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Kaczka pstra, dziatki ma:
siedzi sobie na kamieniu,
trzyma dudki na ramieniu,
kwa kwa kwa, pięknie gra.

Krzysztof Kulig
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 ...oczekiwanie, tajemnicza noc,
gwiazda, żłobek, narodzenie, 
godny pokłon i radość świata całego...

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy i Goście!

W tych szczególnie szczęśliwych dniach, 
bądźmy sobie bliscy,  
dzielmy się ale tylko wzajemnością 
i serdecznością.
Zaś Nowy 2020 Rok 
niech będzie zwyczajnie dobry
i oby bez względu na codzienność, 
wypełnił Wasze życie wszelką pomyślnością.

Szczere życzenia składają:

 Wiceburmistrz

Piwniczna-Zdrój, 
Święta Bożego Narodzenia 2019 

Przewodniczący Rady                  Burmistrz

Kolędziółka

Aniołkowie, kie ptoskowie
Z nieba przyfurkajom.
Dzieciątkowi noświętsemu
Lulanke śpiywajom.

A uśnijze Jezusicku,
Chocia na kwilusie,
Niekze Ci się Niebo przyśni
Na rąckach Matusie.

                                   B
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Drodzy Czytelnicy! Niepodległości;  nad  czym  obradowała 
Rada Miejska, o czym mówiono na 2 ze-
braniach osiedlowych  (na które  red.  zo-
stała  zaproszona),  o  nowej  ścieżce  edu-
kacyjnej  w  Głębokiem.  Są  informacje 
z Dnia Wszystkich Świętych, o Konkur-
sie Piosenki Patriotycznej i o sukcesie par 
tanecznych „Doliny Popradu” w Rzeszo-
wie, o Stulatce Pani Marii Zubkowej „Ta-
tarzynie”. Można  zapoznać  się  z  treścią 
2  listów  do  Redakcji.  Dalej  prezentuje-
my na łamach świetny artykuł prof. Ka-
zimierza Ożoga – Humanistyka Słowa na 
Boże  Narodzenie,  materiał  o  sukcesach 
trzech chłopaków z Piwnicznej, uczniów 
III  klasy  mundurowej  w  Zespole  Szkół 
Nr  2  im.  Sybiraków  w  Nowym  Sączu. 
Poznajemy  bliżej  osiemnastoletniego 
multimuzykanta Krzysztofa Kuliga i bu-
dowę dud (kozy). Na kolorowej, liczącej 
8 stron wkładce, są nie tylko fotorelacje 
z  Uroczystości  1.  i  11.  Listopada,  ale 
również  życzenia  świąteczne dla miesz-
kańców naszej gminy od firm, stowarzy-
szeń i placówek gminnych.

W  Boże  Narodzenie  spotykamy  się, 
żeby wspólnie miło spędzić czas, wspól-
nie podtrzymywać tradycję. 
Dla  ludzi  samotnych  jest 
to  jednak  bardzo  smutny 
okres.  Nie  mają  nikogo, 
z  kim  mogliby  przełamać 
się opłatkiem, z kim mogli-
by się radować. Jeśli znamy 
taką osobę,  to na pewno by 
się  ucieszyła  z  zaprosze-
nia  na  święta  do  waszego 
domu.  Wtedy  czerpanie  ze 
świąt  radości  stanie  się  au-
tentyczne  i  głębokie. Bo  to 
wszystko  takie  wspaniałe! 
Oczekiwanie  na  narodziny 
Chrystusa, świąteczne przy-
gotowania,  postanowienia 
i  wreszcie  świętowanie  na-
rodzin Zbawiciela. Ktoś po-
wiedział:  „Gdyby  nie  było 

Smutek  i  radość,  rozpacz  i  nadzie-
ja  są  nierozerwalnie  wpisane  w  życie 
każdego  z  nas.  Szczególnie  wyraziście 
widać ich nasilenie w listopadzie i grud-
niu – ostatnich dwóch uroczystych mie-
siącach  roku.  Początek  listopada  to  dni 
zadumy,  tęsknoty  i  pamięci  o  naszych 
nieżyjących  już  bliskich.  Od  płomieni 
zniczy jaśnieją cmentarze, blask pamięci 
opromienia nasze serca. Koniec grudnia 
–  radosne  chwile  oczekiwania  na Naro-
dziny Jezusa, rodzinne Święta i nadzieja 
na pomyślność w Nowym Roku. Łącząc 
te  dwa miesiące  oddajemy  do  rąk  Czy-
telników podwójny numer gazety ZP. Po-
nieważ  tematyka  gazety  jest  w  połowie 
świąteczna, jej ukazanie się w roku 2020, 
byłoby tzw. „musztardą po obiedzie”...

Ostatnie  dwa  miesiące  2019  r.  były 
w naszej gminie naprawdę gorącym cza-
sem A  to głównie ze względu na zorga-
nizowanie referendum w sprawie odwo-
łania Burmistrza przed końcem kadencji, 
po  roku  urzędowania.  Kilkuosobowy 
komitet referendalny rozwiesił we wrze-
śniu  w  całej  Piwnicznej  obwieszczenia 
o  ZAMIARZE  organizacji  referendum, 
wraz z  zarzutami, do których Burmistrz 
odniósł  się  na  łamach  naszej  samorzą-
dowej  gazety  w  październiku.  Zebrano 
wymaganą  liczbę  podpisów  i  Komisarz 
Wyborczy wyznaczył datę referendum na 
15 XII br., w którym musi wziąć udział 
przynajmniej  2,500  osób.  Frekwencja 
poniżej  tej  liczby  sprawi,  że  referen-
dum  będzie  nieważne.  Czy  referendum 
spełniło,  czy  też  nie  oczekiwania  jego 
organizatorów,  napiszemy  w  numerze 
styczniowym.

W  podwójnym  numerze  gazety, 
oprócz kilku materiałów, które nie zmie-
ściły  się  w  Znad  Popradu  w  paździer-
niku,  przedstawiamy  Państwu  m.in.: 
jak  obchodzono  w  mieście  i  gminie 
101  Rocznicę  Odzyskania  przez  Polskę 

Świąt  Bożego  Narodzenia,  należałoby 
je wymyślić”. One są nieodzowne w na-
szym  życiu,  bo  takie  piękne,  rodzinne 
i tradycyjne. Ale… płyną lata i zmieniają 
się  obyczaje.  Nasze  świętowanie  ulega 
pewnej modyfikacji. Dziś  nasi  najmłod-
si  mają  problem  z  tym,  gdzie  na  stole 
w czasie kolacji wigilijnej położyć  tele-
fon komórkowy. Pomarańcze też nie ku-
szą ani nie pachną tak jak kiedyś.

Barbara Paluchowa
red. naczelna
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XIV Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
Na podst. protokołu NR 14/2019

Sesje Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-
-Zdroju odbyła się 30 września 2019 r. W Sesji 
uczestniczyło 13 radnych, nieobecny: Krzysz-
tof Długosz, Dariusz Łomnicki. Obecni radni 
powiatowi: Marta Adamczyk i Marian Dobosz. 
Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodni-
czący Rady.

Po  jednogłośnym  zatwierdzeniu  pro-
tokołu  z XIII  sesji Andrzej N.  – miesz-
kaniec Magór podziękował za wykonanie 
remontu i wylanie betonu na odcinku 300 
m,  na  stałe mieszkają  tam  trzy  rodziny, 
ludzie gospodarzą w lasach i ta droga jest 
potrzebna.

Burmistrz Dariusz Chorużyk przed-
stawił sprawozdanie z działalności mię-
dzysesyjnej. Były to liczne spotkania dot. 
działalności  inwestycyjnej,  społecznej 
i  kulturalnej, w których brał  udział. Koń-
cząc  sprawozdanie  przestawił  prezentację 
multimedialną. 

Po  zakończeniu  prezentacji  zastępca 
Burmistrza  Dariusz Reśko uzupełnił  in-
formacje  Burmistrza  o  wykonywanych 
zadaniach.

Sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady z działalności międzysesyjnej. 

 Do biura wpłynęła do Rady Miejskiej 
w okresie międzysesyjnym wpłynęła nastę-
pujące korespondencja m. in.:
1.  Protokół  z  dnia  10  września  2019  r. 

z  kontroli  funkcjonowania  Zakładu 
Leśno-Drzewnego.

2.  Pismo Nadleśnictwa Piwniczna  z  dnia 
18  września  2019  r.  w  sprawie  zwal-
czania  szkodnictwa  leśnego na  terenie 
MiG  Piwniczna-Zdrój  w  2018  roku 
i I półroczu 2019 r. 

3.  Pismo  Kierownika  Ogniwa  Prewen-
cji  Komisariatu  Policji  w  Piwnicznej-
-Zdroju  z  dnia  18  września  2019  r. 
w  sprawie  stanu  porządku  i  bezpie-
czeństwa  publicznego  na  terenie MiG 

Piwniczna-Zdrój w 2018 roku i I półro-
czu 2019 r.

4.  Pismo  Stowarzyszenia  Górali  Nadpo-
pradzkich  z  dnia  23  września  2019  r. 
w  sprawie  zabezpieczenia  środków na 
cykl  wydarzeń  związanych  z  jubile-
uszem  55-lecia  Regionalnego  Zespołu 
„Dolina Popradu”. 
Wpłynęły  wnioski  radnych  oraz  soł-

tysów  i  przewodniczących  zarządów 
osiedli z propozycjami do budżetu na  rok 
2020,  które  są  do wglądu w  biurze Rady 
Miejskiej. 

Nastąpiły świadczenia radnych po-
wiatowych Marty Adamczyk i Mariana 
Dobosza , a następnie informacja o prze-
biegu wykonania budżetu Miasta i Gmi-
ny Piwniczna-Zdrój za I półrocze 2019 r. 

 W tej sprawie wypowiedziała się Zofia 
Kulig – Skarbnik 

Budżet  na  rok  2019  został  uchwalony 
21  stycznia  2019  r.  Uchwałą  Rady Miej-
skiej  w  Piwnicznej-Zdroju  nr  V/32/2019. 
Planowane  dochody  zostały  wykonane 
na  poziomie  53,4%,  z  tego  dochody  bie-
żące  57,4%,  dochody  majątkowe  33,1%. 
Zwróciła uwagę, że jak wiadomo na niski 
stopień  realizacji dochodów majątkowych 
ma wpływ sprzedaż majątku, która zapla-
nowana była w budżecie na poziomie po-
nad 1,3 mln  zł,  a  zrealizowana w kwocie 
ok.  33  tys.  zł.  Jeśli  chodzi  o  należności, 
jest  wzrost  w  stosunku  do  roku  poprzed-
niego, największe naliczone są na zadaniu 
inwestycyjnym budowy kąpieliska na Ra-
dwanowie, ok. 3 280 000 zł. Sprawa ta jest 
skierowana  do  sądu,  po  opłaceniu  przez 
gminę opłaty sądowej. 

Naliczona  jest  kara  dla  wykonawcy 
zadania  zagospodarowania  terenu  Na-
kła,  trwa przedsądowy  etap  rozwiązania 
sporu,  ponieważ  wykonawca  również 
obciąża gminę pewną należnością za wy-
konane prace. Do  tej  pory nie uzyskano 
żadnego wspólnego  rozwiązania,  jest  to 

kwota  1,6  mln  zł,  czyli  dokładnie  ten 
wzrost, na który wskazuje w opinii RIO. 
Stwierdziła,  że  jest  to  duża  kwota  więc 
zawsze  będzie  jakiś  nacisk  ze  strony 
RIO. Wydatki budżetu zostały one zreali-
zowane w 52,5%, z  tego wydatki bieżą-
ce  54,2%,  a wydatki majątkowe  43,6%. 
Wydatki majątkowe są opłacone, chodzi 
głównie o zadania, które przeszły z roku 
2018,  czyli  przede wszystkim o  zadanie 
z POIŚ, gdzie zostały przesunięte termi-
ny  płatności  faktur,  o  które występowa-
no, natomiast na udział gminy, który był 
planowany  w  roku  bieżącym  gmina  za-
ciągnęła kredyt krótkoterminowy 1,7 mln 
zł,  faktury  zostały  opłacone  i  zadanie 
zrealizowano.  Jeśli  chodzi  o  nadwyżkę 
bieżącą,  to  na  dzień 30  czerwca 2019  r. 
wynosi ona 2 390 701,95 zł.

 Na  bieżąco monitorowana  jest  reali-
zacja zarówno dochodów jak i wydatków 
dla  zachowania  płynności  finansowej, 
a zarazem możliwości realizacji zaplano-
wanych  zadań. Analiza  realizacji  budże-
tu  jest  niezbędna  w  utrzymaniu  zdolno-
ści  gminy  do  spłaty  zaciągniętego  długu 
Zmieniła się ustawa o finansach publicz-
nych  i po  raz pierwszy będzie miała ona 
zastosowanie  do  uchwalania  budżetu  na 
rok  2020,  są  bardzo mocne  ograniczenia 
jeśli  chodzi  o  wyliczenie  wskaźnika  za-
dłużenia gminy. Zwróciła uwagę, że reali-
zacja tego budżetu będzie miała wpływ na 
uchwalanie budżetu na lata kolejne objęte 
spłatą długu. 

Adam Musialski – Przewodniczą-
cy Rady – opinia  RIO  jest  jasna,  pani 
Skarbnik  częściowo  przytoczyła  uwa-
runkowania  jakimi  powinien  kierować 
się Burmistrz i Rada Miejska przy opra-
cowywaniu  budżetu  na  rok  2020.  Nie 
będzie  to  budżet  łatwy  i  musi  być  tak 
skonstruowany,  aby  RIO  nie  miało  za-
strzeżeń,  co  do  jego  treści  i  kolejnych 
etapów zadłużania gminy. 
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Opinie Komisji Rady 
Kazimiera Sikorska – Przewodni-

cząca Komisji Rewizyjnej – Komisja Re-
wizyjna wydala opinię pozytywną. 

Justyna Deryng – Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Gospodarki – Ko-
misja  Finansów  i  Gospodarki  wydała 
opinię pozytywną z uwagami podobnymi 
do  uwag  RIO  w  kwestii  dochodów  ma-
jątkowych  i  trudności,  które gmina może 
napotkać. 

W dyskusji udział wzięli radni:
Justyna Deryng, Mariusz Lis, Ewa 

Liber, Maria Adamuszek, Kazimiera Si-
korska, Bronisław Rusiniak.

Mariusz Lis – Pan Burmistrz mówi 
o 30 mln zł zadłużenia, wielkich proble-
mach  i  zobowiązaniach,  natomiast  do 
RIO wysyła  dokumenty,  gdzie  zadłuże-
nie  wynosi  23  930  115  zł.  Zadłużenie, 
które  powstało  do  roku  2014  na  kwotę 
27 mln zł, będzie przez wiele lat spłaca-
ne przez gminę i na każdym kroku trzeba 
będzie  się  składać,  aby  pewne  inwesty-
cje wykonać. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady przypomniał, że w tym roku gmina 
musi spłacić 2,1 mln zł zadłużenia. 

Dariusz Chorużyk 
1.  w  poprzedniej  kadencji  gmina  wyko-

rzystała i przejadła dofinansowanie np. 
na  projekt  POIŚ,  nie  spłaciła  w  tym 
czasie  żadnych  należności,  projekt 
kończył  się  31  grudnia  2018  r.,  a  zo-
bowiązania  w  kwocie  ok.  705  tys.  zł 
przeszły na rok 2019. 

