkie zioła zbierałam 
w moim ogródku oraz na pie-
karskich polach i łąkach. Zde-
cydowałam się wziąć udział  
w konkursie dosłownie w ostat-
niej chwili i miałam bardzo ma-
ło czasu na przygotowanie bu-
kietu. Tym, co go wyróżniło by-
ła literka M zrobiona z owoców 
głogu. – wyznała mieszkanka 
Piekar. Serdecznie gratulujemy 
wspaniałego wyróżnienia i ży-
czymy dalszych sukcesów! 

Bukiet 
z Piekar 
wyróżniony

Stowarzyszenie „Nasz Cho-
lerzyn” realizuje projekt pn. 
„Bezpieczny Cholerzyn”. Na 
ten cel otrzymał dofinansowa-
nie w formie grantu od Kraków 
Airport, które zostanie prze-
znaczone na poprawę bezpie-
czeństwa pieszych, a w szcze-
gólności dzieci. 

W ramach projektu zosta-
nie wykonane aktywne przej-
ście dla pieszych wraz z pa-
sami akustyczno-wibracyj-
nymi na drodze powiatowej  
w okolicy Szkoły Podstawowej 
w Cholerzynie, a w roku szkol-
nym 2017/18 odbędzie się se-
ria dodatkowych zajęć wycho-
wania komunikacyjnego, pro-
wadzonych przez instruktorów 
Małopolskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego, przedstawi-

cieli Komendy Powiatowej Poli-
cji w Krakowie oraz nauczycieli  
i wolontariuszy. 

W związku z realizowanym 
projektem, Szkoła w Cholerzy-
nie wzięła udział w tegorocznej 
edycji konkursu pn. „Odbla-
skowa Szkoła”. Wszyscy ucz-
niowie zostaną wyposażeni w 
kamizelki i opaski odblaskowe 
oraz będą rozprowadzać ele-
menty odblaskowe wśród se-
niorów, informując ich o tym, 
jak ważna jest odpowiednia 
widoczność pieszych po zmro-
ku. 

Więcej informacji oraz efekty 
realizacji projektu znajdują się 
na stronach Stowarzyszenia: fa-
cebook.com/naszcholerzyn oraz 
na www.cholerzyn.pl.

Maciej Staśkiewicz

„Bezpieczny cholerzyn”

Piekary wyróżnione
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Już w XVI wieku istniały  
w nich szkoły parafialne,  
o czym wspominają dokumenty 
wizytacyjne biskupów krakow-
skich. Kres ich istnieniu położył 
upadek materialny kraju, po-
kłosie wojen toczonych przez 
Rzeczpospolitą w XVII wieku.

Próby wskrzeszenia szkolni-
ctwa na tych terenach nastąpiły 
dopiero w ostatnich latach ist-
nienia I Rzeczypospolitej. Pro-
boszczem w Liszkach był wów-
czas ks. Franciszek Kolendo-
wicz, były wizytator generalny 
szkół Komisji Edukacji Narodo-
wej. Z księgi rachunkowej para-
fii wynika, że już w 1786 roku 
dokonano zakupu czterech ele-
mentarzy. Czy zatem już wtedy 
w Liszkach nauczano dzieci? 

„Historyja Szkoły Pospolitej 
w Liszkach”, a więc prowadzo-
na od 1865 roku kronika, jako 
początek istnienia szkoły pa-
rafialnej wskazuje rok 1790.  
I rzeczywiście, pod tą datą we 
wspomnianej księdze rachun-
kowej po raz pierwszy znajdu-
jemy uwagę o pracy nauczy-
ciela: „nie uczył według prze-
pisu danego, nad to ledwie  
w zimie cokolwiek a w lecie 
prawie nic”. 

W roku 1791 zakupiono drew-
nianą tablicę oraz pięć plansz  
z wzorami arytmetycznymi oraz 
wzorcowym pismem. Nauczyciel 
utrzymywał się z opłat uiszcza-
nych przez rodziców. Uczniów 
było zaledwie czterech, względ-
nie pięciu. Podobna szkoła po-
wstała wówczas także w Mo-

rawicy. W 1791 uczęszczało do 
niej pięciu chłopców. Pocho-
dzili niewątpliwie z okolicznych 
dworów. Obie szkoły zakończy-
ły działalność zapewne wraz  
z upadkiem Polski. 

Na przełomie XIX i XX wie-
ku nastąpiły zmiany w men-
talności chłopów, którzy stop-
niowo zaczynali doceniać po-
żytki z edukacji dzieci. Bogat-
si zatrudniali dla swych po-
ciech korepetytorów. Gdy chęt-
nych było więcej tworzono swo-
iste prywatne szkółki wiejskie. 
Takie powstały ok. 1807 roku  
w Liszkach i ok. 1810 w Rącznej. 

Właśnie z tej pierwszej wy-
wodzi się bezpośrednio tego-
roczna jubilatka. Impulsem do 
jej „utworzenia” stało się za-
trudnienie przez jednego z za-
możniejszych gospodarzy li-
sieckich korepetytora o imie-
niu Wincenty. Szybko znaleź-
li się inni chłopi, którzy także 
zapragnęli uczyć dzieci czyta-
nia i pisania. W domu jednego 
z rodziców, Jana Steczko, ulo-
kowano salę lekcyjną. Nauk,  
w zamian za wyżywienie, udzie-
lał młodym liszczanom wspo-
mniany Wincenty. W 1813 roku 
szkółkę przygarnął na pleba-
nię nowy proboszcz lisiecki ks. 
Józef Raciborski. Wyposażył ją  
w ławki i stołki oraz dbał, aby 
zimą nie zabrakło opału. 

Wielką zmianę w dziedzinie 
oświaty na wsiach dzisiejszej 
gminy Liszki przyniosło po-
wstanie Wolnego Miasta Kra-
kowa, małego państewka cie-

szącego się ograniczoną auto-
nomią. Jego władze postanowi-
ły stworzyć sieć szkół obejmu-
jącą swym zasięgiem cały te-
ren kraiku.

Nim do tego doszło, księż-
na Izabela z Czartoryskich Lu-
bomirska ufundowała szkółkę  
w należącej do jej włości Mo-
rawicy. Lekcje rozpoczęły się 
już w styczniu roku 1816,  
w budynku zakupionym od 
miejscowego ślusarza Antonie-
go Kochańskiego. Pierwszym 
nauczycielem był Józef Najma-
nowski. Od tego czasu możemy 
mówić o nieprzerwanej działal-
ności szkoły w Morawicy.

1 kwietniu 1817 roku pracę 
w Liszkach rozpoczął pierwszy 
nauczyciel zatrudniony przez 
władze oświatowe Wolnego 
Miasta Krakowa - Adam Boroń-
ski. Pod koniec 1819 roku uczy-
ło się w niej 38 chłopców i 12 
dziewcząt. Niezbyt dużo, jeśli 
się weźmie pod uwagę, że ilość 
dzieci zdatnych do nauki, w na-
leżących do jej okręgu: Lisz-
kach, Piekarach i Kryspinowie 
(wówczas Śmierdzącej), szaco-
wano na ponad 200. Większość 
rodziców uważała jednak, że 
ważniejsza od nauki czytania 
i pisania jest praca najmłod-
szych członków rodziny w go-
spodarstwie. 

Mimo przejęcia szkoły lisie-
ckiej przez państwo, zajęcia 
nadal odbywały się w drewnia-
nym domku plebańskim, tzw. 
wikaryjce. Sala lekcyjna służy-
ła jednocześnie nauczycielowi 
za kuchnię. Dopiero w 1825 ro-
ku, gdy przed kościołem stanął 
nowy, wzniesiony staraniem 
wspólnoty parafialnej, dom dla 
organisty i grabarzy, umiesz-
czono w nim także szkołę.  
W tym czasie uczęszczało do 
niej 40 dzieci. Zdecydowana 
większość pochodziła z Liszek. 
Tylko pojedynczy uczniowie 
dochodzili z innych miejscowo-

Dwieście lat temu 
na ziemi Lisieckiej...

