Bocian
IV Dni Wierzby Głowiastej w Proszowicach zakończone.
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W dniach 5-6 lutego w Proszowicach k. Krakowa odbyły się „IV Dni
Wierzby Głowiastej”". Program imprezy był bardzo bogaty, dlatego też po
raz pierwszy trwał on aż 2 dni.
W przygotowanie zaangażowało się bardzo wiele osób, a efekty ich
pracy bardzo pozytywnie nas zaskoczyły, ale po kolei.
W ramach inauguracji "Dni wierzby...", 5 lutego w proszowickim Centrum Kultury i
Wypoczynku odbyło się spotkanie-konferencja, w której wzięli udział zaproszeni goście oraz
młodzież szkolna z kilku szkół powiatu proszowickiego. Zgromadzonych gości powitał
Przewodnicy Koła Proszowickiego TP "Bocian" Krzysztof Kowalski, po czym odbyła się
prezentacja wiersza o wierzbie napisanego specjalnie na tę okazję przez Zdzisława Kulisia z
Donos. Następnie przeprowadzone zostały prelekcje przez przybyłych gości. Swoją
działalność przedstawił pan Andrzej Kuziomski prowadzący szpitalik dla jeży. Opowiadał on o
ochronie tych zwierząt, o ich codziennym życiu i zachowaniach. Młodzież mogła zobaczyć
podczas tej prezentacji jak wygląda „domek” dla jeża. Pani Jolanta Cebulska z Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Odział w Proszowicach opowiadała o
ochronie ptaków krajobrazu rolniczego.
O roślinach chronionych mówił Pan Stefan Gawroński z Uniwersytetu Jagiellońskiego z
Krakowa.
O historii alei wierzbowych na terenie powiatu proszowickiego opowiadał bardzo ciekawie pan
Henryk Pomykalski - historyk i dyrektor jednej ze szkół z powiatu proszowickiego.
Prezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” Ireneusz Kaługa przeprowadził prezentację
na temat zimowego dokarmiania ptaków. Publiczność zgromadzona na sali aktywnie
uczestniczyła w tej prezentacji odgadując nazwy gatunków pokazywanych ptaków.
Organizatorzy postanowili w trakcie spotkania sprawdzić wiedzę młodzieży o przyrodzie
przygotowując quiz z nagrodami.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań dla sponsorów i organizatorów,
rozdaniem nagród dla zwycięzców quizu oraz omówieniem sobotniej akcji ogławiania wierzb.
Zgromadzonej na spotkaniu młodzieży bardzo podobały się wystąpienia i niechętnie wracała
na zajęcia do szkół.
W sobotni poranek 6 lutego, wszyscy spotkali się w oddalonych o kilka kilometrów od
Proszowic- Jakubowicach by ogławiać wytypowane wcześniej wierzby.
Po instrukcjach nt. zasad BHP, których udzielił przewodniczący Koła p. Krzysztof Kowalski
ekipa ochotników ruszyła do "boju”. Młodzież była bardzo chętna do pracy, dorośli ścinali
gałęzie przy pomocy pił, a młodzi zbierali je w jednym miejscu, skąd później były przewożone
na przyczepie do właściciela drzew pana Sławomira Waligóry. W akcję ogławiania było
zaangażowanych około 130 osób. Jedni fizycznie obcinali i znosili gałęzie, inni zaś

dostarczali sprzęt do pracy, paliwo, jak również smakołyki.
Po ciężkiej pracy każdy mógł się ogrzać przy ognisku, zjeść przepyszną kiełbaskę z grilla,
pieczony chlebek, świeżutkie ciasto z pobliskiej piekarni "TE-PE" Tadeusza Trąbki oraz napić
się ciepłej herbatki. Po pracy młodzież mogła się zrelaksować zjeżdżając w beczkach z górki.
Po zakończeniu akcji wszyscy spotkali się w pobliskiej remizie OSP w Jakubowicach. Tam,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały dla uczestników przepyszny bigosik.
Na spotkaniu pojawili się tacy znakomici goście jak: Marszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Jan Makowski, dyrektor
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Adam Ślusarczyk.
Dni wierzby zakończono wyborem Króla i Królowej wierzby głowiastej (osób najbardziej
zaangażowanych w akcję). Królową została jednogłośnie wybrana pani Ewa Baranowska, a
królem pan Sławomir Waligóra. W trakcie podsumowania akcji odbyła się również licytacja
ozdób wykonanych z wierzby głowiastej przez dzieci z Ośrodka Caritas w Proszowicach.
Wśród przedmiotów pojawiły się przepiękne bukiety z elementami wierzby, wazony w
wierzby, podstawki i karmniki. Zlicytowano również obrazy namalowane przez Michała
Molickiego- 22-letniego członka TP "Bocian" pasjonującego się malowaniem krajobrazów i
ptaków. Środki zebrane podczas licytacji zostały przeznaczone na utworzenie stałego kącika
edukacyjno-przyrodniczego pod patronatem TP „Bocian” w szkole Podstawowej w
Proszowicach.
Organizacja "Dni wierzby głowiastej" nie byłaby możliwa bez pomocy wielkiej grupy
osób.
Szczególne podziękowania otrzymują: Firma „ROL- TOR”, „EKOROL” , „DREWAL”, „ANECO”
z Proszowic, „KING” z Niezwojowic, „AGRO-PLON” z Posądzy, „ROLMET” z Opatkowic,
„AMAREL” z Krakowa, Anna i Jerzy Drożdż - właściciele księgarni „ŚNIEŻKA” z Proszowic,
„KOPCIUSZEK” z Kazimierzy Wielkiej, i „PINOKIO” z Koszyc, oraz Bogdan Francuz, Andrzej
Domagała, Darek Luty, Adam Fudalej, Zbigniew Kokosiński z ekipą pilarzy z Babina, Koło
Gospodyń z sołtysem Józefem Miernikiem z Jakubowic i Koło Gospodyń z sołtysem Markiem
Mazurkiem z Opatkowic, Elżbieta i Waldemar Buccy.
Organizatorami „IV Dni Wierzby Głowiastej w Proszowicach” byli: Koło Proszowickie TP
”Bocian” Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach, Oddział Proszowice, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.
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