2.  Zobowiązania  z  lat  2015-2018  funk-
cjonują dalej. 

3.  Gminy  nie  stać  na  samodzielną  pro-
mocję,  ale  udało  się  zrobić  wspólną 
z innymi gminami. Stwierdził, że inne 
gminy  idą  do  przodu,  a  my  się  tylko 
kłócimy. 

Zofia Kulig – Skarbnik 
 W  2018  roku  gmina  zmuszona  była 

do zmiany harmonogramu, ponieważ oka-
zało  się,  że  wydatki  bieżące  planowane 
w budżecie nie mogły być utrzymane na 
planowanym  poziomie.  Gmina  mogłaby 
nie uchwalić budżetu na rok 2019, z uwa-
gi  na  to,  iż  nasz  dług  nie  jest  spłacany 
w  ustalonej  wysokości.  Na  koniec  2018 
roku był dylemat, czy wypłacić wynagro-
dzenia,  czy  zapłacić  faktury,  które  spły-
wały do urzędu, decyzją pana Burmistrza 

wypłacone zostały wynagrodzenia, nato-
miast terminy płatności faktur były prze-
suwane  na  rok  2019.  W  budżecie  2018 
zaplanowana  była  sprzedaż  majątku, 
która  nie  była  zrealizowana,  co  wiązało 
się z tym, że nie realizowano dochodów. 
Dopóki  obowiązują  przepisy  przejścio-
we ta sprzedaż jest bardzo potrzebna dla 
utrzymania  prawidłowych  wskaźników 
zadłużenia  gminy,  możliwości  spłacania 
kredytów  i  uchwalania  budżetu.  Budżet 
roku 2019 jest bardzo mocno oszczędno-
ściowy, a wszystkie jednostki oświatowe 
wnioskowały  o  budżety  większe  o  1,8 
mln zł. Kolejne budżety będą też bardzo 
mocno  oszczędnościowe,  ponieważ  raty 
kredytów planowane w WPF w roku na-
stępnym sięgają do kwoty ponad 2,5 mln 
zł.  Jeśli  te  kredyty  nie  zostaną  spłacone 
w  terminie,  i gmina nie uzyska zaplano-
wanych dochodów  i  nie  utrzyma wydat-
ków  na  zaplanowanym  w  budżecie  po-
ziomie  będzie mieć  problem  z  uchwale-
niem kolejnego budżetu. Jeśli gmina chce 
uchwalać kolejne budżety musi wprowa-
dzić  dyscyplinę  w  zakresie  dochodów, 
i wypracowywać nadwyżki. 

 Informacja na temat przygotowania 
szkół do roku szkolnego

 Na  ten  temat wypowiedzieli  się: Ur-
szula Sikorska – p.o. dyrektor ZEAS , 
Marian Dobosz – dyrektor SP w Kosa-
rzyskach, Bożena Maślanka – dyrektor 
SP w Łomnicy Zdroju , Zenon Citak – 
dyrektor SP w Piwnicznej-Zdroju,  któ-
ry  zaapelował,  aby w budżecie  planować 
jakieś  wydatki,  a  nie  schodzić  na  zero, 
ponieważ  tak  się  nie  da.  Podał  przykład 
awarii  pieca  stwierdzając,  że  takie  sytu-
acje  mogą  zdarzyć  się  w  każdej  chwili 
przy obiektach, które mają  już swoje  lata 
i  rzadko były doinwestowane,  ale mocno 
eksploatowane. 

PODJĘCIE UCHWAŁ
•  UCHWAŁĘ NR XIV/101/2019 

w sprawie zmiany w budżecie i zmia-
ny uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 
2019 przyjęto, 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XIV/102/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój – przyjęto jedno-
głośnie tj. 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XIV/103/2019 
– w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szko-
łach i placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Miasto i Gminę 
Piwniczna-Zdrój przyjęto, 9 – za, 1 
– przeciw, 1 – wstrzymujący. 

• UCHWAŁĘ NR XIV/104/2019 – 
w sprawie przyjęcia darowizny przy-
jęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XIV/105/2019 
w sprawie dzierżawy nieruchomości 
– przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 W Interpelacjach, wolnych wnio-
skach, zapytaniach i opiniach wypowie-
działo się na różne tematy wiele osób.

Radni, zast. burmistrza Dariusz Reś-
ko, Burmistrz, wiceprzewodniczący Rady 
Lech Maślanka, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Miasto Maria Kulig, przewodni-
czący Zarządu Osiedla Kosarzyska Piotr 
Ściegienny, Maria M. – przedstawiciel 
TMP, oraz mieszkańcy: Piotr C., Barbara 
P., Elżbieta K. która poruszyła sprawę emi-
sji i stanu powietrza w naszej gminie. twier-
dząc, iż temat ten powinien być analizowany 
z  wyprzedzeniem  przed  drogami,  chodni-
kami i koszami na śmieci, ponieważ jest to 
temat tak palący i nie powinno się jak jaski-
niowcy zostawać z tyłu za debata światową, 
strajkami  i  spotkaniami  na  najwyższych 
gremiach. Powiedziała, że problem w naszej 
gminie jest narastający, ponieważ przybywa 
kominów i jak się dowiedziała na przestrzeni 
ostatnich 10 lat przybyło ponad 500 dymią-
cych domów. 

Barbara P. – Problemy  w  gminie  są 
ogromne,  ale  przydałoby  się,  aby  ktoś 
ocieplił atmosferę obrad. Złożyła życzenia 
miłych i normalnych obrad, poprosiła, aby 
rozmawiać, ponieważ rozmowa czyni cuda. 

 Na tym zakończono obrady XIV Se-
sji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju.

B
Protokołowała Magdalena Nieć 

Nagranie całości obrad sesji dostępne na BIP
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100 lat Pani Marii Zubek…
Setne urodziny to czas niezwykły, sentymentalny, skłaniający do 

wspomnień, rozpamiętywania. To czas dopuszczający łzy radości i  moc-
ne wzruszenia serca, zarówno dla Jubilata, jak również najbliższych, 
pamiętających…

 
A w  gronie  tych  ostatnich  znalazła  się  Społeczność  Szkoły 

Podstawowej w  Łomnicy  Zdroju,  której  patronuje  9 Kompania 
3  Batalionu  1  Pułku  Strzelców  Podhalańskich Armii  Krajowej 
i  związana  z  nią  Szanowna  Jubilatka  –  Pani Maria  Zubek,  ps. 
Tatarzyna.

W przededniu 100 urodzin, wypadających dokładnie 30 listo-
pada 2019 roku, reprezentacyjna grupa uczniów i nauczycieli, na 
czele z P. dyr. Bożeną Maślanką, wzięła udział w poprowadzonej 

Gdzie Oni są?
„Królowa gór” Ludwika i pan Józef?

Ludwika Nowakowa, mieszkająca od wczesnego zamążpójścia 
(miała 16 lat jak wyszła za mąż za dużo starszego wdowca), w oświe-
tlanej lampą naftową, „chołpinie bez kumina” na przełęczy Poczekaj, 
i Józef Długosz, wieloletni kustosz Muzeum Towarzystwa Miłośni-
ków Piwnicznej, dzięki któremu sale muzeum wzbogacały się o ko-
lejne eksponaty, zdobywane przez niego podczas niekończących się 
wędrówek i odwiedzin u rodzin mieszkających w przysiółkach nad 
Piwniczną. Ona była wyciszona, zamknięta w świecie gór, ale z du-
żym poczuciem humoru. On również z dużym poczuciem humoru, 
a zarazem wrażliwy, skromny i zawsze chętny do pomocy. 

Ludwika i Józef bardzo różnili się między sobą, jednak łączyła 
ich nie tylko nić sympatii, ale głęboka przyjaźń. Pan Józef często 
odwiedzał  Ludwikę,  przynosząc  jej  najnowsze  wieści  z  miasta 
i zaopatrzenie. W któreś z kolei imieniny Ludwiki, w sierpniu zja-
wiliśmy się u babki we dwoje. Upiekła nam podpłomyki na blasze 
i wspominała swoje ciężkie i bardzo pracowite życie.

- Matka dała mnie na służbę jak miałam 5 lat. Byłam nieślub-
na, to się mnie szybko pozbyła, żeby ludzie przestali jej dokuczać. 
U gazdy nad Rytrem pasłam krowy,  szorowałam podłogi,  a oni 
mnie żywili. Miałam dwie sukienki – jedną do roboty, drugą od 
święta i jedną parę butów, które były na zimę i do kościoła. A tak 
cały rok latało się na bosaka. Spyrnik, gdzie przechowywali słoni-
nę i sadło, był zamknięty na kłódkę. Jadło się kapustę, ziemniaki 

Każde stworzenie chce żyć
Idą zimowe chłody i mrozy. Z myślą o naszych „braciach” naj-

mniejszych, szczególnie bezdomnych kotach, uchylmy okienka na-
szych piwnic, sypnijmy suchą karmą, dajmy jeść bezdomnym psom.

przez  P.  Magdalenę  Kucabę  video  roz-
mowie, podczas której z serdecznościami 
słowno-muzycznymi  zwrócono  się  do 
Pani  Marii.  Piękne  życzenia  popłynęły 
jasnym, czytelnym przekazem jak nadpo-
pradzki, pewny siebie nurt. Zaniosły bar-
wy ciepła, zdrowia, miłości i wszelkiego 
dobra,  malowane  jesiennymi  barwami 
późnej  Jaworzyny,  tak  mocno  tkwiącej 
w  sercu Tatarzyny. Chwile  śpiewały  pa-
miętaniem.  Piękny  bukiet  i  rękodzielni-
czy,  laurkowy  podarek  zagościł  w  dło-
niach  Jubilatki  w  chwili,  gdy  harcerze  odczytywali  życzenia. 
Popłynęły łzy…

Bez  ceremonii,  po  ludzku  budzące  uczucie wdzięczności  za 
100 lat...

 M. Miczulska

i owsiane placki. Jak się mi oświadczył wdowiec, cieszyłam się, 
że pójdę na swoje, do własnej chaty. A to był dom bez komina, 
taka kurna chata z jedną izbą. Radość krótko trwała. Do ślubu nie 
było dobrze, a po ślubie… to dopiero się zaczęło! Mąż był bardzo 
zazdrosny, ale co miałam robić, siedziałam przy nim, urodziłam 
dzieci. Dopiero jak go pochowałam, poczułam więcej swobody.

Ludwika i Józef – gdzie Oni są? Co robią? Ufam, że są bez-
pieczni w dobrych Rękach, że mogą się odwiedzać, kiedy tylko 
przyjdzie im na to ochota i śmiać się, śmiać… Może siedzą przy 
małym okienku, u Pana Boga za piecem i patrzą stamtąd na świat, 
na góry, które tak mocno kochali? 

Barbara Paluchowa

Maria Zubkowa Tatarzyna

L. Józef Długosz L. Ludwika  Nowakowa
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Maria Zubkowa Tatarzyna

Paweł Dulak

Stanisława Widomska 

WYSYŁAM CI POCZTÓWKĘ
 
Śp. Pawłowi Dulakowi 

wysyłam Ci pocztówkę pozłacanych łąk 
Poprad szumi jak dawniej 
wabi zakolami 
ze snu wybudził mnie 
tutejszy konduktor 
i deszczu mokre krople 
tańczą kolorami 
nad Żegiestowem zieleń 
wzgórza błogosławi
 i wilga na dzwonnicy 
snuje swą opowieść 
powracają wspomnienia 
wśród kwitnących traw 
ślady dawnych wędrówek 
ścielą się pod progiem 

odpoczywaj w pokoju 
pod kopułą chmur 
jeszcze słychać rozmowy 
na beskidzkich drogach 
dzisiaj Anioł na szybach 
namalował szron 
coraz ciszej u Ciebie 
szeptem nucę Zdrowaś…

Spotkania osiedlowe i wiejskie
odbyły się w listopadzie i grudniu w następujących osiedlach i sołectwach:

ZDROJOWE - 15.11.2019 – przew. Os. Stanisława Szkaradek
ZAWODZIE - 15.11.2019 – przew. Os. Marcin Kumorek
MIASTO - 17.11.2019 niedziela, godz.11:00 – przew. Os. Maria Kulig
MŁODÓW - 17.11.2019 niedziela, godz. 17:00 – sołtys Andrzej Jamrozowicz
WIERCHOMLA - 24.11.2019 – sołtys Wiesław Keklak
CZERCZ - 24.11.2019 – przew. Os. Tadeusz Gumulak
GŁĘBOKIE - 24.11.2019 – sołtys. Beata Łomnicka 
BOROWNICE - 30.11.2019 – przew. Os. Kazimiera Sikorska
MAJERZ - 01.12.2019 – przew. Os. Sławomir Wójtowicz
HANUSZÓW - 01.12.2019 – przew. Os. Maria Piwowar
KOSARZYSKA - 01.12.2019, godz. 12:15 – przew. Os. Piotr Ściegienny
ZUBRZYK - 8.12. godz. 9:00 – sołtys Józef Toczek
ŁOMNICA-ZDRÓJ - 8.12. godz. 12:00 – sołtys Łukasz Jarzębak
KOKUSZKA - 08.12.2019 – sołtys Janina Gardoń
Podczas spotkań przedstawiono informację o realizacji zadań i dokonano prezenta-

cji projektu budżetu na 2020 rok. Burmistrz informował o realizacji zadań inwestycyj-
nych oraz o przebiegu budżetu roku 2019. Były wnioski, zapytania i ożywiona dyskusja. 
Ponadto na zaproszenie burmistrza wystąpili: Piotr Ściegienny (osiedlowy Kosarzysk) 
i Łukasz Jarzębak (sołtys Łomnicy) – przedstawiciele Inicjatora Referendum Lokalne-
go w sprawie odwołania Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji.

Skrótowa informacja z zebrania osiedli Zawodzie i Zdrojowe, które prowadziła 
przew. Osiedla Zawodzie Stanisława Szkaradek.

- Jestem gospodarzem na dobre i na złe. Chciałbym abyśmy byli bardziej solidarni za-
pewniał burmistrz Dariusz Chorużyk. Najważniejsze dla gminy są drogi i kanalizacja. Wy-
budowanie i utrzymanie dróg jest kosztowne. Trzeba je robić porządnie, nie zapominając 
o progach zwalniających. Robimy to sukcesywnie. Na terenie osiedli Zawodzie i Zdrojowe 
jest w budżecie przewidziane 400 tys. zł na remonty dróg i ciągi oświetleniowe. Ściąganie 
podatków idzie topornie, więc wpływy do budżetu gminy są niewielkie, a potrzeb mnó-
stwo. Bazujemy na budżecie poprzedników, dlatego wykonujemy tylko najpilniejsze zada-
nia. Dobrze chociaż, że powstał konwent sołtysów – wspólnie lepiej się pracuje.

Obecni na zebraniach zgłaszali wiele uwag, z których ważną była propozycja przy-
wrócenia funduszy osiedlowych, jak również, by w Urzędzie była osoba odpowiedzial-
na za jakość odśnieżania dróg gminnych.

Na pytania o: 1. inwestycję na Kicarzu i obiektem Łazienek, 2. o budynek dawnej 
„Koliby” i 3. działki na Śmigowskim padły odpowiedzi:
1.  Są to inwestycje prywatne i gmina nie ma mechanizmów, aby coś z tym zrobić. 