W tym roku Szkoła Podstawowa w Lisz-
kach obchodzi jubileusz 200-lecia istnie-
nia. Podobnie długą, nieprzerwaną trady-
cją cieszy się szkoła w Morawicy. W obu 
miejscowościach historia nauczania jest 
jednak o wiele bogatsza i sięga głębiej w 
przeszłość. 
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ści zakresu szkolnego oraz, co 
ciekawe, z Kaszowa. Z czasem 
stan ten się zmieniał. W stycz-
niu 1842 roku, na 70 uczniów, 
55 pochodziło z Liszek, 13 ze 
Śmierdzącej a 2 z Piekar. Więk-
szość stanowili chłopcy, któ-
rych było 47, wobec 23 dziew-
cząt. Do szkoły uczęszczały 
dzieci w wieku między 6 a 14 
rokiem życia. 

Jak z taką grupą radził so-
bie nauczyciel? Uczący w Lisz-
kach w latach 40. XIX w. Jan 
Foltyński, tak to relacjono-
wał: Podzielam wszystkie dzie-
ci na trzy klasy, na klasę po-
czątkujących, którzy uczą się 
poznawać litery i każdą głos-
kę właściwym nazwiskiem i to-
nem wymawiać, a gdy już zu-
pełnie poznają litery, zaczyna-
ją składać, w ten czas używam 
starszych do przesłuchania, 

sam zaś dla przekonania się 
o ich postępku co trzeci dzień 
lekcję z nimi przechodzę. Dru-
gą klasę uczącą się już czytać 
sam przechodzę, a tymczasem 
trzecia klasa podług wzorów 
pisze, a skończywszy z drugą, 
zaczynam z trzecią, a druga 
na tabliczkach drewnianych pi-
sze podług podpisanych wier-
szów. Mali zaś uczą się liczb na 
tablicy pisać, przy których je-
den ze starszych się znajduje; 
tym sposobem wszyscy są za-
jęci czynnością i uwagą. Tak 
więc postępując odnoszą tę 
korzyść, iż w przeciągu trzech 
lat niezupełnych, umieją do-

brze czytać, dosyć dobrze pi-
sać i rachować.1 

Niestety, budynek organi-
stówki, mimo że nowy, nie za-
pewniał przyzwoitych warun-
ków pracy. Przeznaczone do in-
nych celów pomieszczenia, by-
ły ciasne, a biegnący dookoła 
murów rów odwadniający po-
wodował, że wewnątrz pano-
wała wilgoć. W dodatku korony 
drzew stojących na przykoś-
cielnym cmentarzu nie wpusz-
czały do wnętrza promieni sło-
necznych. Niezwykle skromnie 
prezentowało się w 1842 roku 
wyposażenie klasy, które skła-
dało się: „z czterech stołów 
długich i pięciu ławek stosow-
nej długości stołom, tudzież 
szafki małej na papiery i książ-
ki. Tablicy dużej do rachowania 
i kilku tabliczek drewnianych 
do pisania”.

Oprócz szkoły morawickiej  
i lisieckiej w początkowym 
okresie istnienia Wolnego Mia-
sta Krakowa powołano do życia 
także szkoły w Nowej Wsi Szla-
checkiej, Czułowie i Rącznej. 

Pierwsza z nich, przezna-
czona dla dzieci miejscowych 
i kaszowskich, funkcjonowa-
ła w pomieszczeniu wynaję-
tym u jednego z nowowiej-
skich gospodarzy od 1 stycz-
nia 1818 roku. Rok później 
uczyło się w niej 12 chłopców 
i 3 dziewczyny, choć teore-
tycznie powinno ich być 400. 

Pierwszym nauczycielem zo-
stał trzydziestolatek Jacek 
Ludwikowski, człowiek bardzo 
zdolny i sumienny. Później,  
w latach 1828-1839 roku pra-
cował w Liszkach.

Szkołę w Czułowie, założoną 
jeszcze w 1817 roku, umiesz-
czono w sali wynajętej od go-
spodarza Stanisława Kota. By-
ła ciasna, „o dwóch małych 
okienkach, bez pieca, podłogi 
i ławek”. Co gorsza, tuż obok 
drzwi wejściowych znajdowała 
się gnojówka, stanowiąca wiel-
kie zagrożenie dla życia dzie-
ci. Podczas wizytacji przepro-
wadzonej w 1819 roku w pla-
cówce znajdowało się 11 ucz-
niów (8 chłopców i 3 dziew-
częta) z Czułowa i Mnikowa, 
choć uprawnionych do pobie-
rania nauki było aż 100. Tylko 
jedna uczennica posiadała ele-
mentarz. Dzieci uczył Józef Ja-
strzębski – zdobywający do-
piero kwalifikacje pedagogicz-
ne osiemnastolatek. 

Równie skromnie prezen-
towała się ówczesna szkółka  
w Rącznej. Uczyło się w niej 14 
dzieci, na ponad 110 uznanych 
za „zdatne” z Rącznej (60), Je-
ziorzan (30) i Ściejowic (20). 
Wiedzę przekazywał im 23-letni 
Andrzej Muszeński. Także tu sa-
lę wynajmowano od miejscowe-
go gospodarza - Wawrzyńca Gu-
zika. Pomieszczenie mieściło za-
ledwie cztery ławki dla uczniów 
oraz stolik i stołek nauczyciela. 

Kolejne szkoły powstały  
w Kaszowie (po 1830 roku?) 
oraz Mnikowie.

Jakie były dalsze dzie-
je wspomnianych placówek 
oświatowych? Niestety, z róż-
nych powodów prawie wszyst-
kie zaprzestały działalności.  
W 1848 roku nie funkcjonowa-
ła już żadna, za wyjątkiem li-
sieckiej i morawickiej. 

Przełom nastąpił dopie-
ro pod koniec lat 60. XIX w., 
kiedy to zaczęły odradzać się 
szkoły: w Kaszowie, Rącznej, 
Mnikowie i Czułowie. W 1874 
roku powstała nowa placówka  
w Piekarach. Dopiero w XX wie-
ku utworzono szkoły w Kryspi-
nowie, Cholerzynie, Jeziorza-
nach, a wreszcie w epoce pee-
relowskiej kaszowską dwójkę. 

Adam Kowalik1 Pisownia uwspółcześniona.

Jubileusz 40-lecia pracy nauczycielskiej 
Stanisława i Marii Niedzielskich. Liszki 7 VI 1925
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Historia szkoły Podstawowej 
im. św. jana kantego w Liszkach w fotografii

Z archiwum cyfrowego Stowarzyszenia 
na rzecz Ziemi Lisieckiej
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Budżet gminy jest to roczny plan finanso-
wy obejmujący jej dochody i wydatki. Obec-
nie Urząd Gminy Liszki przygotowuje projekt 
budżetu na rok 2018. Przeważającą część wy-
datków stanowić będą zobowiązania inwesty-
cyjne. W przyszłorocznym planie znajdą się nie 
tylko inwestycje rozpoczęte w latach poprzed-
nich, ale również nowe zadania, mające popra-
wić komfort życia mieszkańców naszej gminy. 
Pomimo szerokiej skali przedsięwzięć inwesty-
cyjnych kondycja finansowa gminy jest stabilna. 
W chwili obecnej realne zadłużenie gminy wyno-
si 34 proc. wykonanych dochodów Dla porówna-
nia w 2014 roku, kiedy wójt Paweł Miś objął swój 

urząd zadłużenie gminy wynosiło 41,7 proc. Po-
mimo licznych inwestycji oraz wypłacenia wraz 
z odsetkami odszkodowania za Pałac w Pieka-
rach przewidywany stan zadłużenia na dzień  
31 grudnia 2017 roku wyniesie 25 173 538 zł 
czyli 37 proc. 

Planowany budżet jest kontynuacją stabilne-
go i proinwestycyjnego budżetu lat poprzednich. 
Zakłada utrzymanie wysokich wydatków na in-
westycje, edukację oraz opiekę społeczną, ale 
równocześnie jest bezpieczny w zakresie ich fi-
nansowania. Cały czas pilnujemy, aby wskaźniki 
zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie 
– wyjaśnił wójt Paweł Miś. 