To jest sytuacja zastana i nie potrafię poradzić sobie z tym problemem. Budowa 
Stacji narciarskiej na Kicarzu to koszt w granicach 5 mln zł.

2.  Z  urzędem  kontaktował  się właściciel  „Koliby”.  Chce  ten  budynek  gruntownie 
przeprojektować i wybudować.

3.  Działka na os. Śmigowskie została opisana na nowo i będzie wystawiona do sprze-
daży Na razie jest oferta marketingowa. Pada wiele pretensji o wyprzedaż mienia 
gminnego, a przecież dużo więcej działek sprzedano za poprzedniej kadencji. Była 
to kwota 1. 598 970 zł (informacja St. Szkaradek).
Ponieważ na zebraniach osiedlowych pytano też o stawki składowania odpadów, 

przewodniczący Rady Adam Musialski poinformował: rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów ustala stawki opłaty środowiskowej na składowanie odpadów w roku 2018 
na poziomie 170 zł od tony, w r. 2019 – 220 zł od tony, w r. 2020 – 270 zł od tony. 
Wiele samorządów woj. Małopolskiego ustaliło już stawki opłat na rok 2020. Są one 
znacznie wyższe od stawek obowiązujących w roku 2019. 

Przewiduje się też (przyp. red), że najprawdopodobniej ceny prądu pójdą w górę. 
I będzie to zależało od  zarządzeń odgórnych, a nie, jak się niektórym wydaje „widzi 
mi się” Radnych czy Burmistrza. 

RED.  

 * Paweł Dulak – był człowiekiem wielu 
pasji, społecznikiem, organizatorem 
wystaw fotograficznych, związany nie 
tylko z Żegiestowem ale też z Piwniczną, 
gdzie mieszkali jego dziadkowie. Zginął 
tragicznie w noc sylwestrową 2018/2019 r.
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Szanowna Pani 
Redaktor 
Pisma ZNAD POPRADU

Co nowego zaistniało w przestrzeni 
publicznej Rynku w Piwnicznej-Zdroju?

Echa  obchodów  Swięta  Niepodległości 
Polski,  już 101  rocznicy,  były w Piwnicznej-
-Zdroju  bardzo  bogate  i  pozostaną  na  długo 
w mojej pamięci, i pewnie społeczności lokal-
nej jak i turystów.

Pragnęłam i ja coś dorzucić ze swej strony, 
co mogłoby wpisać się w uczczenie tej rocznicy. 
Planowałam  to  uczynić w 100  rocznicę  odzy-
skania niepodległości przez Polskę, ale dopiero 
w tym roku udało się moje plany zrealizować.

W  dniu  8  lutego  została  umieszczona  na 
moim domu na Rynku w Piwnicznej-Zdroju, 
tablica  pamiątkowa w  formie  płaskorzeźby,  dedykowana Ste-
fanii Bernackiej  –  cioci  ze  strony mojego  ojca.Tablica  zosta-
ła  poświęcona  przez  księdza  proboszcza  Krzysztofa  Czecha 
w  dniu  12  listopada  w  obecności  członków  rodziny  oraz  ar-
tystki p. Agnieszki Kotarby, która wykonała tę tablicę. Fakt ten 
został również uczczony w gronie najbliższych przyjaciół w Pi-
jalni Artystycznej wieczorem tegoż samego dnia.

Stefania Bernacka jest postacią historyczną, związaną z UM 
w Piwnicznej, gdyż była ona od 1927 r. PIERWSZĄ KOBIETĄ 
w  RADZIE Miasta  Piwniczna. Wygrała  wybory  na  to  stano-
wisko  z  równie  znaną  i  cenioną w  Piwnicznej  osobą  –  panią 
Reicherową.

Stefania Bernacka, nauczycielka, która zmarła w 1945 roku, 
jest  równocześnie  symbolem  wszystkich  nauczycieli  z  okre-
su  międzywojennego,  zasłużonych  dla  społeczności  lokal-
nej  i  regionu,  w  nauczaniu  młodego  pokolenia  w  odrodzonej 
Rzeczypospolitej.

Stefania Bernacka żyła w  latach 1893-1945. Była nauczy-
cielką Szkoly Podstawowej w Piwnicznej w latach 1922-1945 
i równocześnie dzialaczką oświatową. W opinii osób znających 

Ją  za  życia,  cieszyła  się  dobrą 
opinią, a mianowicie – była ko-
bietą mądrą i energiczną, odda-
ną  dzieciom  i  swojej  pracy. To 
Jej dziełem jest dom pod Nr 21 
sąsiadujący z UMiG w Piwnicz-
nej w Rynku (obecnie z pamiąt-
kową  tablicą),  który  budowała 
w  trudnych,  międzywojennych 
latach  30.  ubiegłego  wieku. 
Zmarła  niosąc  pomoc  chorym 
w czasie epidemii tyfusu.

Powyższe  informacje  zosta-
ły  mi  udostępnione  przez  panią 
Marię  Lebdowicz,  na  podstawie 
dokumentów  z  archiwum  Urzę-
du  Miasta  i  Gminy  w  Piwnicz-
nej  oraz  na  podstawie  przekazu 
ustnego  śp.  pana  profesora  Jana 
Dlugosza.

Wróblowie, stróżowie,
Gdy nad szopą świergotają,
Paniąteczku spać nie dają,
Dziw dziw dziw, nie dają.

Teresa Mieleszko
 Kuusankoski, Finland

 19 listopada 2019 roku

fot. Paweł Dulak

Stefania Bernacka
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25  listopada  dzieci  i  młodzieży  z  ze-
społów ludowych Bystro Kicora (Przysiet-
nica),  Rytrzoki  (Ryto)   i  Małe  Piwnicoki 
(Piwniczna-Zdrój) wspólnie  z Czesławem 
Mozilem  zaśpiewały  dla  księcia  Frydery-
ka  oraz  księżnej  Marii  Elżbiety  podczas 
koncertu z okazji 100-lecia stosunków dy-
plomatycznych  Polski  i  Danii,  który  był 
zwieńczeniem wizyty  duńskiej  pary  ksią-
żęcej w Polsce.    

- Udział naszych dzieci w koncercie 
„THE 100th ANNIVERSARY OF DIPLO-
MATIC RELATIONS BETWEEN DEN-
MARK & POLAND”, który odbył się 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 
to spontaniczna kontynuacja wspólnego 
projektu z Czesławem Mozilem, jakim 
było nagranie kilka miesięcy temu teledy-
sku „Dalej jazda Panie Gazda”. Jest to 
ogromna szansa pokazania dzieciom, że 
folklor może być przepustką do wielkie-
go świata – powiedziała Monika Florek, 
prezes  Stowarzyszenia  Górale  Karpat, 
które  jest  inicjatorem  i  organizatorem 
projektu.

- Wydarzenie to dało również możli-
wość promocji naszego regionu nie tylko 
na arenie ogólnopolskiej, ale i międzynaro-
dowej uświadamiając fakt istnienia innych 
regionów góralszczyzny poza Podhalem  – 
dodaje Monika Florek.

Udział  dzieci  z  Sądecczyzny  w  kon-
cercie  został  zaznaczony  również  w  inny 
szczególny sposób. Adrian i Julka z zespołu 

Dzieci z Sądecczyzny zaśpiewały dla duńskiej pary książęcej

Bystro  Kicora  w  Przysietnicy,  witali  bo-
wiem przybyłą parę książęcą.

Udział  w  koncercie  to  część  projektu 
„TYLKO ORŁY  SZYBUJĄ NAD GRA-
NIĄ  –  wielka  przygoda  małych  górali”, 
który  jest  zrealizowany  przy wsparciu  fi-
nansowym Województwa Małopolskiego.

Urszula Lis

Stowarzyszenie Górale Karpat, które 
zorganizowało udział dzieci w koncercie 
i cały pobyt w Warszawie to grupa miesz-
kańców z Nadpopradzia, która od ponad 
10 lat działa  w regionie. Członkowie 

wywodzą się z różnych środowisk, mają 
różne doświadczenia życiowe i zawodowe, 
ale łączy ich miłość do regionu i troska 
o jego dziedzictwo kulturowe.

Do najważniejszych projektów nale-
ży szereg działań na rzecz powrotu pa-
sterstwa (organizacja konferencji „Pa-
sterstwo szansą Sądeczczyzny”, powrót 
czarnych owiec na nadpopradzkie hale) 
oraz szereg działań mających na celu za-
chowanie kultury ludowej i pasterskiej 
oraz tożsamości kulturowej  mieszkańców 
w odniesieniu do współczesności czego 
przykładem jest nagrany wspólnie z Cze-
sławem Mozilem utwór i teledysk „Dalej 
jazda Panie Gazda”. 

www.goralekarpat.pl

Pan Jezus się rodzi, 

Nowy Rok przychodzi…

Hej, kolęda, kolęda

Dzieci  z  parą  królewską
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Malownicze, wyzłocone teraz przez 
jesień miejsce na wys. 800 m npm przy 
szlaku na Niemcową, Poczekaj, lub na 
Wielki Rogacz. Przysiółek niezwyczajny. 
I nie dlatego, że mieszkają tu tylko dwie 
rodziny… To tutaj w  r. 1944 rozegrał 
się dramat rodziny Grucelów. Od hitle-
rowskiej kuli zginął Franciszek Grucela 
ps. Kowalik, partyzant, żołnierz Armii 
Krajowej.

Na  Halach,  na  skalistym  zboczu  nad 
przełęczą,  góruje  otoczony  drewnianym 
płotkiem metalowy  krzyż,  z  tablicą  upa-
miętniającą  zastrzelonego  tutaj  przez 
Niemców  młodego  człowieka.  Ścieżka 
biegnąca rozległą polaną od żółtego szla-
ku w dół na prawo, prowadzi do kotlinki 
i  obejścia Grucelów.  Podwóreczko,  pies, 
biała  kotka,  budynek  gospodarczy  i  dom 
zamieszkany  przez  Renatę  i  Mirosława 
oraz ich czterech synów. Najstarszy Kac-
per rzadko tu bywa. Jest zawodowym żoł-
nierzem. Pozostali: Wojciech, Filip  i naj-
młodszy Karol jeszcze się uczą. Ich mama 
Renata pochodzi z Podbukowca z rodziny 
Dziedzinów.  Na  Halach  zamieszkała  po 
ślubie  z Mirosławem,  synem  Jana  (brata 
zastrzelonego  Franciszka)  i  Janiny.  Pani 
Renata  gospodarzy w  przysiółku  u  boku 
męża od 20 lat. 

- Ukochaną osobą w rodzinie był dzia-
dek  Jan, mój  teść  – mówi  p. Renata. Był 
bardzo dobrym człowiekiem i wspaniałym 
dziadkiem  dla  naszych  synów,  opiekuń-
czym i łagodnym. Bardzo mocno zabolała 
nas jego śmierć.

Przysiółek Hale

Może  to  duch  Franciszka  sprawił,  że 
Wojtka,  tak  jak Kacpra,  (Filip  jest  zdecy-
dowanym pacyfistą) też ciągnie do wojska. 
Wraz  z  dwoma  kolegami  z  Piwnicznej: 
Jakubem  Miczulskim  i  Patrykiem  Krupą 
są uczniami maturalnej III klasy munduro-
wej w Zespole Szkół Nr 2  im. Sybiraków 
w Nowym Sączu. W klasie oprócz 27 chło-
paków  są  jeszcze  4  dziewczyny.  Spośród 
trzech  profili:  Desantowo-Szturmowego, 
Straży Granicznej i Medycyny Wojskowej, 
oni wybrali profil pierwszy. Wszyscy trzej 
po maturze mają zamiar kształcić się dalej 
w wyższych szkołach wojskowych.

Dlaczego 3 listopada br. znalazłam się na 
Halach? Po telefonie do redakcji, informują-
cym o sukcesie naszych chłopaków, posta-
nowiłam spotkać się z nimi jak najprędzej. 
A był to sukces znaczący, odniesiony na V 
Centralnym  Zlocie  w  Żaganiu,  w  którym 
wzięli udział najlepsi z klas mundurowych 
w Polsce. Wśród 30. wybranych znaleźli się 
Wojtek, Jakub i Patryk. Konkurencji w spor-
tach obronnych było kilka: rzut granatem na 
odległość,  strzelanie z KBKs  i marszobieg 
na dystansie 8 km. Patryk  i Kuba w strze-
laniu  osiągnęli  wysokie  wyniki,  strzelając 
w grupie 12 osób i oddając 3 strzały próbne 
i 5 ocenianych. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali cenne nagrody – na-
mioty dwuosobowe i zestawy surwiwalowe.

Osobną konkurencją była musztra. I tu-
taj, w klasyfikacji ogólnej, chłopcy z Nowe-
go Sącza zajęli I miejsce, zdobywając tytuł 
Najlepszej Szkoły Mundurowej w Polsce. 
Jest czego gratulować! Do paradnej musz-
try,  przyjętej  z  dużą  sympatią  przez  inne, 
uczestniczące w festiwalu drużyny, przygo-
towywali sądeckich uczestników festiwalu 

funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyj-
nej  Straży  Granicznej  w  Nowym  Sączu. 
Pięciodniowe  ćwiczenia  odbywały  się  na 
terenie Jednostki SG.

Zapytałam chłopaków, co spowodowa-
ło, że wybrali akurat tę szkołę, a nie np. li-
ceum czy technikum.

Patryk: już w gimnazjum wszyscy trzej 
należeliśmy  do  założonego  przez  pana  Ja-
nusza Miczulskiego stowarzyszenia parami-
litarnego Black Phanters, gdzie poznawali-
śmy zasady surwiwalu. Kuba: podczas wy-
praw w góry, a mamy ich wokół Piwnicznej 
mnóstwo,  ćwiczyliśmy  zasady przetrwania 
na terenie wroga – maskowanie się, unika-
nie wykrycia. Ćwiczyliśmy podstawy naby-
cia umiejętności przydatnych w wojsku.

Tu  przypomniałam  sobie  pewien 
dowcip:

W wojsku do jednego z żołnierzy zwra-
ca się komendant: szeregowy Kowalski, nie 
widziałem was dzisiaj na porannych ćwi-
czeniach z kamuflażu! Na to szeregowy sa-
lutując: dziękuję panie komendancie!

Wojtek: Będąc w Stowarzyszeniu udzie-
laliśmy  się  też  społecznie,  biorąc  udział 
w  zbiórkach  pieniężnych  podczas WOŚP, 
pomagając  strażakom  w  czasie  zagroże-
nia  powodzią,  poprzez  układanie worków 
z piaskiem. Pomagaliśmy w szczególnych 
przypadkach losowych i zawsze wspierali-
śmy się w trudnych sytuacjach.

Chłopcy  przygotowując  się  do  przy-
szłego  zawodu,  jeżdżą  na  zajęcia  organi-
zowane  przez  Szkołę,  Związek  strzelecki 
„Strzelec”,  sądecką  Organizację  Społecz-
no-Wychowawczą.  Kto  ma  chęci,  może 
uczestniczyć w kursach spadochronowych 
i dla płetwonurków.

Rodzeństwo Franciszka

Płyta nagrobna na Starym Cmentarzu 
w Piwnicznej

Tradycje nie giną
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Sądecka szkoła została zakwalifikowa-
na do programu MON, który zakłada ćwi-
czenia uczniów z żołnierzami zawodowy-
mi znanych jednostek wojskowych. 

Renata i Mirosław Grucelowie z synami

Franciszek i NN przy wejściu do jaskiniWojtek Kuba Patryk

Jan z najmłodszym wnukiem Karolem

Zdeterminowani,  pracowici  i  skromni, 
tacy są Kuba, Wojtek i Patryk. 

Podobno każdy żołnierz nosi w plecaku 
buławę generała… więc? Warto, by wzięli 
to sobie do serca.

Wieczorny  zjazd  z Hal  dżipem prowa-
dzonym przez ojca rodziny pana Mirosława, 
był moją (nie pierwszą w życiu) surwiwalo-
wą przygodą – kolejnym ćwiczeniem hartu 
ducha.  Stromiznami,  zakosami,  niemal  na 
łeb,  na  szyję,  krętą wyboistą  drogą wśród 
stojącego na baczność, zatopionego w noc-
nym mroku lasu, rozświetlanego skaczącym 
reflektorowym  światłem,  minęliśmy  przy-
siółki: Jeziory i Bziniaki i szczęśliwie dotar-
liśmy do piwniczańskiego Rynku.

Barbara Paluchowa

Przed musztrą – fot. Paulina Stafińska

-  Polecamy  tę  szkołę  każdemu,  kto, 
tak jak my kiedykolwiek myślał o służ-
bach  mundurowych,  zgodnie  twierdzą 
wszyscy trzej.
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RADNY DO BURMISTRZA 
 i innych….

Nie  sposób  nie  odnieść  się  do  bzdur 
i  kłamstw,  które  umieścił  Pan w  artykule 
„Burmistrz  informuje”  zamieszczonym 
w wrześniowym wydaniu  lokalnego mie-
sięcznika Znad Popradu.

1.  Podwyżki opłat śmieci (temat dwukrot-
nie konsultowany z Radą Miasta także 
w komisjach)
Fakty  są  takie,  że  po  ustaleniu  przez 

wszystkich,  obecnych  radnych  na  wspól-
nym  posiedzeniu  komisji  Rady,  stawki 
zaproponowanej przez radnego Jana Tocz-
ka, czyli 13 zł za odpady segregowane, na 
następny dzień, w którym odbyła się sesja, 
otrzymaliśmy do  głosowania  inny  projekt 
uchwały  z wyższymi  stawkami.  Zdziwie-
nie wzbudza fakt, iż radni wspierający bur-
mistrza  Chorużyka,  mimo  ustaleń  z  dnia 
poprzedniego  i  zaakceptowaniu  ustalonej, 
niższej  stawki  głosowali  za  wyższymi, 
nowymi  stawkami.  Zainteresowanych  od-
syłam do protokołów głosowań na stronie 
UMIG.  Czyżby  decyzje  podejmowane 
były w ZACISZU GABINETU ?

To  w  poprzedniej  kadencji  zarzucała 
burmistrzowi Janeczkowi - radna Kazimie-
ra Sikorska. 
2.  Sprzedaż działki w Zubrzyku

Owszem, w 2018 roku do budżetu za-
planowana  była  sprzedaż  działki  w  Zu-
brzyku,  mająca  być  wkładem  do  przygo-
towanego  przez  poprzedniego  burmistrza 
projektu drogi  przez Polanę oraz  „za Ko-
ściołem”.  Niestety  w  ciągu  10  miesięcy 

Szanowna Pani Redaktor
W związku z wyjątkową sytuacją, która ma miejsce w naszej gminie czyli ogłoszenie o referendum lokalnym w sprawie 

odwołania burmistrza przed upływem kadencji, proszę stanowczo o umieszczenie artykułu w najbliższym numerze lokalnej 
gazety Znad Popradu. Jest to materiał bezpośrednio związany z tym wydarzeniem, ponieważ jest odpowiedzią i zarazem spro-
stowaniem informacji w oświadczeniu burmistrza w tej sprawie. (…). Inicjatywa referendum jest umocowana prawnie, dotyczy 
mieszkańców tej gminy. W przypadku gdy będzie Pani utrudniać możliwość wypowiedzi (…) będę zmuszony poinformować 
odpowiednie instytucje, także Komisarza Wyborczego. (…) 

                                                                                  Z poważaniem
Mariusz Lis

Red. B. Paluchowa – Niczego nie utrudniam. Artykuł Pana ma sporą objętość, ale i gazeta XI/XII 2019 ma zwiększoną 
liczbę stron. Forma nacisku w postaci donosu do Instytucji czy Komisarza Wyborczego jest niepotrzebna, ponieważ na łamach 
gazety ZP były i są zamieszczane materiały nadsyłane przez różne osoby, również przez Burmistrza i Radnych. 

Przypominam, że gazeta, która zapisała historię sukcesów i problemów trzech pokoleń i dokumentowała stopniowy, ciągły 
rozwój naszej małej ojczyzny, tworzy się w oparciu o zagwarantowaną mediom przez konstytucję wolność słowa i przepisy 
prawa prasowego, zgodnie z regulaminem wewnętrznym Redakcji Znad Popradu (Pkt.7 paragraf 7 Uchwały nr XVIII/162/2000 
Rady Miasta i Gminy Piwniczna). Posiadamy niezależność merytoryczną, decydujemy o doborze i publikacji tekstów i materia-
łów nadesłanych, z możliwością dokonywania w nich skrótów i zmiany tytułów. Mamy możliwość zamieszczania materiałów 
autorów,  z  których  poglądami Redakcja  się  nie  zgadza,  oraz materiałów  krytycznych  i  interwencyjnych,  nienaruszających 
niczyich dóbr osobistych. Nie drukujemy anonimów.

List do redakcji…

swojego  urzędowania  obecny  burmistrz 
chce  sprzedać  trzy  działki  w  Zubrzyku. 
Czyżby to „podziękowanie” lub jak mówią 
niektórzy mieszkańcy zemsta na nich za to, 
że otrzymał w tej miejscowości tylko 8 gło-
sów poparcia?
3.  Wpływy z parkomatu

Wpływy  uzyskane  z  tego  tytułu  prze-
znaczone  były  potrzeby Klubu OGNIWO 
PIWNICZNA. Obecnie reprezentanci klu-
bu jeżdżą na mecze w składach ośmiooso-
bowych  lub  nie  uczestniczą  w  rozgryw-
kach z powodu braków finansowych. 

Argument  Przewodniczącego  Musial-
skiego że, dwie sekcje Ogniwa otrzymywa-
ły kiedyś 45 tys. zł, gdy pełnił funkcję pre-
zesa lub wiceprezesa klubu jest niepoważ-
ny,  ponieważ  sam  prowadziłem  w  latach 
90-tych  trzecią  ligę  siatkówki  mężczyzn 
(w drużynie tej grał syn Pana Musialskie-
go) i 45 tys. zł w roku 1995 r. to nie 45 tys. 
zł dziś. Dla uświadomienia Przewodniczą-
cego porównam cenę litra paliwa, wtedy to 
ok. 2 zł a teraz ok. 5 zł.
4.  Przedszkole

Argument,  że  przedszkole  miało  po-
wstać bez wody i niewłaściwą stolarką jest 
niepoważny i świadczy o braku kompeten-
cji i wiedzy burmistrza. Zrobienie odwier-
tu  na  potrzeby  takiego  budynku  to  żaden 
problem. Burmistrz zapomina również, że 
zgodnie z powiedzeniem „co tanie to dro-
gie”  można  oczywiście  ogrzewać  obiekt 
gazem  lub  eko-  groszkiem  ale  takie  roz-
wiązania są droższe w eksploatacji chociaż 
tańsze w  chwili  ich  zakupu. Uważam  że, 
firma  projektująca  budynek  przedszkola 

stanęła  na wysokości  zadania,  sprawdziła 
się  projektując  wiele  obiektów  wybudo-
wanych w ostatnich latach, w Piwnicznej. 
Wspomnę  również  o  oszczędnościach 
związanych  z  utrzymaniem  1  budynku 
zamiast  3.  Koszty  administracyjne  i  eks-
ploatacyjne  byłyby  nie  porównywalnie 
mniejsze. Stare budynki dodatkowo wciąż 
wymagają zwiększonych nakładów z racji 
swojego  stanu  technicznego.  Zapomina 
Pan często dodać (szczególnie w mediach) 
że w tym budynku miał powstać pierwszy 
w gminie żłobek. Panie burmistrzu a dobro 
dzieci,  ich  zdrowie  i  prawidłowy  rozwój 
– bezcenny. 
5.  Budżet Obywatelski

Burmistrz  Janeczek  zaplanował  to  za-
danie w roku poprzednim a pieniądze mia-
ły pochodzić z wolnych środków wprowa-
dzanych co roku do budżetu. Niestety stało 
się to co się stało gdyż przeznaczył Pan te 
środki na inne zadania.
6.  Dotacja na Muzeum

Doprowadzenie  do  takiego  stanu Mu-
zeum w  Piwnicznej  jest  żenujące. Myślę, 
że wiele osób, także twórców i miłośników 
Muzeum jest zdegustowanych i zawiedzio-
nych  widząc  do  czego  Pan  doprowadza. 
A ci, którzy są już po tamtej stronie prze-
wraca  się w grobach. Argument,  że w  la-
tach  2015-2018  na  działalność  muzeum 
wydano  kwotę  128.100  zł  potwierdza 
słuszność  działań  Pana  poprzednika.  Pan 
inkasuje  mniej  więcej  taką  kwotę  za  rok 
swojej  pracy.  Muzeum  funkcjonowało  za 
te pieniądze przez trzy lata!!! Skoro mowa 
o Pana zarobkach to już na starcie otrzymał 
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Kotki, kicie, koteczki …
Jest ich pięć, chociaż na początku 

było około dziesięciu. Niestety, prawdo-
podobnie stały się „daniem” w łańcuchu 
pokarmowym jakiegoś lisa, albo….                                                                                          

   Skąd się wzięły? Ktoś je zostawił po 
prostu. Ale ich matka pewnego dnia pode-
szła blisko do mnie i litościwie miauczała 
prosząc o  jedzenie. Tak  samo postępowa-
ła  z  moimi  sąsiadkami.  Po  jakimś  czasie 

Pan pensję wyższą niż miał Pana poprzed-
nik na wstępie swej działalności, mimo, że 
jeszcze Pan niczym się nie wykazał. Gdyby 
nie  stworzona  ustawa  regulująca  zarobki 
wydarzy samorządów wprowadzona przez 
Pis  być  może  brałby  Pan  więcej  ale  nas 
szczęście nie może Pan tego zrobić! Więc 
proszę nie sugerować, że gmina cokolwiek 
na Panu oszczędza. 

Wracając  to  tematu Muzeum,  to przy-
pominam Panu jak ważną funkcję ono speł-
nia. Oprócz dbałości o naszą rodzimą kul-
turę  i  tradycję  także  edukacyjną  oraz  jest 
atrakcją  turystyczną.  Gmina  przy  okazji 
promocji podpiera się tą instytucją. 
7.  Zastępca burmistrza

Sugerowanie, że zatrudnił Pan zastępcę 
gdyż  powstały  oszczędności  z  reorgani-
zacji  stanowisk  jest  kolejnym Pana kłam-
stwem.  Najpierw  zatrudnił  Pan  zastępcę 
a  później  dopiero  zwalniały  się  kolejne 
osoby.  Pani  Aneta  M.  zakończyła  z  Pa-
nem  współpracę  w  połowie  maja  a  Pani 
sekretarz z końcem maja. Dodam, że pani 
Aneta  służy wiedzą  i  doświadczeniem St. 
Sączowi a jej stanowiska do tej pory w na-
szym urzędzie nikt nie objął, co powoduje 
totalną dezorganizację tego wycinka zadań 
i  pracy  urzędu,  czego  przykładem  mogą 
być wypowiedzi z ostatniej sesji w sprawie 
wodociągu do Państwa Dudczaków, gdzie 
dwóch  pracowników  odpowiada  za  dwa 

odcinki tej inwestycji, co w konsekwencji 
dało zabranie środków w kwocie 60000 zł 
zabezpieczonych przez burmistrza Janecz-
ka  na  realizację  tego ważnego  dla miesz-
kańców i gminy projektu!

Dodam, że za  ściągnięciem  tych środ-
ków,  ku  mojemu  zdziwieniu  głosowała 
radna  reprezentująca  Borownice,  Pani 
Kazimiera Sikorska.
8.  Lekceważenie mieszkańców

Pierwszym  i  najbardziej  jaskrawym 
przykładem  jest  Pana  stosunek  do  petycji 
mieszkańców,  która  do  Pana  wpłynęła. 
Podpisało  się  pod  nią  prawie  1000  osób. 
Niestety  nawet  nie  zasłużyły  one  na  sko-
mentowanie przez Pana tej sprawy, o spo-
tkaniu czy próbie odpowiedzi w innej for-
mie  nie  wspomnę.  Skargi  które  wnoszą 
mieszkańcy, szczególnie te dotyczące wy-
rzucenia  z  gabinetu  również  jasno  przed-
stawiają Pana stosunek do obywateli. Jako 
radny  często  zadaję  pytania  w  trybie  do-
stępu do informacji publicznej i prawie ni-
gdy nie otrzymuję odpowiedzi w terminie. 
Wyłączanie w czasie obrad sesji mikrofonu 
czy  też  ograniczanie  zabierania  głosu  ze 
względu  na  niewygodność  poruszanych 
tematów  stały  się  standardem.  Jest  to  nie 
tylko lekceważenie radnych i oglądających 
sesję ale takie zachowanie dyskredytuje za-
równo burmistrza  jak  i przewodniczącego 
rady  p. Musialskiego.  Stosowane  metody 

są kojarzone z dawnymi czasami PRL ale 
ten ustrój już się skończył. Choć wiemy że 
przewodniczący współpracował ze służba-
mi tamtego ustroju  i być może biorą górę 
stare  przyzwyczajenia.  Na  marginesie, 
uważam,  że  gmina  dużo  traci wizerunko-
wo  mając  przewodniczącego  rady  z  taką 
przeszłością. 

Straty  z  tytułu  pełnienia  przez  Pana 
funkcji są wymierne i policzalne. 

Mówienie, że  referendum będzie dużo 
kosztować  mieszkańców  jest  niepoważ-
ne  gdyż  jeden  dzień  urzędowania  przez 
Pana  to  straty  dla  gminy  rzędu  30.000  zł 
Dziennie!!!

Jak to obliczyłem?
Utrata  dofinansowania w kwocie  oko-

ło 10.000.000 zł podzielone przez 365 dni 
(biorąc  pod  uwagę  tylko  rok  urzędowa-
nia)  daje  kwotę  dzienną:  10000000  :  365 
=27397,26 zł 

Dziennie są to tylko straty z tytułu jed-
nej inwestycji.

Inwestycje  prawie  wszystkie,  którymi 
Pan się teraz chwali zostały przygotowane 
w poprzedniej kadencji. Najpierw był Pan 
łaskaw je skrytykować a po 5 września na-
miętnie Pan się nimi chwali !!!