W ostatnim tygodniu wrześ-
nia Szkoła Podstawowa im. An-
toniego Sewiołka w Czułowie 
po raz kolejny przyłączyła się 
do obchodów Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia. Świętowa-
liśmy cały tydzień. Mimo jesie-
ni na naszych korytarzach la-
tały motyle przypominające 
iloczyny. Na tablicach umiesz-
czonych na głównym koryta-
rzu, wisiały zadania matema-
tyczne. Można było zabrać je 
ze sobą i rozwiązać. Cieszyły 
się one ogromnym zaintereso-
waniem.

Uczniowie starszych klas 
przygotowali piękne plansze 
z tabliczkami mnożenia. Naj-
większa z nich wisiała na dol-
nym korytarzu, witając wcho-
dzących do szkoły. Kulminacja 

obchodów odbyła się w piątek 
29 września pod hasłem „Młod-
si sprawdzają czy starsi tab-
liczkę mnożenia znają”. Ucz-
niowie tworzący patrole egza-

minacyjne przepytywali swoich 
kolegów, rodziców, nauczycie-
li i pracowników szkoły. Każdy 
kto udzielił poprawnych odpo-
wiedzi został odznaczony i stał 
się Ekspertem Tabliczki Mnoże-
nia.

Ewelina Irlik

Dzień tabliczki Mnożenia

Budżet stabilny i prorozwojowy 

Zadłużenie Gminy Liszki w latach 2014-2017. Stan na 10 października 2017 r.

Rok

2014
2015
2016

10.10.2017

2017

Kwota 
zadłużenia 
na 1.01

17.909.129
19.508.332
16.892.777

25.173.538

25.173.538

Zaciągnięte 
kredyty 
i pożyczki 

6.689.202
3.074.445
10.000.000
+1.270.760
-

+5.400.400

Spłata 
zadłużenia

5.090.000
5.690.000
2.990.000

2.188.112

-5.000.000 
-   999.666 
(umorzenie 
pożyczki)

Stan 
zadłużenia 
na koniec 
roku

19.508.332
16.892.777
25.173.538

22.985.426

24.573.872

Procent 
zadłużenia 
w stosunku 
do dochodów

41,7%
33,0%
40,0%

34,0%

37%

Kwota 
dochodów 
wykonanych 
w roku 

46.743.609
50.655.456
64.662.571

68.528.422
plan 
dochodów

66.528.422 
przewidywane 
wykonanie 

Przewidywanie zadłużenie na 31.12.2017 roku
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Całą sobotę 14 października hala widowisko-
wo-sportowa w Liszkach tętniła gwarem, radoś-
cią, muzyką i tańcem, tak bliskimi sercu nas Po-
laków. Podziwialiśmy najpiękniejsze polskie tańce 
narodowe w wykonaniu dzieci, młodzieży i doro-
słych. II Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Li-
siecki” to impreza, która już po raz drugi została 
zorganizowana w Liszkach przez Stowarzyszenie 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka oraz Gminę 
Liszki. W tym roku było to wydarzenie o zasięgu 
międzynarodowym. 
Honorowy Patronat nad turniejem objęli: 
Paweł Miś- Wójt Gminy Liszki 
Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 
Patronat merytoryczny objęła:
Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF® 

W turnieju wzięło udział 61 par, w tym 7 par  
z Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka” z Wilna. Do 
Liszek przyjechały pary z Wilna, Gdańska, Malbor-
ka, Starego Pola, Bielska - Białej, Dobczyc, Nie-
wiadowa, Łazów i Krakowa. Turniej rozpoczął się 
uroczystym polonezem wykonanym przez tance-
rzy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” oraz 
wszystkich uczestników. Następnie do wieczora 
trwały finały w różnych kategoriach wiekowych  
i klasach. Na widowni zasiadły rodziny i przyja-
ciele uczestników, mieszkańcy naszej gminy, gmin 
sąsiadujących i Krakowa oraz zaproszeni goście. 
Na spragnionych i głodnych czekały ciasta i „li-
siecki stół” przygotowane przez rodziców dzieci z 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”.

Wszyscy uczestnicy turnieju dzięki wsparciu 
wielu sponsorów zostali obdarowani upominkami, 
a najlepsi wyjechali z pucharami i medalami. Cie-
szymy się, że tak wiele par przyjechało do Liszek 
i dziękujemy gościom za obecność oraz wspólne 
kultywowanie polskich tradycji.

Podczas turnieju Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” zaprezentował się w tańcach z regionu 
krakowskiego, a w turnieju wystartowało 14 na-
szych par. Po raz pierwszy na turnieju wystąpi-
ły nasze przedszkolaki, które z dużym wdziękiem 
zatańczyły polkę i zajęły miejsca na podium.

Oto jakie wyniki osiągnęły nasze pary w tur-
nieju: 
Kategoria przedszkolaki:
I miejsce: Kinga Owca i Szymon Steczko
II miejsce: Natalia Soból i Mariusz Galos
III miejsce: Milena Dymek i Igor Malik
Kategoria I debiut:
II miejsce: Antonia Podsiadło i Krzysztof Steczko
III miejsce: Maria Hans i Jan Hans
IV miejsce: Julia Nowak i Jakub Różański
VII miejsce: Laura Bałazińska i Maciej Kruk
Kategoria I C1:
III miejsce: Łucja Siejka i Franciszek Brzeziński
Kategoria II A2:
II miejsce: Małgorzata Witalec i Michał Berbeć
Kategoria II B2:
II miejsce: Zofia Brzezińska i Paweł Tabor
III miejsce: Angelika Lenart i Piotr Soból
Kategoria II C2:
I miejsce: Gabriela Dyjach i Antoni Kapusta 
VIII miejsce: Paulina Figuła i Szymon Wąsowicz
Kategoria III B3 i III open:
I miejsce zajęli Dorota Sikora i Wiktor Kasprzycki 
oraz uzyskali awans do wyższej klasy - A

Wójt Gminy Liszki o turnieju: „Wspaniali 
tancerze, wielkie emocje. A przede wszystkim je-
stem dumny z występów dzieci i młodzieży z Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” Gratulacje.” 
Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Li-
siecka dziękuje Panu Wójtowi Pawłowi Misiowi 
za życzliwość i wsparcie w organizacji II Turnie-
ju Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”, wy-
darzenia, które już na stałe wpisuje się w ka-
lendarz gminnych imprez. Słowa uznania płyną-
ce ze strony przybyłych na turniej gości oraz ko-
misji ds. Tańców Polskich Polskiej sekcji CIOFF® 
- merytorycznego patrona turnieju oraz sędziów 
świadczą o tym, że impreza została przygotowa-
na na wysokim poziomie organizacyjnym i arty-
stycznym. 

Dziękujemy wszystkim gościom, tance-
rzom oraz miłośnikom tańców polskich, któ-
rzy tego dnia przybyli do Liszek, aby wspól-
nie cieszyć się pięknem tańców polskich. 

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemia Lisiecka

tańce narodowe w Liszkach

Wsparcie realizacji zadania publicznego: 

 Projekt realizowany 
przy wsparciu 
finansowym 

Powiatu 
Krakowskiego

Projekt realizowany 
przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego 

Projekt realizowany 
przy wsparciu 
finansowym 
Gminy Liszki 
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Siostry Albertynki związane 
są z Mnikowem od blisko stu lat. 
W 1928 roku Zgromadzenie wy-
dzierżawiło należący do bielań-
skich kamedułów folwark wraz  
z dworem i odtąd siostry sta-
ły się częścią mnikowskiej spo-
łeczności. Rok 2017 został ogło-
szony przez Konferencję Epi-
skopatu Polski Rokiem Świętego 
Brata Alberta, dlatego postano-
wiłam udać się do Mnikowa, aby 
przekonać się jak wygląda ży-
cie Albertynek 100 lat po śmier-
ci krakowskiego Apostoła ubo-
gich. Moim przewodnikiem by-
ła siostra Bernadetta, przełożo-
na wspólnoty Sióstr Albertynek  

w Mnikowie (obecnie przełożo-
ną wspólnoty jest s. Weronika).