Radny Mariusz Lis

okazało się, że posiada sześć małych kot-
ków. I tak się zaczęło. Niestety, koty doro-
sły (w dalszym ciągu były dzikie, nieufne). 
Kilka  z  nich  znów  gdzieś  przepadło,  ale 
młode kocice miały kolejne potomstwo… 

Postanowiłam działać. W tym celu uda-
łam się do gminy i uzyskałam zgodę na ka-
strację  dwóch kocic. Tylko  jak  je  złapać? 
Jeść przychodziły, a jakże, ale o oswojeniu 
nie  było mowy.  Oswoił  się młody  kocur, 
którego  nazwałyśmy  Bonifacy  (Bonifacy 

dwa  razy  dnia  przychodzi  do 
okna i przypomina o karmieniu). 
Nie  było  wyjścia,  pożyczyliśmy 
klatkę  i po kolei zwabiliśmy ko-
cice.  Zostały  wysterylizowane 
w gabinecie w Starym Sączu. Po 
dobie  przebywania  w  ciepłym 
miejscu  (oczywiście  w  klatce, 
bo  uciekłyby  mimo  działającej 
jeszcze  narkozy)  kotki  wyszły 
na  wolność.  Dalej  są  nieufne, 
chociaż jakby mniej. No i wyglą-
dają  pięknie.  Dokarmiamy  je  ze 
szwagierką,  czasem  sąsiadki  coś 
rzucą. A ja regularnie kupuję kar-
mę. Nie  jest  to mały  koszt,  nie-

stety. W podobnych  sytuacjach  być może 
partało by zadziałać tak, jak w gminie Sta-
ry  Sącz:  dla  osób  zameldowanych  na  jej 
terenie miasta  i  gminy  kastracja  kota  czy 
psa to koszt ok. 50 zł. Wtedy chętnych do 
poniesienia mniejszych  strat  z domowego 
budżetu  byłoby więcej,  a  tym  samym nie 
wałęsałoby  się  tyle  bezpańskich  zwierząt. 
No i może wtedy w Piwnicznej ostałby się 
jakiś gabinet weterynaryjny?

DD
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Dudziarz

Natenczas chwycił dudy, pod pachę je wtłoczył,
nabrał w płuca powietrze i zmrużywszy oczy
dął ile sił starczyło, w ruch wypuścił palce,
i zagrał na gajdzicy niczym na fujarce.
Wtórowała mu w graniu ciągłym niskim tonem
rura złączona z miechem, zwana tu burdonem. 
A była to muzyka z serca gór płynąca,
kiedy las się kołysze, dzwonki wiatru trąca.
Kiedy szumią potoki i gdy pasterz młody
zwołuje przed wieczorem owce do zagrody.

Przerwał, lecz dudy trzymał; wszystkim się zdawało, 
że Krzysztof wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

B.P. na podst:. A. Mickiewicz Pan Tadeusz księga IV
Natenczas Wojski… 

Krzysztof  Kulig  mieszka  z  rodzicami:  Danutą  i  Edwardem 
w  Piwnicznej-Zdroju,  przy  ul.  Źródlanej.  Jest  uczniem  Techni-
kum Elektryczno-Mechanicznym w Nowym Sączu oraz  III  kla-
sy Szkoły Muzycznej II stopnia w Zawadzie, do której uczęszcza 
od 6. klasy szkoły podstawowej. Wcześniej przez 4 lata uczył się 
w Szkole Muzycznej I st. w Starym Sączu. Instrumentem jaki wy-
brał była trąbka. W lipcu tego roku Krzysztof ukończył 18 lat.

Gra na trąbce, trombicie, 
rogach pasterskich, 
fujarkach i na dudach

Red.: dlaczego trąbka?
Krzysztof  –  trzeba  było wybrać  tylko  jeden  instrument,  gra 

na  trąbce  zawsze mi  się  podobała.  I  gram  na  niej  już  od  9  lat. 
W podstawówce w  szkolnej  orkiestrze  dętej  prowadzonej  przez 
p. Sławomira Biela grałem najpierw krótko na talerzach w sekcji 
perkusyjnej.

Red.: A teraz jesteś członkiem Dętej Orkiestry OSP?
Krzysztof – To naturalne. Kilka lat temu nastąpiło połączenie 

orkiestry szkolnej z orkiestrą strażacką.
Red.: oprócz trąbki na czym jeszcze grasz?
Krzysztof – Dla potrzeb RZ Dolina Popradu zacząłem grać na 

trombicie, na której grali również Piotr Dominik i Piotr Buczek.
Red.: A dudy, skąd się wzięły w twoich rękach?
Krzysztof –  gra  na  dudach  i  rogu  pasterskim  to  efekt 

udziału  w  projekcie,  który  zakładał  odtworzenie  dawnych 
instrumentów,  jakimi  posługiwali  się  nadpopradzcy  górale. 
Kompletując  informacje potrzebne do projektu, dowiedzieli-
śmy się, że w Rytrze dawno temu był dudziarz opodatkowa-
ny przez króla. Tam znaleźliśmy opis dud, który posłużył do 
odtworzenia instrumentu. Rogi pasterskie wykonano w Isteb-
nej, natomiast dudy wykonał dla zespołu p. Rafał Bałaś, który 
również uczył nas gry na tym instrumencie. Jak się robi pisz-
czałki  i  jak  się  na  nich  gra  dowiedzieliśmy  się  od  Słowaka 
Michała Smetanki.

Red.: Skąd pochodzą dudy (koza), na których grasz?
Krzysztof – Te dudy wykonano w Słowacji.
Red.: Te dudy, kozę, gajdy… mógłbyś opisać?
Krzysztof – Miech z wyprawionej skóry koziej  lub bydlęcej 

łączy się z gajdzicą (przebierką), na którj gra się przebierając pal-
cami. Ważną częścią instrumentu jest duchac, którym wdmuchuje 
się powietrze do miecha. Druga połączona z miechem część – bur-
don (bąk), to nic innego jak rura długa na ok. 1 m., wydająca jeden 
niski dźwięk.  I Gajdzika  i burdon mają stroiki z masy plastycz-
nej lub włókna węglowego. Dawniej stroiki robiono z kawałków 
trzciny albo z drewna. Gajdzicę i burdon stroi się, przesuwając na-
winiętą na stroiki nić. W ten sposób zmienia się wysokość dźwię-
ku. Podobny efekt uzyskuje się rozsuwając lub zsuwając elementy 
burdonu, a jest ich aż 23.

Red.: Trombita to też ciekawy instrument..
Krzysztof –Trombita gra główną rolę, jako sygnał, na począt-

ku, rzadziej na końcu występu zespołu. Lubię grać na trąbce, ale 
najbardziej cenię sobie dudy.. brzmienie tych instrumentów przy-
dają każdemu występowi unikalnego kolorytu. 

Red.:. Jesteś multiinstrumentalistą. Będziesz się dalej kształ-
cił muzycznie?

Krzysiek 

Dudy
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29  grup  i  par  tanecznych  z  pięciu  woje-
wództw wzięło  udział w  35. Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego.

27  października  br.  w  Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie podczas koncer-
tu galowego wręczono nagrody i wyróżnienia. 
W kategorii grupy tanecznej pierwsze miejsce 
ex  aequo  zdobył  Zespół  Śwarni  z  Nowego 
Targu oraz Zespół Podegrodzie z Podegrodzia 
k/ Nowego Sącza. Pierwsze miejsce w kate-
gorii pary tanecznej zdobyło małżeństwo: Ka-
tarzyna i Krzysztof Tomasiak z Zespołu Doli-
na Popradu z Piwnicznej-Zdroju.

Etnolog Tomasz Nowak, przewodniczący 
jury, ocenił, że poziom konkursu był wyrów-
nany,  i  dlatego  decyzja  jury  nie  była  łatwa. 
Jury  zwracało  uwagę  przede  wszystkim  na 
umiejętność  oddania  prawdy  etnograficznej, 
odtworzenia realiów tradycji polskiej wsi oraz 
obrzędowości.

Ogólnopolski  Konkurs  Tradycyjnego 
Tańca Ludowego  jest  jednym  z  najstarszych 
w Polsce, odnoszących  się do  ludowych  tra-
dycji tanecznych naszego kraju.

35. Ogólnopolski Konkurs 
Tradycyjnego Tańca Ludowego

Krzysztof  – Muzyka zawsze będzie bliska mojemu sercu,  jako wartościowe uzupełnienie  życia, 
jednak swoje plany zawodowe wiążę z techniką.

Red.: Czy znasz taką piosenkę? – Był Duda, miał dudy, miał dudy, miał. Ale te dudy nie były Dudy, 
bo on te dudy od innego Dudy, miał Duda, miał dudy, miał dudy, miał.

 Gra na dudach ma długą tradycję.
 

Dziękuję za rozmowę
tekst i fot. Barbara Paluchowa

Na You Tube można obejrzeć nagranie Lekcja folkloru „Zapomniane dźwięki nadpopradzkie”.

Katarzyna i Krzysztof Tomasiakowie                                                               fot. Justyna Piekło

REKLAMA
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Bajka o orle i baranie

Namawiał orzeł barana:
trzeba mieć własne zdanie proszę pana.
Szerokie horyzonty, no i olej w głowie,
i nie wierzyć w to tylko co przywódca powie.
Orle! Ja nie narzekam i na nic nie psioczę,
a za przywódcą stada nawet w przepaść skoczę.
Nie dla mnie loty w chmurach, ty ptasi matole.
Spokojnie, z łbem przy ziemi skubać trawę wolę.
A kto trawę mi daje? Przywódca kochany.

I kto tutaj mądrzejszy; Orły czy barany?

Utworzono nową ścieżkę edukacyjną 
w Głębokiem 

W dniu 25 października br. w Parku Świętej Kingi w Głę-
bokiem nastąpiło uroczyste otwarcie nowo powstałej ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej.  Zadanie  zrealizowało  Stowarzy-
szenie  Młodów-Głębokie  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert 
na  realizację  zadań  publicznych  Województwa  Małopolskiego 
w dziedzinie  turystyki  p.n.  „Małopolska Gościnna  –  II  edycja”, 

a wsparcie finansowe wynosiło 10 tysięcy zł. Do tego zadania do-
łożyła  się nasza Gmina w kwocie 3600 zł oraz ZBNWM „Piw-
niczanka” (500 zł) i firma Tokarczyk Transport (300 zł). Ścieżkę 
w całości wykonała firma BOR-ARS z Krościenka nad Dunajcem. 

Uroczystego  otwarcia  dokonała  pani Maria Krasowska wraz 
z panem burmistrzem Dariuszem Reśko. Pani Maria  jest  pomy-
słodawczynią  i  realizatorką Parku,  dlatego  jej  osobie  poświęco-
na  jest m.in.  treść  tablicy  głównej. Naszymi  gośćmi  byli  także: 
dyr. SP w Głębokiem pani Joanna Jamrozowicz wraz z delegacją 
uczniowską,  pani  Marzena  Drzewińska  wraz  z  gośćmi  stowa-
rzyszenia  TRoP,  mieszkańcy  oraz  członkowie  stowarzyszenia 
Młodów-Głębokie. 

Po obejrzeniu całego projektu wszyscy zasiedli do pysznego 
poczęstunku, który przygotowała pani Anna Tomasiak. Dodać na-
leży, że wykonane elementy ścieżki to oczywiście część planowa-
nej całości, której ze względów finansowych nie dało się zreali-
zować w jednym zadaniu. Liczymy na to, że w następnych latach 
powstaną kolejne fragmenty ścieżki.

D.K.

Po  obejrzeniu  całego  projek-
tu  wszyscy  zasiedli  do  pysznego 
poczęstunku,  który  przygotowała 
pani Anna Tomasiak. 

Dodać  należy,  że  wykonane 
elementy  ścieżki  to  oczywiście 
część  planowanej  całości,  której 
ze względów finansowych nie dało 
się zrealizować w jednym zadaniu. 
Liczymy  na  to,  że  w  następnych 
latach powstaną kolejne fragmenty 
ścieżki.    

D.K.

Głębokie św Kinga

Nowa ścieżka edukacyjna tablica
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Patriotycznie w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

O  tych, którzy oddali życie za Polskę, nie zapomnieli 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Piwnicznej-Zdroju.
31 października 2019 r. harcerze drużyny Żar złożyli wiązan-
ki i zapalili znicze we wszystkich miejscach pamięci w gmi-
nie Piwniczna-Zdrój. 

Wędrówka rozpoczęła się w Piwnicznej. Pierwsza chwila za-
dumy i modlitwy nastąpiła przy obelisku na Łomnickiem. poświę-
conemu  pamięci  rozstrzelanych  kobiet:  Agnieszki  Łomnickiej, 
Katarzyny Leśniak, Agaty Mszańskiej, Jadwigi Mrozek. Następ-
nie harcerze przeszli do Rynku pod pomnik z tablicą upamiętniają-
cą obywateli Piwnicznej, którzy zginęli w wyniku działań wojen-
nych w latach 1939-1945. Potem udali się do mogiły zbiorowej na 
Starym Cmentarzu. w której pochowano zakładników rozstrzela-
nych na terenie Piwnicznej w czasie II Wojny Światowej. W Mło-
dowie  zapłonęły  znicze w miejscu dwóch masowych  egzekucji, 
w  których  Niemcy  11.11.1943  i  a  15.09.1944  r.  rozstrzelali  38 
zakładników.      

Kolejna  chwila  skupienia  miała  miejsce  na  Suchej  Dolinie 
przy pomniku upamiętniający kurierów,  łączników  i przewodni-
ków, którzy organizowali w czasie  II wojny  światowej przerzu-
ty  ludzi,  broni, wiadomości  i  pieniędzy na  trasie Warszawa-Bu-
dapeszt.  oraz  osobom udzielających  im  schronienia, Młodzi  nie 
zapomnieli o miejscu pamięci egzekucji 15 zakładników, w dniu 
13.08.1944 r. w Kosarzyskach. 

Po  przyjeździe  do  Łomnicy-Zdroju  stanęli  przed  pomni-
kiem  upamiętniającym  żołnierzy  9  Kompanii  3  Batalionu  1 
Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej pod dowódz-
twem mjr Juliana Zubka „Tatara” oraz  pomnikiem poświęco-
ny pamięci żołnierzy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 PSP- AK oraz 
mieszkańcom  Łomnicy  zamordowanych  za  pomoc  udzielaną 
partyzantom.

Na końcu zapalili znicze na grobie Antoniego Sidełki na sta-
rym cmentarzu w Mniszku. 

Tę pełną refleksji drogę harcerze mogli odbyć dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju. Który zakupił zni-
cze i wiązanki biało czerwonych kwiatów.. 

Harcerze pełnili także 1 listopada 2019 r. warty honorowe na 
Starym Cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju  przy mogile  zbiorowej 
oraz pamiątkowym głazie ku czci Antoniego Sidełki.  

Młodzi ludzie nie tylko pamiętali o ofiarach i o wojennych bo-
haterach swej Małej Ojczyzny, lecz także uczestniczyli w obcho-
dach narodowego święta. 

W  Szkole  Podstawowej  w  Piwnicznej-Zdroju  uroczysto-
ści  z  okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości  przypadły  na 

8  listopada. Wtedy  też  odbyła  się  szkolna  akade-
mia.  Przygotowały  ją  panie  Maria  Kulig  i  Iwona 
Białowodzka. 

W  kilku  scenkach  uczniowie  przedstawili  naj-
ważniejsze wydarzenia historyczne opisujące obraz 
cierpienia i walkę za Polskę. Rozbiory… Powstanie 
listopadowe… Powstanie styczniowe… Te daty zna-
czyły kiedyś wiele i znaczą do dziś. W nich bowiem 
zawarta jest wiedza o tym, jak współcześnie działać, 
żyć, kochać swój kraj. Na zakończenie młodzi poda-
li definicje słowa wolność, które jest bliskie każde-
mu współcześnie żyjącemu Polakowi. Przypomnieli 
o fundamentalnych wartościach, Bóg. Honor. Ojczy-
zna, na których buduje się patriotyzm.. 

O 11.11 przedszkolaki oraz uczniowie w posta-
wie na baczność odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”, włączając się w ten sposób w ogól-
nopolską akcję „Niepodległa do hymnu!”. 

Anna Stanczak-Łomnicka
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101 Rocznica Odzyskania Niepodległości 
powraca datą odznaczoną w szkolnym zeszycie 
i pytaniem, czy to wolność którą umiem 
wykorzystać?

Ten  temat,  zapisany  biała  kredą  na  tablicy,  wyśpiewany 
o jednym czasie hymnem, gości co roku 11 listopada w Szkole 
Podstawowej  w  Łomnicy  Zdroju,  tak  jak  w  innych  polskich 
szkołach. Skłania do zadumy, uczy rozumienia każdego z wol-
nościowych słów. Przywołuje życiorysy prawdziwych bohate-
rów związanych z odzyskaniem niepodległości. Małym przed-
szkolakom każe malować  biało  czerwone  chorągiewki,  nieco 
starszych  zapyta  o  znaczenie  słowa  „Niepodległość”,  a  tych, 
którzy za kilka miesięcy opuszczą szkolne mury poprosi o speł-
nienie obowiązku Patrioty  i wierne pamiętanie  z przesłaniem 
na resztę dorosłego życia. 

Uroczysta akademia w łomniczańskiej  Podstawówce z nale-
żytym honorem odniosła się do historii tamtych dni. Piękno nie-
podległościowych pieśni,  pieczołowicie  ćwiczonych  z  uczniami 
przez  nauczyciela  muzyki,  P.  Joannę  Gumulak,  wydobyło  wa-
leczność,  tragizm i poświęcenie narodu, aż po dzień odzyskania 
wolności. Poezja i proza, z szacunkiem wpajane młodzieży przez 
nauczycieli historii, p. Małgorzatę Pierzgę i P. Joannę  Gumulak, 
poprosiły uczestników o ciszę i zwyczajne uczniowskie zapamię-
tanie kilku słów, zdarzeń… 

Czy to trudne, by nie stało się to nakazem, a potrzebą serca? 
Z pewnością nie, jeśli zawalczymy o swą osobistą niepodległość 
i prawo umiłowania Ojczystego Kraju.

MM

Nasze barwy ojczyste
Dnia 8  listopada 2019  r. w Przedszkolu nr 3 w Piwnicznej-

-Zdroju obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
Z tej okazji przedszkolaki wraz z personelem postanowiły uroczy-
ście świętować ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień.  Uroczy-
stość rozpoczęły słowa powitania skierowane do obecnych przez 
Panią Dyrektor Małgorzatę  Jurzynek,  która  po  chwili  zaprosiła 
„poczet sztandarowy” prezentowany przez „starszaków”. Wspól-
nie odśpiewaliśmy Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Pod-
czas pieśni dzieci trzymały w rękach chorągiewki w barwach na-
rodowych oraz biało czerwone kotyliony. 

W  dalszej  części  tego  radosnego  dnia,  dzieci  recytowa-
ły  wiersze:  „Nasze  barwy  ojczyste”  i  „Katechizm  polskiego 
dziecka” . Dzień Niepodległości ubogacony tak pięknymi sło-
wami  z  pewnością  pozostanie  na  długo  w  pamięci  naszych 
„Małych Polaków”. 

Barbara Twardowska    
Przedszkole nr 3 

Uroczysty apel 
8 listopada 2019 r. uczniowie naszej 

szkoły, pan Dyrektor i nauczyciele, spotkali 
się na apelu z okazji 101 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, uroczysto-
ści poświęconej ojczyźnie i wolności. 

O godzinie 11.11, w ramach akcji Szkoła do 
hymnu, odśpiewano hymn państwowy, następ-
nie część artystyczna wprowadziła zgromadzo-
nych  w  atmosferę  wydarzeń  poprzedzających 
datę 11 listopada 1918 roku. 

Uczniowie  kl.  IV,  V  i  VII  w  obrazowy 
sposób  przedstawili  sytuację  naszego  kraju 
w  czasie,  kiedy    zaborcy  próbowali  narzu-
cić  Polakom  swoją  kulturę,  język,  obycza-
je,  religię.  Wiersze  i  pieśni  patriotyczne 





Wszelkiej radości 

i pomyślności

Dla Was Kochani 

i Waszych Gości!

pomogły zrozumieć, że dzięki bohaterskim sercom naszych 
pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Dzień ten był lekcją patriotyzmu i historii, ale też refleksją 
nad przyszłością. Przypomniał o tym, że nigdy nie należy zapo-
minać o dziejach własnego kraju, o tradycji, kulturze, i że trzeba 
również tworzyć nową, piękną historię.

Agata Świeboda



SP Łomnica

Fot.:  A. Lebdowicz, arch. szkół, B. Paluchowa



Grób Duszpasterzy

Fot. B. Paluchowa
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Cmentarz Łyczakowski we Lwowie (ok. 300 tys. po-
chówków), to najstarsza nekropolia miasta i jeden z najstarszych 
istniejących cmentarzy na terenie dawnej Rzeczypospolitej. 
Otwarty w 1786 roku, jest starszy od cmentarza na Powązkach czy 
cmentarza Rakowickiego. Podobnie jak ten w Wilnie, jest niezwy-
kle ważny dla narodu polskiego, jego częścią jest bowiem Polski 
Cmentarz Wojskowy, znany powszechnie pod nazwą Cmentarza 
Orląt Lwowskich, założony 24 listopada 1918 roku. Na powierzch-
ni 2,7 ha spoczywa 2859 osób (zdecydowana większość z nich po-
legła podczas walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1919.

Czytaj więcej:
https://histmag.org Spacer-po-Cmentarzu-Lyczakowskim-3636

Cmentarz na Rossie w Wilnie (lit. Rasų kapinės) założono 
w 1801 r. Nekropolia składa się z części zwanych Starą i Nową Rossą, 
o łącznej powierzchni 10,8 ha. Jest to największy i najcenniejszy ze 
starych  cmentarzy wileńskich. Przedstawia ogromną wartość histo-

ryczną, jako miejsce pochówku wielu 
znanych  osób,  a  także wartość  arty-
styczną, ze względu na cenne obiekty 
sztuki i architektury sepulkralnej.

W  pobliżu  bramy  głównej, 
znajduje  się  cmentarz  wojskowy 
z mauzoleum „Matki i Serca Syna” 
– pomnikiem kryjącym serce mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i szcząt-
ki jego matki, Marii z Billewiczów. 
Życzeniem  Marszałka  było,  by 
jego  serce  pochowane  było wśród 
jego  żołnierzy.  W  kwaterze  woj-
skowej  spoczywają  żołnierze  pol-
scy  polegli  w  latach  1919-1920, 
we wrześniu 1939 r. oraz żołnierze 
AK polegli w Akcji „Ostra Brama” 
w lipcu 1944 r. 

Anioł Śmierci (Anioł Zmartwych-
wstania) rzeźba Leopolda Wasilkow-
skiego na nagrobku młodo zmarłej 
Izy Salmonowiczówny. Brązowa 
postać Anioła Zmartwychwstania 
umieszczona została na wysokim, ka-
miennym cokole, z którego wzbija się 
on do lotu zrywając pęta łączące go 
z ziemią. Już tylko jedna jego stopa 
dotyka nagrobka.

Grób Józefy Markowskiej

Anioł zmartwychwstania na Rossie

Cmentarz  Łyczakowski – Lwów

Grób Duszpasterzy

Cmentarz Orląt Lwowskich



 Dnia dwudziestego czwartego grudnia nie 
wolno było dzieciom pana  radcy zaglądać do 
salonu ani do przyległego pokoju.

Fred i Klara siedzieli skuleni w najbardziej 
oddalonym kąciku mieszkania i zrobiło im się 
nieswojo,  kiedy  zmierzch  już  zapadł,  a  świa-
teł, jak to się zwykle działo w dniu wigilii, nie 
wnoszono.  Fred  zwierzył  się  szeptem  swojej 
siedmioletniej  siostrzyczce,  że  już  od  rana 
słyszał  dobiegające  z  zamkniętych  pokojów 
szmery i lekkie pukanie, a ciemna postać, która 
przed chwilą przemknęła przez sień, to na pew-
no ojciec chrzestny.

Klara aż klasnęła w dłonie z  radości  i za-
wołała: – Ciekawa jestem, jaką dzisiaj przygo-
tował dla nas niespodziankę! (…)

 Wielka  choinka,  stojąca pośrodku pokoju, 
obwieszona  była  mnóstwem  złotych  i  srebr-
nych  jabłek,  a  ze  wszystkich  gałązek  zwisały 
na  kształt  pąków  i  kwiatów migdały  z  cukru, 
kolorowe  cukierki  i  wiele  innych  słodyczy. 
Ale  najbardziej  zachwyciły  dzieci  niezliczone 
świeczki, które jak gwiazdki błyszczały pomię-
dzy igłami. Drzewko, rozsiewając blask dokoła, 
zapraszało wprost, by zrywać kwiaty  i owoce. 
Naokoło drzewka wszystko jaśniało wspaniały-
mi barwami: ileż tu było pięknych rzeczy, któż 
by to potrafił opisać! Klara spostrzegła śliczne 

laleczki i sukienkę z kolorowymi wstążecz-
kami, która wisiała na wieszadle w ten spo-
sób,  że  dziewczynka mogła  ją  ze wszyst-
kich stron dokładnie obejrzeć. Klara wołała 
raz po raz:

– Ach,  jaka śliczna sukienka! Czy na-
prawdę wolno mi będzie ją włożyć?

Fred  tymczasem  trzy  albo cztery  razy 
przegalopował i przekłusował dokoła sto-
łu, próbując nowego kasztanka, który był 
uwiązany  do  stołu.  Potem  zsiadł  z  konia 
i powiedział:

– Dzika bestia, ale to nic, już ja sobie 
dam z nim radę.

Potem  zaczął  oglądać  nowy  pułk  hu-
zarów. Pięknie odziani w czerwone i złote 
mundury, przybrani w srebrną zbroję, sie-
dzieli na koniach, które tak błyszczały, jak-
by były zrobione z czystego srebra.

Wigilia w rodzinie krakowskiej

Dziadek do orzechów E.T.A. Hoffman, Dziadek do orzechów, 
przeł. Józef Kramsztyk, Nasza Księgarnia, Warszawa 1954



Jest tu kto?

V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJÓW
Fot. B. Paluchowa



Z Kolbergowego „eposu” wiemy, że w Wigilię ludzie z gór naj-
pierw łamali się opłatkiem, było i siano pod obrusem, następ-

nie podawano postne ciepłe potrawy z olejem, makiem, ziemnia-
kami,  chlebem,  czosnkiem  i wodą. Następnie  spożywano  ciepłe 
dania – groch z kapustą, grzybami, ziemniaki, kaszę, barszcz, pie-
rogi, gotowane suszone gruszki i śliwki. (…). Wreszcie następo-
wał akt wróżb. Gazda podrzucał pierwszą ciepłą potrawę do góry, 
czyli np. groch z kapustą i co się do powały przylepiło, to od naj-
bliższej wiosny rosło wysoko lub głęboko. Po posiłku domownicy 
wiązali łyżki razem i wkładali pod obrus, żeby bydło latem na pa-
stwiskach kupy się trzymało. Dziewki i parobcy rzucali orzechami 
po izbie – była to już zabawa i jakiś cień zalotów.

Wilijo u Górali Nadpopradzkich                                  

Wigilijne jałowe jodło:

Borsc z buroków z zimiokami, 
abo z grochem jaśkiem
Groch ze śliwkami
Kapusta z grochem
Kasa ze śliwkami
Piyrogi z kapustom i grzybami
Zimioki ze śliwiankom
Zimioki z kapuśniorkom
Kluski z makiem
Kompot z susu



Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół ludzie i stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Drogim Czytelnikom w kraju i poza nim 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym w Nowym Roku 2020 

życzy
redakcja „Znad Popradu”



ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzymy Wam niewiele, bo niewiele potrzeba:
serdeczności, uśmiechu, wypieczonego chleba,
szacunku do bliźniego, szczerych rozmów i kolęd,
które wspólnie z bliskimi zaśpiewacie przy stole.
I zapachu lasu pod choinką zieloną,
bo to znak, że tradycją Święta przyprawiono.
A gdy Boża Dziecina ujrzy tyle dobrego,
to z głębi swego serca pobłogosławi każdego.

Stowarzyszenie Kobiet Młodów-Głębokie

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany,                                
życzymy  Wam zdrowia, życzymy miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości,                                    
szczerości duszy, zapachu ciasta,            
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,
kochanej twarzy, co rano budzi
i wokół pełno życzliwych ludzi.

członkowie i podopieczni 
Stowarzyszenia „Nasz  Dom”

„Cicha Noc, Święta Noc...”

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok
obdaruje Was zgodą, pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia –

życzy Zarząd Osiedla MIASTO

Pięknych rodzinnych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 2020

życzy

Pieką się świąteczne pierniki, pachną w całym domu. 
Blask bije od wystrojonej choinki, a pod nią prezenty: kosmetyki AVONU, 
modne i niepowtarzalne ubrania ze sklepu LONDON LOOK. 
Domownicy siadają do stołu otuleni rodzinnym ciepłem 
Świąt Bożego Narodzenia…

Szampańskiego Nowego Roku życzą 
pracownicy Sklepu LONDON LOOK oraz GAMMA

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Życzymy Wam niewiele, bo niewiele potrzeba:

Pomiędzy zdrowiem, szczęściem i radością, 
które w życzeniach tradycyjnie goszczą,
zwyczajnych, dobrych dni z błogosławieństwem Bożej Dzieciny,
ciepła serc, szczerej rozmowy 
w każdym czasie i zakątku naszej nadpopradzkiej krainy,
i ręki wyciągniętej do zgody, pojednania
i uśmiechu, który nie znika za zakrętem
i tego czasu dla innych, 
wraz z pogodą myśli rzuconych w dzień niepewny, 
by drogę przygotowały na Nowy Rok, na nowy czas…

życzy 
Społeczność 

Szkoły Podstawowej 
w Łomnicy Zdroju
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Zapach Boga
     
Można  go  spotkać  na  rzymskich 

dworcach kolejowych, w podziemnych 
przejściach  i  ruderach.  W  miejscach, 
gdzie widać największą biedę  i nędzę. 
Tam, gdzie żyją ludzie wykluczeni. Ale 
można też go spotkać w bazylice Świę-
tego Piotra w Watykanie. Tam odprawia 
Msze Święte. Kazania głosi bez kartki, 
proste,  precyzyjne  słowa  o  ewangelii. 
Słowa,  które  zmieniły  życie  wielu  lu-
dzi. Mówią, że „Jest taki ksiądz w Wa-

tykanie, który kupuje z własnych pieniędzy jedzenie i rozdaje je 
biednym, koczującym przy Placu Świętego Piotra”.