Historia Domu w Mniko-
wie jest niezwykle cieka-
wa. Jego dzieje związane są  
z historią naszego państwa.

Mników od samego począt-
ku był pomyślany jako zaple-
cze gospodarcze dla przytulisk  
w Krakowie. Zgodnie z założe-
niem Brata Alberta zgromadze-
nie nie mogło posiadać nicze-
go na własność, dlatego tere-
ny te były dzierżawione od Ka-
medułów. Na 95 hektarach zie-
mi znajdowały się sady, stawy 
rybne, ule, ogrody warzywne 
i pola. W czasie wojny Niemcy 

zajęli wszystko. Dobytek został 
zrabowany, a pola przeorano 
okopami. Kiedy Niemcy odeszli, 
ziemię przejęło państwo. Sio-
strom zostawiono dwór, stodołę 
i sad przylegający do tych bu-
dynków. Po upadku PRL okaza-
ło się, że tereny, gdzie obecnie 
znajduje się kościół parafialny 
i plebania, miały zostać sprze-
dane w prywatne ręce. Do-
słownie w ostatniej chwili uda-
ło się ziemię tę wykupić. Bardzo  
w tę sprawę zaangażował się 
ks. kard. Franciszek Macharski. 

Czy wygląd dworu bardzo 
się zmienił od czasów, kie-
dy Siostry przybyły do Mni-
kowa?

Dwór jest zabytkiem, więc 
niemożliwe są jakiekolwiek 
prace zewnętrzne bez zgody 
konserwatora zabytków. Par-
ter budynku jest oryginalny. 
Najstarszym pomieszczeniem 
dworu jest obecna zakrystia. 
Niegdyś znajdowała się tu ka-
plica. Wtedy jeszcze Mników 
należał do parafii w Morawicy  
i mieszkańcy zamiast chodzić 
na Mszę Świętą do odległego 
kościoła parafialnego przycho-
dzili do nas. Z czasem kapli-
ca stała się za ciasna i została 
przeniesiona do obszerniejsze-
go pomieszczenia obok. 

Czy zostało coś z wypo-
sażenia starej kaplicy?

Niestety, sam ołtarz nie za-
chował się do naszych czasów, 
natomiast obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej znajduje się 
obecnie w kościele parafial-
nym.

Dwór ma swoją długą hi-
storię, mury niejedno wi-
działy. Nie mogę się oprzeć, 
żeby nie zapytać czy tutaj 
straszy?

Tak. Podobno tak. Choć nie 
nazwałabym tego „strasze-
niem”, co raczej prośbą o mod-
litwę. Modlimy się za dusze  

W gościnie 
u mnikowskich albertynek 
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w czyśćcu, więc pewnie szukają 
u nas pomocy. 

A czy utrzymują Siostry 
jakieś kontakty z Kamedu-
łami?

Sporadyczne. W zeszłym ro-
ku dzwonili, że mają za dużo 
chleba i chętnie się nim podzie-
lą. Pamiętam, kiedy byłam tutaj 
12 lat temu, funkcję przełożonej 
pełniła wtedy siostra Agnieszka 
(wtedy były tutaj dwie Agniesz-
ki, obie energiczne i przedsię-
biorcze pielęgniarki; do dziś 
wspominamy urządzany przez 
nie śmigus-dyngus) współpra-
ca z Kamedułami była większa. 
Czasem podsyłałyśmy im ciasto 
zrobione na święta. Bywało, że 
wstępowali do nas, kiedy spa-
cerowali po okolicy, ale zdarzało 
się to kilka razy w roku. Mamy 
swoje adresy i telefony.

Początkowo dom w Mni-
kowie służył jako zaplecze 
gospodarcze. Kiedy powstał 
tutaj dom dla ubogich?

Budowa zakończona zosta-
ła w 1978 roku. Początkowo  
w budynku tym mieszkał kape-
lan i kilku podopiecznych. Dopie-
ro w 2002 roku dom zyskał sta-
tut przytuliska zatwierdzony ofi-
cjalnie jako Przytulisko Brata Al-
berta w Mnikowie. W schronisku 
przebywało 16 podopiecznych. 
Wraz z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej zaczęły obowiązy-
wać nowe przepisy dotyczące 
prowadzenia przytulisk. Okaza-
ło się, że nasz dom nie spełnia 
narzuconych standardów. Każ-
dy z pokoi powinien mieć odpo-
wiedni metraż, w budynku musi 
znajdować się winda oraz więk-
sza ilość łazienek. Koszty przy-
stosowania budynku były zbyt 
wysokie, dlatego zdecydowano 
o jego zamknięciu. Nasze pod-
opieczne zostały przyjęte przez 
domy krakowskie. Budynek  
w obecnym stanie nie nadaje się 
do remontu. Tzn. koszty zwią-
zane z remontem byłyby więk-
sze niż wybudowanie nowego 
budynku. Koszty inwestycji są 
dla nas nierealne, zwłaszcza że  
w prowincji jest wiele domów, 
które również czekają na re-
mont. W Mnikowie nie działamy 
już trzeci rok, a wciąż otrzymu-
jemy telefony z prośbą o przy-
jęcie, czyli potrzeba tego typu 
domu jest. Niektórzy mieszkań-

cy z żalem wyznawali, że liczyli, 
iż na starość będą u nas.

A czy zdarza się, że przy-
chodzą do sióstr potrzebu-
jący z prośbą o pomoc?

Tak. Przychodzą do nas ludzie 
z okolic, ale najczęściej wybiera-
ją taki czas, żeby nikt ich nie wi-
dział. Zdarza się, że ktoś pojawia 
się już przemarznięty, po kilku 
dniach bez jedzenia. Na pytanie 
dlaczego tak późno do nas przy-
szedł, odpowiada, że się wsty-
dził. Sądzę, że jest to specyfika 
małych miejscowości. W wielkich 
miastach jest się bardziej anoni-
mowym. Na Wigilię również za-
praszamy do nas osoby samot-
ne. Zwykle w pierwszym odru-
chu odmawiają. Próbujemy po-
konać te obawy zapewniając, że 
czekamy. Czasem się udaje. 

Siostry Albertynki są waż-
ną częścią historii Mnikowa, 
a czy Mników również zapi-
sał się w historii zakonu?

Miejsce to jest dla nas hi-
storycznie ważne. To jeden 
z pierwszych domów. Warto 
wspomnieć, że bł. Bernardy-
na Jabłońska również bywała 
w Mnikowie. Niektórzy miesz-
kańcy do dziś wspominają jej 
wizytę. Podobno w czasie żniw 
wybudowano dla niej specjal-
ny tron ze snopków. Podczas jej 
pobytu jedna z sióstr skarżyła 
się na chłopców, którzy przyszli 
do ogrodu na grandę. Bernar-
dyna była bardzo poruszona tą 
opowieścią. Zganiła biedną sio-
strę, że wyganiając chłopców 
nie tylko naraziła ich na upadek 
z drzewa, ale przede wszystkim 
nie pomyślała, że chłopcy mo-
gli być zwyczajnie głodni. Gdy 
tylko ustaliła, z którego domu 
pochodzą, natychmiast kaza-
ła zawieźć tam jabłka i słomę. 
Siostra Bernardyna była bardzo 
wrażliwa na biedę. Uważała, że 
zawsze należy się dzielić, nawet 
jak się niewiele posiada. 

To, że Siostry Albertynki są 
tak dobrze przyjmowane w Mni-
kowie, nie jest naszą zasługą, 
ale sióstr, które były tu przed 
nami. My zbieramy tylko owo-
ce pracy i posługi naszych po-
przedniczek. 

Ile sióstr obecnie przeby-
wa w domu w Mnikowie?

Dwanaście, ale mamy tu-
taj również siostry nowicjusz-

ki. Wcześniej siostry przygo-
towywały się do ślubów w Do-
mu w Krakowie, a do Mnikowa 
przyjeżdżały po pierwszych ślu-
bach. Spędzały tu rok pomaga-
jąc przy chorych i wykonując 
wszelkie prace domowe. Przy-
pomnijmy w tamtych czasach 
oprócz ogrodu do zakonu na-
leżały również obory z całym 
inwentarzem. Dla dziewcząt  
z miasta było to duże wyzwa-
nie. Potem przyszła decyzja, 
żeby tutaj przysłać siostry, któ-
re przygotowują się do ślubów. 
Tutaj mogą spędzić czas z dale-
ka od zgiełku miasta i w spoko-
ju i ciszy rozeznać swoje powo-
łanie. W pewien sposób na no-
wo muszą zmierzyć się „sam na 
sam” z wyborem, którego do-
konały…

 No właśnie, a jak wyglą-
da sprawa powołań? Czy po 
100 latach od śmierci zało-
życiela nadal są dziewczyny, 
które chcą w ten sposób po-
dążać za Chrystusem?

Różnie to bywa. Są lata, 
że przychodzi do nas siedem, 
osiem dziewczyn, a są lata, że 
mamy tylko jedną kandydatkę. 
Tak na przemian. Od dawna nie 
udało nam się przekroczyć licz-
by osiem.

Bo to jest trudny chary-
zmat

Trudny? Nie! Choć to nie zna-
czy, że nie jest wymagający, je-
śli na serio potraktujemy łaskę 
powołania…

Zupełnie inaczej jest  
w zgromadzeniach kontem-
placyjnych, gdzie siostry 
poświęcają życie modlitwie, 
a tutaj Albertynki muszą 
wyjść do człowieka. Chary-
zmat zgromadzenia to służ-
ba Chrystusowi w bliźnich, 
zwłaszcza tych najbiedniej-
szych i najbardziej opusz-
czonych. A ludzie bardzo 
różnie odpowiadają na pró-
by ofiarowania im pomocy…

Oczywiście zawsze trze-
ba rozeznać jakie są możliwo-
ści i jaka pomoc jest najbar-
dziej potrzebna. Czasami jest 
to obiad, innym razem pra-
ca. Każdy przypadek jest inny  
i musi być traktowany odrębnie. 
Choć wszyscy mamy skłonności 
do generalizowania i kierowa-
nia się schematami w ocenie in-
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nych. Jeśli ktoś odkrywa w so-
bie powołanie do zakonu o ta-
kim charyzmacie nie jest to dla 

Pluszowy miś - własno-
ręcznie uszyty przez ma-
mę jednego z przedszkola-
ków, wyruszył w niezwykłą 
podróż literacką. Wszystko 
za sprawą ogólnopolskie-
go konkursu „Zaczytane 
przedszkole”, w który za-
angażowało się przedszko-
le w Cholerzynie.

Wszyscy dobrze wiemy, jak 
ważne jest rozwijanie czytelni-
ctwa u dzieci w wieku przed-
szkolnym. A co powiemy na to, 
by czytanie bajek, opowiadań 
odbywało się w towarzystwie 
„małego przyjaciela”? Nasze 
przedszkolaki były zachwyco-
ne tą wiadomością. Pełne ra-
dości dzieci z grup: „Biedron-
ki”, „Motylki”, „Żaczki”, przy-
stąpiły do głosowania. Mia-
ły rozstrzygnąć, który z uszy-
tych misiów przez mamę Li-
wiki. będzie wędrował po do-
mach dzieci. Wybór był oczy-
wisty. Uroczy misio z różo-

wymi oczami zdobył sympatię 
dzieci. Nagrodzony gromkimi 
brawami, otrzymał imię - Czy-
tadełko. Jesteście ciekawi co 
dalej...?

Miś Czytadełko wyruszył 
w podróż od domu do domu 
przedszkolaków z dziennicz-
kiem „pod pachą”. Zadaniem 
dziecka będzie zaopiekować się 
misiem i w towarzystwie plu-

szowego przyjaciela wysłuchać 
bajki czytanej przez rodzica. 
Łatwe, prawda? Zapewne jest 
to rytuał obecny w większości 
domów naszych przedszkola-
ków. Tym razem odbędzie się 
to wraz z niecodziennym Goś-
ciem. Każda wizyta w domach 
związana jest również z zosta-
wieniem misiowi pamiątki w je-
go dzienniczku podróży. Zro-
bienie pamiątkowego zdjęcia, 
bądź wspólnie wykonanego ry-
sunku to dowód na obecność 
misia w domu dzieci. 

Mamy nadzieję, że będzie to 
wspaniała zabawa. A miś Czy-
tadełko powróci oczytany wraz 
z bagażem miłych wspomnień. 

Pomysł wędrówki misia po 
domach został zaczerpnięty  
z Ogólnopolskiego Projektu 
„Mały Miś w świecie wielkiej li-
teratury”, którego inicjatorką 
jest Aneta Konefał. 

Szkoła Podstawowa 
w Cholerzynie 

niego ciężkie. Tutaj zaczyna żyć 
i czuje radość ze swojej posłu-
gi. Tak jak w małżeństwie. Jest 

trud, który pozwala wzrastać…
Jak to się dzieje, że pomi-

mo upływu lat i zmieniają-
cej się mody habity Alberty-
nek pozostają takie same?

Co sześć lat odbywa się  
w naszym Zgromadzeniu tzw. 
Kapituła Generalna, która mo-
że zmienić w pewien sposób 
dotychczasowy sposób życia 
sióstr, dostosowując go do aktu-
alnych potrzeb. Dotyczy to rów-
nież naszego zakonnego stroju. 
Habity są zaprojektowane przez 
samego Brata Alberta i jest to 
skuteczny hamulec. Oczywiście 
pewne zmiany zostały wprowa-
dzone. Przede wszystkim inny 
jest materiał. Pierwsze habity 
były wełniane – dzisiejsze ma-
teriały są znacznie lżejsze.

 Ale krochmalone weloni-
ki pozostały

Tak. Noszą je wszystkie sio-
stry z wyjątkiem misjonarek. 
Podyktowane jest to względami 
praktycznymi. Wilgotny klimat 
sprawia, że krochmalone okry-
cie głowy nie utrzymałoby się. 

czytadełko odwiedza 
przedszkolaków z cholerzyna 
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W tym roku Stowarzysze-
nie Sukces z Jeziorzan świę-
towało 10-lecie istnienia. Ob-
chody jubileuszu zostały po-
dzielone na dwie części. Za-
częły się w lipcu od zorgani-
zowania Letniego Festynu Ro-
dzinnego. Członkinie Stowa-
rzyszenia zadbały, aby każ-
dy, bez względu na wiek, zna-
lazł tam coś dla siebie. By-
ły konkursy z nagrodami, a 
dla dzieci kuglarze, malo-
wanie twarzy oraz zabawy  
z chustą animacyjną. Oczywi-
ście, na pikniku rodzinnym mu-
siało się znaleźć „coś na ząb”. 
I choć stoiska gastronomiczne 
kusiły wspaniałymi przysma-
kami, największym wzięciem  
i tak cieszyły się grillowane 
kiełbaski oraz lody. 

W sobotę 12 sierpnia odby-
ła się druga część obchodów.  
W remizie OSP Jeziorzany spot-
kali się członkowie, sympaty-
cy oraz sponsorzy wspierają-
cy działalność „Sukcesu”. Był 
czas na wspomnienia, podzię-
kowania oraz życzenia. Gratu-
lacje członkom Stowarzysze-
nia złożył także obecny na uro-
czystości wójt Gminy Liszki Pa-
weł Miś. Włodarz gminy życzył, 
aby dalsza praca była dla dzia-
łaczy nie tylko powodem do sa-
tysfakcji, ale również prawdzi-
wym wyzwaniem do kolejnych 

osiągnięć i sukcesów. Uroczy-
stości zakończyły się wspólną 
zabawą taneczną, trwającą do 
białego rana. 