Kiedy  zadano  pytanie  hierarchom kościoła,  kim  jest  ten  ka-
płan, niektórzy nie znali odpowiedzi. A on dalej rozdawał jedze-
nie tym, co byli głodni. Niektórzy wiedzieli, że to ksiądz Polak, 
Konrad Krajewski. W 2013 r. został arcybiskupem i jałmużnikiem 
papieskim,  czyli  osobą,  która  w  imieniu  papieża  pomaga  naj-
bardziej potrzebującym. W 2018 papież zdecydował, że Konrad 
Krajewski będzie kardynałem. Awans nie uderzył mu do głowy, 

że Bolesław Faron, sądeczanin i profesor, został zaproszony do Sądeckiej Biblioteki Pu-
blicznej. Godne miejsce i  takaż persona. W przytomności wielu osób opowiadaliśmy sobie 
wzajemnie wiersze znanych nam Autorek (i Autorów) – opowiadaliśmy, bo każda głośna lek-
tura wiersza jest jednocześnie   c z y j ą ś  o p o w i e ś c i ą.   A tutaj wiersze czytane były 
przez samych Autorów (i Autorki). To bardzo miłe zajęcie, tak słuchać, i każdemu je polecamy 
wieczorową porą.  

Spotkanie było zarazem promocją książki profesora Farona właśnie o poetach Sądecczy-
zny – o 31 na razie twórcach, wśród których – naturalnie – bogato reprezentowane było Piwni-
czańskie Zagłębie Poetyckie. Oprócz upodobania do referendów to właśnie poezja czy – mó-
wiąc ostrożniej – wierszopisanie jest wyróżnikiem naszej Gminy. Czytały wiec swe wiersze 
bohaterki książki Bolesława Farona, panie: Maria Lebdowiczowa, Barbara Paluchowa, Wanda 
Łomnicka-Dulak, a tylko Stanisława Widomska ukryła się przed występem. 

dla kolegów został kolegą, nie każe sobie mówić eminencjo, nie 
zatrudnił  sekretarza, dalej co  roku chodzi na pielgrzymki na Ja-
sną Górę, nadal rozdaje posiłki na dworcach kolejowych, a kiedy 
ci co przyszli, kończą jeść i trzeba zrobić porządek, on, kardynał 
wszystko sprząta.

To człowiek, który nie wypowiada pustych, okrągłych zdań. Czę-
sto mówi „Żyj tak, aby ludzie pytali cię o Boga”. Krytykowano go, 
że wszystko robi dla sławy i rozgłosu. Nie przejmuje się tym, robi 
swoje.  Zorganizował  prysznice  dla  bezdomnych,  opiekę  lekarską, 
noclegownie i b. rzadko udziela wywiadów. W prasie pojawiają się 
artykuły „czy Polak znów może zostać Papieżem?”...  

Jedno jest pewne, kiedy Bóg będzie zastanawiał się nad świa-
tem, nad kościołem, nad  tym  ile cierpienia  ludzie wyrządzają  lu-
dziom... możemy Mu powiedzieć, że „jest  taki ksiądz w Watyka-
nie”, Polak z Łodzi.

wstęp do książki „Zapach Boga” – Konrad Krajewski

Mocne Słowa
@mocneslowa.net

B. Paluchowa – pisałam o ks. arcybiskupie Konradzie – jałmuż-
niku papieskim kilka lat temu w Znad Popradu, ponieważ bywał 
w Piwnicznej Kosarzyskach.

Promocja almanachu

Zmienić

ks Konrad Krajewski

Zdarzyło się na Franciszkańskiej…

Współbohaterem  wieczoru  był, 
naturalnie,  Profesor,  który  –  okazuje 
się – odnajduje i dziś kolejnych rymo-
pisów  sądeckich  z  wielką  chwałą  dla 
naszej prowincji, prawie dorównującej 
słynnej  w  XII-XIII  wieku  Prowansji. 
Dodajmy,  że wśród  uczestników wie-
czoru  rozlosowano  10  egzemplarzy 
książki  Bolesława  Farona,  a  zainte-
resowanie  nią  przerosło  oczekiwania 
Wydawnictwa Edukacyjnego z Krako-
wa,  a  także  sponsora  publikacji,  któ-
rym było Społeczno-Kulturalne Towa-
rzystwo „Sądeczanin”.

Witold Kaliński
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Już tak jest wśród ludzi, że wszyst-
ko, co jest w nas i obok nas, wszystko, co 
nas otacza zawarte jest także w słowach; 
nasza praca, odpoczynek, świętowanie, 
nasze radości i troski, wspólnota i sa-
motność. Także szczególny dla Polaków 
czas Bożego Narodzenia związany jest 
bardzo mocno z polskim słowem, które 
towarzyszy nam w tych świątecznych 
chwilach i jest naszym duchowym pokar-
mem, naszą radością, uniesieniem duszy 
ku Bogu, doskonałym przypomnieniem 
polskiej tradycji i kultury, wspaniałym 
odpoczynkiem od trudów codzienności, 
przedmiotem zachwytu. Często też to sło-
wo, niestety, oddziela nas murem od  tych 
wyjątkowych  chwil  w  roku.  Jest  to  dziś 
w kulturze polskiej  nowy  język  związany 
z nadmiernym eksponowaniem strony ze-
wnętrznej  świąt  grudniowych:  zakupów, 
prezentów,  wyjazdów,  porządków  domo-
wych,  jarmarków,  pustych  świecidełek, 
iluminacji,  poprawności  politycznej.  Za-
daniem mojego  artykułu  jest  przybliżenie 
słów, które otaczają nas w czasie Bożego 
Narodzenia i duchowo łączą z najgłębszym 
sensem tego szczególnego czasu.

Najpierw są to słowa przekazu ewange-
licznego o tych przedziwnych narodzinach, 
od których liczymy czas, obecnie to już 2019 
lat od przyjścia na świat Jezusa. Historia po 
tym  Bożym  Narodzeniu  nabrała  przyśpie-
szenia. Nasze świętowanie ma sens jedynie 
wtedy, kiedy przypominamy narodzenie Je-
zusa w grocie pod Betlejem. Przez dwa ty-
siące lat słowa anioła do pasterzy Zwiastuję 

Słowa na Boże Narodzenie
wam radość wielką, dziś w mieście Dawida 
narodził się Mesjasz Pan oraz hymn śpie-
wany przez chóry anielskie Chwała na wy-
sokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli, należą do najważniejszych zna-
ków rozpoznawczych tych świąt.

Kolejno są to słowa na te chwile świą-
teczne stworzone stricte przez kulturę pol-
ską,  która  od  momentu  chrztu  uwierzyła 
bardzo mocno w to przyjście na świat Je-
zusa. W ciągu wieków Polacy wytworzyli 
wiele  tekstów  podkreślających  wyjątko-
wość  i  cudowność  tych  świąt  i  ich  kapi-
talny  dla  człowieka  ładunek  teologiczny, 
intelektualny  i  uczuciowy. Do  tego  bożo-
narodzeniowego kręgu tekstów literackich 
zaliczamy najpiękniejsze w Europie kolę-
dy, ludowe pastorałki, jasełka, obrzędy ko-
lędnicze,  różne  fragmenty  tekstów  pisane 
wierszem i prozą.

Niedościgłym wzorem literackiej twór-
czości  związanej  z  opiewaniem Narodze-
nia  Jezusa  są  kolędy  polskie.  To  podsta-
wowe  słowa,  które  wspaniale  wypełniają 
przestrzeń  tych  Świąt.  Polska  kolęda  jest 
nie  tylko  świadectwem  żywej  wiary,  że 
tam w Betlejem narodził się Chrystus, ale 
także ważnym poetyckim plonem polskiej 
kultury  narodowej,  zwłaszcza  ludowej. 
Pieśń  kolędowa  była  pierwszą  formą  po-
ezji  polskiej  obejmującą  wszystkie  stany, 
także osoby niepiśmienne. Kultura polska 
ma wielu autorów kolęd, najpierw trzeba tu 
wspomnieć Jana Żabczyca, który w czasie 
polskiego baroku wydał w  roku 1630 ob-
szerny zbiór kolęd.

Polskie  słowo  w  kolędach  zagarnęło 
wprost Pana Jezusa dla Polaków. Nastąpi-
ło  tu  ciekawe  zjawisko  polonizacji  prze-
kazu  biblijnego. W wielu  kolędach mały 
Jezus przychodzi na świat w polskich re-
aliach,  panuje  zima,  zamiast  palm  są  so-
sny  i  świerki,  grotę  zastąpiła  najbardziej 
uboga  polska  szopa,  a  pasterze  otrzyma-
li  polskie  imiona.  Najpiękniejszą  kolędą 
i  chyba  najlepszym  polskim  utworem  li-
terackim  o  tamtych  zdarzeniach  w  Be-
tlejem  jest Pieśń o Narodzeniu Pańskim 
Franciszka  Karpińskiego  z  roku  1792. 
Już  ponad  220  lat  kolęda  ta  znakomicie 
wypełnia  dostojnym,  mądrym,  pięknym 
poetyckim  słowem polską  przestrzeń  na-
rodową w świętym czasie  świąt.  Jest  cu-
downą  poetycką  miniaturą,  arcydziełem 
niewielkich  rozmiarów,  perłą  poetycką 
zadziwiającą  bogactwem  i  głębią  teolo-
gicznych rozważań, wirtuozerią treściową 
i formalną opartą na kontrastach i antyte-
zach, bo przecież niepojęty Bóg, większy 
niż cały Wszechświat, rodzi się jako bez-
bronne  dziecko. Nie mamy w  literaturze 
polskiej lepszego utworu o Bożym Naro-
dzeniu,  nie mamy  piękniejszych metafor 
ujmujących istotę tego zdarzenia:

Bóg sie rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.

W  większości  utworów  kolędowych 
nie znamy ich twórców. Teksty te, swoiste 
świadectwo  bożonarodzeniowej  radości 
i modlitwy, tworzyli anonimowi bakałarze, 

Prof. Kazimierz Ożóg
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wędrowni  żacy,  kantorzy  kościelni,  du-
chowni. Pisali je także znani literaci, poeci, 
a  słynni  kompozytorzy  układali  melodie. 
Znany tekst Mizerna, cicha stajenka licha 
napisał Teofil Lenartowicz, a znany kazno-
dzieja Zygmunta III Wazy, autor odmawia-
nej  po  dziś  dzień  modlitwy  za  ojczyznę, 
jezuita Piotr Skarga jest autorem wzrusza-
jącej  kolędy W żłobie leży. Kolędy  prócz 
prawdy  teologicznej  o  narodzeniu  Jezusa 
oddają doskonale radość tych Świąt, radość 
wywołaną  dobrem  największym  –  Bóg 
przyszedł na świat, aby zbawić ludzi.

Polska  przez  długie  wieki  była  kra-
jem  rustykalnym, w którym przytłaczająca 
większość  ludności  żyła  na  wsi  w  trud-
nych często warunkach. Polacy dobrze  ro-
zumieli  pokorę  Jezusa  i  to,  że narodził  się 
w  najtrudniejszych  warunkach  jako  naj-
uboższy. Miejsce  narodzenia,  licha  stajnia, 
nazywana szopą, jest często przywoływana 
w utworach zwanych pastorałkami. W ciągu 
wieków  lud polski ułożył wiele  setek  tych 
utworów. Charakteryzują się one tym, że nie 
tyle eksponują ewangeliczny opis narodzin, 
co czynią kolędy, ile wątek pasterski zwią-
zany z tym, że pasterze się budzą przerażeni 
w tę noc, która jak dzień zajaśniała, potem 
otrzymują od anioła radosną wieść, i wybie-
rają się do Betlejem, aby złożyć swoje dary 
małemu Jezusowi, Maryi i Józefowi. Pasto-
rałki  tryskają  ludowym  humorem,  pokorą, 
prostą radością, wielką uczuciowością, nie-
kłamaną wiarą, a przy tym swoiście ujmują 
te wszystkie zdarzenia, wystarczy tylko po-
równać  takie  utwory,  jak: Bracia, patrzcie 
jeno, Jezus malusieńki, Gdy śliczna Panna 
Syna kołysała, Północ już była. Bardzo po-
pularną książką były w całej Polsce i na Li-
twie Kantyczki, obejmujące pastorałki i tek-
sty recytowane przez kolędników z różnych 
stron Polski. 

Pastorałki dały początek dłuższym for-
mom,  już  teatralnym,  dramatycznym  na-
zywanych  jasełkami  bądź  kolędowaniem 
– z gwiazdą, turoniem, rajem, z Herodem. 
Najpopularniejsze  polskie  jasełka  wyszły 
spod pióra Lucjana Rydla, uwiecznionego 
przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu 
i noszą tytuł Betlejem polskie.

Znajdujemy  w  literaturze  polskiej 
liczne  utwory  wierszowane  poświęcone 
Bożemu  Narodzeniu.  Niosą  one  poetyc-
kie  świadectwo  przeżywania  i  wielkiej 
rangi  tych  świąt.  Ustępują  jednak  kolę-
dom tak pod względem formy poetyckiej, 
jak  i  zawartości  treściowej.  Jest  to,  po 
pierwsze, opis  tamtych wydarzeń  i próba 
zrozumienia ich teologicznej głębi. Przez 

Boże  Narodzenie  dokonało  się  fizyczne 
i mistyczne wejście Boga w historią ludz-
ką, czas został odmieniony, Bóg na nowo 
prawdziwie  pochylił  sie  nad  ludzkością.
Tak pisał o tym Jan Kasprowicz, znakomi-
ty filolog, profesor i poeta młodopolski:

Na wysokościach chwała Bogu!
Chwała!
Na ziemi pokój ludziom dobrej woli!
Zadrżyj z radości! Zadrżyj ziemio cała!
Bo czas nadchodzi, gdzie świat ten 

wyzwoli
Potęga serca i ducha potęga
Z tego, co rani i z tego, co boli.

Jan  Kasprowicz  jest  autorem  jeszcze 
kilku wzruszających wierszy, np. Z opłat-
kiem, Przy wigilijnym stole.  Podobnie  jak 
w kolędach mały Jezus rodzi się w Betle-
jem w warunkach polskich – świetnie ujął 
to poeta Stanisław Młodożeniec:

Śnieg i wietrzysko. Wyją wilczyska.
Na wielkich traktach zbóje rabują.
To ścieżynami prowadź nas, Panie!
Szopa mizerna za Betlejemem.
W niej wół i osioł – bydlątka mierne.
Stoją nad żłobem i glamią słomę.

Drugim  kręgiem  tematycznym, 
znacznie  rozbudowywanym,  uderzają-
cym  przez  słowo  w  najbardziej  czułe, 
intymne,  rodzinne,  niewinne,  radosne 
struny przezywania przez Polaków świąt 
Narodzenia Pańskiego jest wieczerza wi-
gilijna,  ten  niezwykły  utrzymujący  się 
tylko w Polsce zwyczaj, jedna z najwięk-
szych polskich świętości. Czas wspólno-
ty,  łamania się opłatkiem, czas świętego 
posiłku na pamiątkę Narodzenia. Gdyby 
słowa wigilijne były w nas przez cały rok, 
o ile mniej byłoby zła. Poetycka refleksja 
nad cudem wigilijnego dnia  i wieczerzy 
wigilijnej  przynosi  opis  odwiecznego, 
świętego dla Polaków rytuału religijnego 
i  zarazem  bardzo  rodzinnego  spotkania. 
Bezpośrednie świętowanie Bożego Naro-
dzenia zaczyna się od wieczerzy wigilij-
nej, która zawiera niezmienne od stuleci 
elementy  rytuału  jednoczącego  ludzi, 
takie  jak: siano, opłatek, życzenia, dwa-
naście postnych potraw, kolędy, choinka 
pachnąca  polskim  lasem,  odczytywanie 
fragmentów  ewangelii  według  św.  Łu-
kasza. W otoczce słownej wieczerzy wi-
gilijnej  zawarty  jest  sens  Świąt  Bożego 
Narodzenia.  Pielęgnujmy  te  rytuały  i  te 
słowa  jak  największą wartość,  jak  skar-
by  niezwykłe  i  takie  proste.  Jeśli  ktoś 
dokonuje  zamachu  na  polska  Wigilię, 

to niszczy naród  i  jego  tożsamość. Pisał 
pięknie o tym Wacław Rolicz-Lieder:

Jest w kraju moim zwyczaj, że w dzień 
wigilijny

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wie-
czornej na niebie,

Ludzie gniazda spólnego łamią chleb 
biblijny

Najtkliwsze przekazują uczucia w tym 
chlebie.