Przez 10 lat działalności Sto-
warzyszenie było inicjatorem 
wielu ciekawych przedsięwzięć. 
Pikniki rodzinne, spotkania mi-
kołajkowe czy wycieczki orga-
nizowane każdego roku przez 
członkinie „Sukcesu”, znalazły 
się na stałe w kalendarzu miej-
scowych imprez i są doskona-
łą okazją do integracji lokalnej 
społeczności. 

Od początku swojej dzia-
łalności Stowarzyszenie ściśle 
współpracuje z jednostką OSP, 
klubem Wisła Jeziorzany, a tak-
że z parafią Bożego Miłosierdzia 
w Jeziorzanach. W zeszłym ro-
ku Stowarzyszenie zakupiło do 
kościoła figurki do szopki bożo-
narodzeniowej. Wysokie na 90 
centymetrów postacie Świętej 
Rodziny oraz pastuszków sta-
ły się stałym elementem świą-
tecznego wystroju świątyni. 

Stowarzyszenie 
„Sukces”

Pokaz nowoczesnych 
urządzeń grzewczych w Morawicy

W dniu 2 września odbył się w Morawicy pokaz nowoczes-
nych urządzeń grzewczych. Kilkunastu wystawców zaprezento-
wało piece gazowe, odnawialne źródła energii (m.in. pompy cie-
pła), a także nowoczesne kotły na pellet i ekogroszek. Wszystkie 
prezentowane urządzenia spełniają wymogi określone w punkcie 
1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w za-
kresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla 
klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012. 

Podczas pokazu mieszkańcy gminy mieli także możliwość za-
poznania się z procesem produkcji pelletu, dzięki specjalnemu 
urządzeniu, które z rozdrobnionych odpadów organicznych pro-
dukowało granulat. 

Pokaz kotłów był zrealizowany w ramach projektu zintegrowa-
nego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

10 lat stowarzyszenia sukces
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Podziękowanie
Zarząd oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Ściejowicach składają serdeczne podziękowa-
nia Panu Wójtowi Pawłowi Misiowi oraz Radzie Gminy 
Liszki za wygospodarowanie w budżecie gminy fun-
duszy na  remont sali w budynku OSP.  Wyremon-
towane pomieszczenia będą służyć strażakom oraz 
lokalnej społeczności. 

OSP Ściejowice

W tym roku na dożynkach 
wiejskich bawili się także miesz-
kańcy Mnikowa oraz ich goście. 
Imprezę, która odbyła się 10 
września przy budynku Szkoły 
Podstawowej zorganizowali: soł-
tys Mnikowa Barbara Rupikow-
ska, radny Gminy Liszki Sławo-

mir Kącik, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Mnikowie, Stowarzy-
szenie Mników, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Mnikowie oraz Teatr 
Albertus. Zaszczytne obowiązki 
starostów pełnili: Katarzyna Ko-
peć i Jacek Lipiarz. Dożynki swą 
obecnością zaszczycili honorowi 

Dożynki Wiejskie w Mnikowie
goście: poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego prof. Ryszard Legut-
ko, radna Powiatu Krakowskiego 
Janina Grela, wójt Gminy Liszki 
Paweł Miś, proboszcz miejsco-
wej parafii pw. Brata Alberta ks. 
Stanisław Święciak oraz Siostry 
Albertynki. Tradycyjny wieniec 
otrzymała gospodyni Mnikowa 
– sołtys Barbara Rupikowska. 
Trafił on potem do kościoła pa-
rafialnego. Z kolei goście otrzy-
mali dożynkowe chlebki – sym-
bol dostatku i pomyślności. Im-
prezę uatrakcyjniły występy ze-
społów pieśni i tańca „Ziemia Li-
siecka” oraz „Małe Słowianki”. 
Dodajmy, że poczęstunek został 
przygotowany przez mnikowskie 
gospodynie, które upiekły cia-
sta. Smaczny bigos, którym ra-
czyli się uczestnicy to dzieło pa-
ni Sołtys.
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20 października, jak co ro-
ku, obchodziliśmy w naszej 
szkole święto jej patrona - Św. 
Jana Kantego. Zgodnie z tra-
dycją, w tym dniu do grona 
uczniów Szkoły Podstawowej  
w Liszkach uroczyście pasowa-
ni są pierwszoklasiści. Jednak 
tym razem okazji do świętowa-
nia było więcej. W dniu patro-
na, nastąpiło też oficjalne za-
kończenie obchodów 200-lecia 

Szkoły w Liszkach oraz nada-
nie nazw grupom przedszkol-
nym. Od tego roku w naszych 
oddziałach przedszkolnych ma-
my dwie grupy: dzieci młodsze 
przyjęły nazwę „Misie”, a dzieci 
z zerówki „Smerfy”.

Obchody rozpoczęły się 
od Mszy Świętej odprawionej  
w kościele parafialnym w Lisz-
kach, gdzie uczciliśmy naszego 
świętego Patrona.  Po zakoń-

czeniu liturgii uczniowie i na-
uczyciele wraz z zaproszonymi 
gośćmi, w uroczystym koro-
wodzie udali się do hali spor-
towej, gdzie odbyła się część 
oficjalna.

Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych i odśpiewa-
niu hymnu państwowego, dy-
rektor placówki Aldona Dymek 
powitała przybyłych gości.  
W tym wyjątkowym dniu 
oprócz rodziców, nauczycieli 
i pracowników, w murach na-
szej szkoły gościli także: Wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś, sołtys 
Liszek Józef Kowalik, przed-
stawicielka Kuratorium Oświa-
ty w Krakowie Grażyna Sam-
borek oraz przedstawiciel Sto-
warzyszenia św. Jana Kantego 
Władysław Szewczyk.

Następnie  odbyły się wy-
stępy artystyczne dzieci i mło-
dzieży oraz uroczystości pa-
sowania przedszkolaków i ślu-
bowania pierwszoklasistów. 
Dzieci na pamiątkę otrzymały 
dyplomy i upominki.

Po zakończonej uroczy-
stości, Pani Dyrektor podzię-
kowała przybyłym gościom  
i wszyscy w radosnych nastro-
jach udali się do sal na poczę-
stunek przygotowany przez 
rodziców.

Joanna Wawro

W dniu 24 października na hali sportowej 
w Krzeszowicach odbyły się zawody w halo-
wej piłce nożnej chłopców zorganizowane  
w ramach Mistrzostw Powiatu Krakowskie-
go - Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018.  
W  turnieju mogli brać udział uczniowie uro-
dzeni w latach 2002 - 2004 (obecne 2 i 3 kla-
sy gimnazjum). Gminę Liszki reprezentowa-
ła Szkoła z Podstawowa z Liszek - jako Mistrz 
Gminy Liszki.

Do finałowego turnieju o Mistrzostwo Po-
wiatu Krakowskiego w piłce nożnej halowej 
chłopców zgłosiło się 8 drużyn - mistrzowie 
poszczególnych gmin na poziomie szkół pod-
stawowych. W Mistrzostwach Powiatu Krakow-
skiego w Krzeszowicach zagrali mistrzowie po-
szczególnych gmin - reprezentacje szkół pod-
stawowych: z Liszek, Skawiny, Rudawy, Krze-
szowic, Wołowic, Igołomi, Zielonek i Czerni-
chowa.

W turnieju w Krzeszowicach mecze rozgry-
wano na hali 5 x 5, systemem „każdy z każdym”. 
Czas meczu 15 minut. 

Nasz zespół zaprezentował się bardzo dobrze 
zdobywając trzecie miejsce w mistrzostwach, 
ulegając jedynie uczniom SP w Skawinie (0-1), 
a pokonując reprezentacje: SP w Czernichowie 
(3-1) oraz SP w Rudawie (4-0). W decydującej 
rozgrywce o trzecie miejsce lisieccy sportowcy 
wygrali mecz ze Szkołą Podstawową w Igołomi 
2-1. Pierwsze dwa miejsca zdobyły: Szkoła Pod-
stawowa ze Skawiny oraz Szkoła Podstawowa  
z Krzeszowic.

Liszki reprezentowali: Sebastian Ciuba, Kac-
per Trojan, Jakub Sobesto, Jakub Grzesiak, Ma-
teusz Grzesiak, Wiktor Ludwikowski, Konrad 
Jaskowski, Mateusz Jaskowski, Konrad Kopeć, 
Szymon Nędza, Artur Niżnik, Jakub Urbanik, Ja-
kub Zygmanek. Trener: Marcin Sadko

Marcin Sadko/Red

sukces piłkarski uczniów z Liszek

Święto Patrona 
szkoły w Liszkach
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W sierpniowy poranek wraz 
z radnym Marcinem Mazurem 
udaliśmy się do niezwykłego, 
pachnącego chlebem miejsca. 
W Piekarach, na obrzeżach Ko-
rei, w ogrodzie Państwa Bożeny  
i Edwarda Gielarowskich powsta-
ła „Akademia Tradycji”, w której 
dzieci, młodzież i dorośli mogą 
nauczyć się jak powstaje chleb, 
ser czy masło. Z Panią Bożeną 
spotykamy się w specjalnie zbu-
dowanej klasie. Naszą uwagę od 
razu przyciąga wielki piec chle-
bowy i stare sprzęty kuchenne 
poukładane wokół niego. 

Skąd pomysł stworzenia 
Akademii? 

Historia powstania tego miej-
sca jest bardzo długa i sięga cza-
sów, kiedy byłam nauczycielem 
towaroznawstwa w Liceum Eko-
nomicznym. Prawie każde wa-
kacje spędzaliśmy wtedy z ro-
dziną w górach, w Koninkach,  
i tam przez prawie dwa miesią-
ce mieszkaliśmy u pani Tosi, gó-
ralki, matki 14 dzieci. Pani Tosia 
to taka moja druga mama. Ona 
miała właśnie taki piec, który tu-
taj odtworzyliśmy. Dom pani To-
si był ciągle wypełniony gośćmi. 
Kiedykolwiek ktoś do niej przy-
szedł, zawsze znalazło się coś 
do zjedzenia. Był świeży chleb, 

pomidory, jaja i prawdziwy ser. 
Bardzo podobała mi się prostota 
tego życia. To było niesamowite, 
że wszystko tam było, choć by-
li to ubodzy ludzie. Urzekł mnie 
ten niemiejski sposób życia i tam 
się tym zaraziłam. My mieszkali-
śmy wówczas w Krakowie, obo-
je z mężem pracowaliśmy w kor-
poracjach, ciągle zabiegani…  
Z czasem przestało nam się po-
dobać takie życie i zatęskniliśmy 
za wsią. Szukaliśmy miejsca bli-
sko Krakowa . I tak po długich 
poszukiwaniach znaleźliśmy się 
w Piekarach.

Drugim impulsem była moja 
praca na AGH, gdzie dostałam 
od rektora Tadeusza Słomki za-
danie reaktywowania, a w zasa-
dzie postawienia na nowo, pre-
historycznej Osady w Woli Ra-
dziszowskiej. Była ona zbudo-
wana przez grupę fascynatów,  
w skład której wchodzili studenci 
różnych uczelni. Trzon stanowi-
li słuchacze metalurgii i ceramiki 
AGH, ale byli też psychologowie, 
archeolodzy, a nawet studentka 
socjologii. Ci młodzi ludzie, za-
fascynowani archeologią i kultu-
rą epoki brązu, wybudowali osa-
dę łużycką sprzed 3000 lat. Mnie 
ten projekt zachwycił i z chęcią 
przyjęłam funkcję kustosza tej-

że Osady. Ale początki były trud-
ne. To co tam zastałam, odbie-
gało od tego, czego się spodzie-
wałam. Dzięki pomocy i współ-
pracy z gminą Skawina oraz soł-
tysem wsi udało mi się szybko 
wyremontować chaty. Po jakimś 
czasie pojawił się u mnie pan 
Daniel Wrzoszczyk, wówczas 
kierownik Biura Lokalnej Gru-
py Działania „Blisko Krakowa”, 
który zaproponował mi udział  
w projekcie unijnym. Przygoto-
wałam projekt i wkrótce powsta-
ła Prehistoryczna Klasa, w której 
realizowałam warsztaty z cera-
miki kultury łużyckiej. Ich adre-
satem były zarówno dzieci jak i 
młodzież. Warsztaty okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Niestety, 
w trakcie jednego z wyjazdów 
do Woli Radziszowskiej, miałam 
bardzo poważny wypadek, któ-
ry unieruchomił mnie na kolej-
ne 3 lata… po nim nie wróciłam 
na uczelnię. 

 Wypadek miał miejsce 25 
sierpnia w dzień urodzin siostry 
Faustyny o godz. 15.00. To bar-
dzo ważna dla mnie data…

W godzinę miłosierdzia?
- Tak. Właśnie w godzinie mi-

łosierdzia! Od wielu już lat je-
stem czcicielką św. Siostry Fau-
styny a co za tym idzie Miłosier-
dzia Bożego. Od 13 lat posłu-
guję w Poradni Miłosierdzia. Te  
3 lata choroby były dla mnie 
bardzo ważne, ale równocześ-
nie niezwykle trudne. Po wypad-
ku wszystko nabrało innego zna-
czenia. Musiałam zmierzyć się  
z bólem, jeździłam po szpitalach 
rehabilitacyjnych. W tym cza-
sie powstał pomysł stworzenia 
Stowarzyszenia „Przyjazne Pie-
kary”. Napisałam statut i razem  
z Dawidem Styrylskim zabra-
liśmy się do pracy. Nie było to 
pierwsze stowarzyszenie, któ-
re tworzyłam. Wcześniej byłam 
twórcą i prezesem hospicjum 
domowego w Krakowie, ale pie-
karskie stowarzyszenie jest mi 
szczególnie bliskie.

Wspomniała Pani o prze-
prowadzce do domu w Pieka-
rach. Jak to się stało, że właś-
nie tutaj odnaleźli Państwo to 
swoje miejsce na ziemi?

Jak już wspomniałam miesz-
kaliśmy w Krakowie i miasto bar-
dzo mnie męczyło. W listopadzie 
1998 roku mąż przywiózł mnie 

tutaj poczuliśmy się 
naprawdę szczęśliwi…

-rozmowa z Bożeną Gieralowską
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tutaj. Padał wtedy deszcz, było 
szaro i ponuro, a w miejscu na-
szego domu było pole po pszeni-
cy. Nie zachwyciło mnie to miej-
sce. Mój mąż jednak nie ustępo-
wał i cały czas bardzo mnie na-
mawiał. Ponownie przyjecha-
łam do Piekar na wiosnę i wte-
dy się zachwyciłam. Kiedy już 
się tutaj sprowadziliśmy, po-
czuliśmy się naprawdę szczęśli-
wi i powolutku wrastaliśmy w to 
piękne miejsce. Poznawałam lu-
dzi, którzy mnie oczarowali. Za-
wsze oceniam innych nie po sło-
wach, ale po konkretnych działa-
niach. Sytuacje ekstremalne po-
kazują prawdziwe oblicze czło-
wieka. W takiej trudnej sytuacji 
poznałam naszego radnego Mar-
cina Mazura. Podczas powodzi  
w 2010 roku ten młody czło-
wiek przez cały czas był z nami 
mieszkańcami, zarządzał, działał  
i uspakajał. Jest tu w naszych 
Piekarach, również pani Basia 
Tatarczuk, która wraz z córką 
Karoliną otworzyły sławną już 
Pierogarnię. Cudowny człowiek, 
niezwykła kobieta, prawdziwy in-
tegrator tej naszej społeczności. 
I takich osób jest tutaj sporo. 
Dzięki tym ludziom jestem pew-
na, że jest to moje miejsce na 
ziemi. Pamiętam, jak po powo-
dzi znajomi byli przekonani, że 
sprzedamy nasz dom i opuścimy 
Piekary, ale nam nawet do głowy 
taka myśl nie przyszła. Tutaj jest 
nasze miejsce, tutaj jest również 
mój ukochany Tyniec, gdzie jesz-
cze jako dziecko przyjeżdżałam 
by z jego murów oglądać piekar-
skie gęsi. Nasze dzieci z wnucz-
kami również pokochały Piekary 
i czują się ich częścią.

To wtedy narodził się po-
mysł zorganizowania Akade-
mii Tradycji?

Po trzech latach od wypadku 
mąż postanowił znaleźć mi zaję-
cie. Stwierdził, że nasz dom jest 
dla nas za duży i namówił mnie 
do poprowadzenia agroturystyki. 
Przyjeżdżają do nas ludzie z ca-
łego świata, z Kazachstanu, Sło-
wenii, Niemiec, Francji, Anglii, 
Stanów a nawet z Afryki. Gości-
liśmy nawet prezydenta między-
narodowej organizacji pomagają-
cej katolikom w Chinach. Dwa la-
ta temu, jednak przyszedł czas, 
że zatęskniłam za dydaktyką. 
Postanowiłam stworzyć miejsce, 

gdzie wraz z mężem Edwardem 
chcieliśmy gromadzić stare za-
bytkowe sprzęty gospodarstwa 
domowego i uczyć piec chleby, 
robić sery i inne regionalne pro-
dukty. W zeszłym roku wybudo-
waliśmy klasę, w której główne 
miejsce zajmuje piec chlebowy  
a 30 maja br. miała miejsce inau-
guracja „Akademii Tradycji” Za-
prosiliśmy do nas zaprzyjaźnio-
ne Przedszkole sióstr Serafitek, 
do którego chodzą nasze wnuki 
Stasiu i Jasiu. Było to karkołom-
ne wyzwanie. Mieliśmy wtedy 60 
dzieci i 10 sióstr. Przygotowywa-
liśmy się do tych warsztatów ca-
ły tydzień. Piekliśmy z dzieciaka-
mi podpłomyki i robiliśmy masło 
i sery (w ubiegłym roku zdoby-
łam certyfikat z serowarstwa). 
Warsztaty bardzo spodobały 
się dzieciom. Potem przyjecha-
ły kolejne klasy. Planowaliśmy 

zrobić sobie przerwę wakacyj-
ną, ale wtedy pojawił się projekt 
LGD „Skarby Blisko Krakowa”.  
W ramach tegoż projektu na po-
czątku lipca br. zrealizowaliśmy  
w naszej Akademii dwa wyda-
rzenia pt. „Mały piekarczyk chleb  
w Piekarach piecze”. Muszę tu 
dodać, że od dawna zabiegaliśmy 
z panem Danielem Wrzoszczy-
kiem, aby Gmina Liszki przeszła 
do LGD „Blisko Krakowa”. Próbo-
waliśmy namówić do tego byłego 
wójta, ale bezskutecznie. Bardzo 
się cieszę, że obecny wójt pan Pa-
weł Miś odważył się na ten krok. 
Wierzę, że nasza gmina na tym 
zyska. W swojej karierze mia-
łam bowiem okazję współpraco-
wać z LGD „Korona Północnego 
Krakowa”. Prowadziłam dla nich 
między innymi wykłady, pisałam 

artykuły. Niestety, nasza gmina 
niewiele skorzystała z projektów 
tam realizowanych.

A nawiązując do treści prze-
kazywanych dzieciom i młodzie-
ży, naszym podstawowym celem 
jest krzewienie tradycji związa-
nej z pieczeniem chleba. Bo prze-
cież Piekary zobowiązują! Mam 
ogromne pragnienie, aby prze-
konać kobiety do samodzielnego 
pieczenia chleba w domu.

Czy udało się zdobyć prze-
pis na stary, słynny piekarski 
chleb?

Niestety jeszcze nie. Tradycja 
pieczenia chleba w domach nie-
stety zanika i nikt nie pamięta 
już starych przepisów. Liczę na 
to, że zorganizowanie warszta-
tów dla kobiet z naszych miej-
scowości znowu przywróci zwy-
czaj pieczenia chleba. Może wte-
dy uda się odtworzyć stare prze-
pisy.

Czy zdradzi nam Pani swo-
je plany na przyszłość?

Najbliższa przyszłość to stwo-
rzenie całościowej oferty war-
sztatów dla poszczególnych 
grup od przedszkolaków po mło-
dzież i dorosłych. Obecnie reali-
zujemy ofertę jesienną, a więc 
„Święto ziemniaka” gdzie robi-
my kluski ziemniaczane, „Świę-
to kapusty” podczas którego ki-
simy kapustę i smażymy powidła 
a także nasz sztandarowy war-
sztat „Od ziarenka do bochenka”, 
gdzie pieczemy regionalne pie-
czywo. A wiosną przyszłego roku 
chcielibyśmy do oferty warszta-
tów wprowadzić także tematykę 
ziół, bo wokół nas występuje bo-
gactwo roślin leczniczych. Pieka-
ry są również bardzo ciekawym 
miejscem pod względem arche-
ologicznym. Może uda nam się 
w przyszłości zorganizować war-
sztaty archeologiczne, czy ce-
ramiki słowiańskiej, bo ciągle 
mam kontakt z byłymi studenta-
mi archeologii. Myślałam również  
o cyklu dotyczącym starych za-
wodów. Chciałabym przybliżyć 
dzieciom i młodzieży stare, gi-
nące zawody tj. szewstwo, garn-
carstwo czy bednarstwo czy haf-
ciarstwo.

Będziemy bardzo szczęśliwi, 
jeśli nasza działalność przyczyni 
się do upowszechniania wiedzy 
na temat dziedzictwa kulturowe-
go naszej gminy.
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W tym roku już po raz dru-
gi Stowarzyszenie „Perspekty-
wa” w Ściejowicach zorgani-
zowało w okresie wakacyjnym 
ciekawe zajęcia, skierowane 
do najmłodszych mieszkańców 
gminy Liszki. Były to warszta-
ty plastyczne, ekologiczne, 
kulinarne oraz zajęcia z robo-
tyki. Sobotnie spotkania uroz-
maicane były wycieczkami do 
Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie, Nadwiślańskiego 
Parku Etnograficznego w Wy-
giełzowie oraz Podziemi Rynku  
w Krakowie. W całym projek-
cie, który trwał przez dwa wa-
kacyjne miesiące, wzięło udział 
łącznie 52 dzieci ze Ściejowic i 
miejscowości sąsiadujących. 
Podobnie jak w ubiegłym ro-

ku, projekt zakończono pikni-
kiem rodzinnym w czasie któ-
rego rozegrano mecz siatkówki 
i piłki nożnej. Odbyło się rów-
nież wiele konkursów i wspól-
nych zabaw. W imieniu Stowa-
rzyszenia bardzo dziękujemy 
za zaufanie, jakim obdarzyli 
nas rodzice i dołożymy wszel-
kich starań aby projekt „Baw 
się z nami wakacjami 2017” 
był kontynuowany w kolejnych 
latach. 

Natomiast dorośli miesz-
kańcy miejscowości Ściejowi-
ce w okresie wakacyjnym mie-
li możliwość uczestniczenia  
w wycieczce „Piastowskim szla-
kiem”, w czasie której zwiedzi-
li Toruń i Muzeum Piernika, od-
wiedzili Sanktuarium Matki Bo-

żej Licheńskiej a także zwie-
dzili Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie i odbyli rejs stat-
kiem po jeziorze Biskupińskim. 
W dwudniowej wyprawie wzięło 
udział ponad 50 osób. 

Obydwa projekty poza 
aspektem edukacyjnym i kul-
turalnym i rekreacyjnym mia-
ły także niezwykle ważną war-
tość – integracja mieszkańców 
Ściejowic.

Przedsięwzięcia te mogły 
być zrealizowane dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Liszki, 
za co serdecznie dziękujemy.

Magdalena Sobesto-Wiejak 
Stowarzyszenie 
„Perspektywa” 
w Ściejowicach

Wakacyjnie w Ściejowicach
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