W  tę  jedyną  w  roku,  niepowtarzalną, 
uświęconą  noc,  kiedy  rzeczywiście  sprawy 
Boże łączą się ze sprawami ludzkimi, wszyst-
ko się raduje, cieszy, śpiewa Dziecinie. I wła-
śnie ta radość to trzeci motyw wierszy bożo-
narodzeniowych  i  szerzej,  innych  tekstów. 
Radość i cudowność przenikają całą przyrodę, 
bo – jak śpiewamy w kolędach – W dzień Bo-
żego Narodzenia radość wszelkiego stworze-
nia i Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. 
wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.

Maria Ostrowska tak pisała:
Narodził się Jezusek, malutki nagusek
Położono opłatek na mały obrusek.
Matka Boża się uśmiecha.
Gwiazd różanych cała strzecha.
W wonnym sianku na gwiazdeczkach 

zasypia Jezusek.

Z kolei Jerzy Liebert ukazywał radość 
przyrody:

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą
Chrystus sie nam narodził i nowe 

dni będą.
Do stajni betlejemskiej aż do brze-

gów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować 

sie przyszły.
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www.goralekarpat.pl
Dodatkowych informacji dla mediów 
udziela Urszula Lis (tel. 501 189 770)

REKLAMA
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Z myślą o młodych
 W  dzisiejszych  czasach  bez  konta  –  ani  rusz!  Dlatego,  wychodząc 
naprzeciw  oczekiwaniom  Bank  Spółdzielczy  w  Piwnicznej-Zdroju 
wprowadził do swojej oferty promocyjny rachunek oszczędnościowo- 
rozliczeniowy dla aktywnych do 30 roku życia.
Bezpłatne  prowadzenie  konta,  dostęp  do  bankowości  internetowej 
bez  opłat,  darmowe  przelewy  internetowe  i wypłaty  bez  prowizji  ze 
wszystkich  bankomatów  w  kraju  –  to  oferta  Banku  Spółdzielczego 
w Piwnicznej-Zdroju dla młodych Klientów. 
 Po dokonaniu płatności bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną 
sumę jedynie 150 złotych w miesiącu, konto jest całkowicie bezpłatne! 
Rachunek możesz założyć w bardzo prosty sposób i korzystać z niego 
od czasu uzyskania pełnoletniości, aż do 30 roku życia. 

 Zapraszamy do naszych placówek: 
Centrali Banku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Rzeszutka 2, tel. (18) 44 64 018

oraz Filii Banku w Rytrze 146, tel. (18) 44 69 634 

REKLAMA

Do  tych  wspaniałych  świąt  nawią-
zują  niejednokrotnie wielcy  polscy  pro-
zaicy,  jednak  najpiękniejsze  fragmenty 
znajdujemy  w  Chłopach  Władysława 
Reymonta:

Boryna się przeżegnał i podzielił 
opłatek pomiędzy wszystkich, pojedli go 
ze czcią, kieby ten chleb Pański. – Chry-
stus się w onej godzinie narodził, to niech 
każde stworzenie krzepi się tym chlebem 
świętym! – powiedział Rocho. A chociaż 
głodni byli, boć to dzień cały o suchym 
chlebie, a pojadali wolno i godnie. Naj-
pierw był buraczany kwas gotowany na 
grzybach z ziemniakami całymi, a po-
tem przyszły śledzie w mące obtaczane 
i smażone w oleju konopnym, później 
zaś pszenne kluski z makiem, a potem 
szła kapusta z grzybami, olejem również 
omaszczona, a na ostatek podała Jagusia 
przysmak prawdziwy, bo racuszki z gry-
czanej mąki z miodem zatarte i w mako-
wym oleju usmażone.

Wreszcie  słowa  na  Boże  Narodzenie 
to słowa życzeń. Okazja do składania ży-
czeń jest tak wielka, że w tradycji polskiej 
składamy  sobie  te  życzenia  od  setek  lat. 
I  tu  rzecz  charakterystyczna,  życzenia  te 
zbanalizowały się, a najczęściej mówimy 
Wesołych Świąt  nie  wymieniając  nawet 
ich  nazwy,  bez  odniesienia  do  Narodzo-
nego Jezusa. Kartki świąteczne zawierają 
życzenia gotowe, często bardzo świeckie 
bez odniesień sakralnych. Treść jest zwy-
kle  bardzo  konwencjonalna,  można  rzec 
prymitywna,  my  tylko  składamy  podpis. 

Moim zdaniem, w  takich działaniach  ję-
zykowych gubimy sens  tych chwil świą-
tecznych. Podobnie ma  się  sprawa  z  ży-
czeniami esemesowymi. Bądźmy bardziej 
kreatywni,  dajmy  autentycznie  swoje 
życzenia, niech one będą oznaką naszego 
wewnętrznego pokoju i przeżywania tych 
wielkich chwil.

  Na  koniec  tych  rozważań  i  ja  chcę 
złożyć  wszystkim  Czytelnikom  najser-
deczniejsze  życzenia  dobrych  owoców 
świąt  Narodzenia  Pańskiego;  pokoju,  ra-
dości,  błogosławieństwa  Bożej  Dzieciny, 
dobrych spotkań z bliskimi, dobrych słów 
i dobrych ludzi wokół. Wejdźmy w atmos-
ferę i głębię tych chwil świątecznych także 
przez polskie słowo.

 prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Kazimierz Ożóg (ur. 1952 w So-
kołowie  Małopolskim)  –  profesor 
nauk  humanistycznych,  obecnie  na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. 

W latach 1976-1990 pracował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a w la-
tach 1990-1994 na Université Char-
les-de-Gaulle Lille 3 pod kierunkiem 
prof. Daniela Beauvois. 

Jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Doktorat zdobył 
w 1982 roku, natomiast habilita-
cję w 1991 roku. Jako rozprawę 
habilitacyjną zgłosił publikację 
Leksykon metatekstowy. W 2003 
roku, decyzją Prezydenta RP, otrzy-
mał tytuł naukowy profesora nauk 
humanistycznych.
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Uniwersytet 
Jagielloński
Historia nazw wszechnicy

Król Kazimierz Wielki założył 
nasze miasto – Piwniczną – w 1348 
roku, a 16 lat później, w r. 1364 za-
łożył w Krakowie Studium General-
ne, które po wielu przeobrażeniach 
nosi dzisiaj nazwę Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

W skład Studium Generalnego wcho-
dziły  trzy wydziały:  filozoficzny,  prawny 
i  medyczny.  Papież  Urban  V  zatwierdził 
fundację królewską w r. 1364 bullą – urzę-
dowym dokumentem papieskim, wydawa-
nym po łacinie w sprawach wielkiej wagi. 
Z  powodu  braku  poparcia  Studium  przez 
duchowieństwo  (brak wydziału  teologicz-
nego) oraz na skutek rychłej śmierci króla 
(+ 1370), uniwersytet upadł. Przywrócony 
za  sprawą królowej  Jadwigi  i  jej małżon-
ka Władysława Jagiełły, zyskał dodatkowo 
w  r.  1397  na mocy  bulli  papieża Bonifa-
cego  IX wydział  teologiczny. Od  tej pory 
uczelnia  krakowska  zyskała  rangę  euro-
pejskiego uniwersytetu i od 1400 r. nosiła 
nazwę Akademia Krakowska.

Mijały wieki. W r. 1773 została utwo-
rzona Komisja Edukacji Narodowej, której 
poddano  szkolnictwo  wszystkich  stopni. 
Powstawały  projekty  powołania  w  War-
szawie  nowego  centralnego  uniwersytetu, 
i zepchnięcia uczelni krakowskiej do rzędu 
szkoły  prowincjonalnej w  nadgranicznym 

mieście (stan po I rozbiorze Polski). Hugo 
Kołłątaj – wychowanek uniwersytetu kra-
kowskiego  –  podjął  temat  zreformowania 
i  utrzymania  Akademii  Krakowskiej.  29 
września 1780 r. tj. w dniu imienin preze-
sa  Komisji  Edukacji  Narodowej  Michała 
Poniatowskiego,  ogłoszono  akt  reformy 
uniwersytetu. Akademia otrzymała  nazwę 
Szkoły Głównej Koronnej.

Po  III  rozbiorze  Polski  (1795  r.) Kra-
ków stał się częścią Austrii. Nazwę uniwer-
sytetu przemianowano na: Szkoła Główna 
Krakowska.  Niestety  szkoła  uległa  ger-
manizacji  i  w  1805  r.  została  połączona 
z  Uniwersytetem  Lwowskim.  Repoloni-
zacja  nastąpiła  w  roku  1809,  po  włącze-
nia  Krakowa  do  Księstwa  Warszawskie-
go.  Po  Kongresie Wiedeńskim w  1815  r. 
Wolne Miasto Kraków stało się państwem 

niezależnym. A profesorowie uniwersytec-
cy odgrywali dużą rolę polityczną. Wresz-
cie w roku 1817 w tzw. Statucie Organicz-
nym,  wydanym  przez  Komisję  Organiza-
cyjną Wolnego Miasta  Krakowa  ustalono 
ostatecznie, że uczelnia będzie nazywać się 
Uniwersytet Jagielloński.

Informacje aktualne – statystyka: 
w  roku  akademickim  2018/2019  łączna 
liczba  studentów,  doktorantów  i  słucha-
czy studiów podyplomowych Uniwersyte-
tu  Jagiellońskiego wyniosła  41  661  osób. 
(w tym studenci – 36 630 osób, doktoranci 
–  2 761 osób i słuchacze studiów podyplo-
mowych – 2 270 osób).

Przedstawione  informacje,  to  jedynie 
bardzo  wielki  skrót,  mający  na  celu  wy-
łącznie uporządkowanie nazewnictwa naj-
bliższej nam, i najstarszej polskiej uczelni.

Bogusław Indyk

Collegium  Novum  fot. Swifteye

UJ przed laty
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Święto Edukacji Narodowej
 – SP Kosarzyska
„Być wiernym, temu w co się wierzy.
Być dumnym, z tego co się wie.
Być pewnym, że wokół jest szczęście, że jeszcze nie jest tak źle.
Być czułym w miłości, dalekim od złości.  
Być prawym i szczodrym:
Człowiekiem po prostu być dobrym
Tego wszystkiego uczą nas nasi nauczyciele”

Tym wierszem 11 października 2019 roku, rozpoczęła się uro-
czysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Cała spo-
łeczność szkolna spotkała się na przedstawieniu przygotowanym 
przez  uczniów  klas V-VIII.  Poprzez  deklamację  pięknych wier-
szy, młodzi artyści wyrazili podziękowanie swoim nauczycielom 
za zaangażowanie, wytrwałość, każdą radę, chwilę rozmowy, za 
codzienny przykład jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Nie 
zabrakło  również  pięknych  nastrojowych  piosenek wykonanych 

Uczniowie klasy pierwszej przygoto-
wywali się do tej uroczystości od po-
czątku roku szkolnego. Dzielnie uczyli 
się tekstów, wierszy, piosenek i  wy-
trwale ćwiczyli podczas prób.

10 października od samego rana w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kosarzyskach panowała 
podniosła atmosfera .Dzieci ubrane w świą-
teczne  stroje  galowe,  przepiękna  dekoracja 
sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt na-
głaśniający – to wszystko po to, aby ślubo-
wanie pierwszaków wypadło jak najbardziej 
uroczyście.  Ośmioro małych  uczniów,  pięć 
dziewczynek i  trzech chłopców zaprezento-
wało się po raz pierwszy na scenie wśród ca-
łej  społeczności  szkolnej oraz wzruszonych 
rodziców. Znajomość przepisów  ruchu dro-
gowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przy-
jaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to 
dowód,  że  dzieci  są  gotowe  do  sumiennej 

przez  uzdolnione wokalnie  uczennice  z  klasy VII  – Aleksandrę 
Lichoń, Oliwię Miechurską i Ewelinę Wielocha.

Na zakończenie akademii dyrektor Marian Dobosz w uznaniu 
za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wrę-
czył wyróżniającym się nauczycielom nagrody dyrektora szkoły.

Wszystkim pracownikom szkoły, życzymy jeszcze raz wszyst-
kiego najlepszego!

Magdalena Stanczak

Ślubowanie I klasy  10.10.2019 r.
pracy w szkole i wiedzą, że czeka ich więcej 
obowiązków oraz pilna praca. 

Występom dzieci przyglądała się komi-
sja, składająca się z uczniów starszych klas, 
którzy wcielili się w role: Doroty Zawadz-
kiej – superniani, Magdy Gessler – znaw-
czyni  kuchni  i  smacznego  odżywiania, 
komendanta Policji czuwającego nad bez-
pieczeństwem dzieci oraz generała Wojska 
Polskiego.  Dzieci  wzięły  udział  w  teście 
dla Pierwszaka, który zdali celująco.     

Po  części  artystycznej  w  niezwykle 
podniosłej  atmosferze,  przed  pocztem 
sztandarowym  pierwszacy  ślubowali  być 
dobrymi  Polakami,  godnie  reprezentować 
swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Ma-
rian Dobosz dokonał symbolicznego paso-
wania na ucznia. Padły słowa „Pasuję Cię 

na ucznia” i jednocześnie ołówek, niczym 
czarodziejską  różdżką  dotykał  pierwsza-
ków.  Nie  zabrakło  życzeń  i  prezentów 
od  rodziców  oraz  wszystkich  uczniów. 
W  klasie  czekała  na  pierwszoklasistów 
niespodzianka,  przygotowana  przez  ro-
dziców,  udekorowana  kolorowymi  balo-
nikami  i  serpentynami  sala  oraz  słodki 
poczęstunek. 

Ten dzień, pełen wrażeń i wzruszeń  na 
długo zapadnie w  pamięci wszystkich ze-
branych..  Wszystkim  dzieciom  życzymy 
sukcesów w dalszej nauce, a rodzicom za-
dowolenia ze swoich pociech. 

Do grona społeczności szkolnej wstąpi-
li: Izabela Broniszewska, Oliwia Jaworska, 
Emilia  Lichoń,  Mateusz  Maślanka, Anna 
Pawlik, Dominik Smajdor, Ksawery Woj-
ciechowski oraz Izabela Wójcik.

Wychowawca klasy I Janina Psonak

Dzień nauczyciela. w SP w Kosarzyskach

Ślubowanie I kl – Kosarzyska
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Opłatek…
Kiedyś robiło się je w klasztorach, ale dziś 
od tego się odchodzi.  

Opłatek swoim składem nie różni się 
od chleba. I w jednym, i w drugim jest 
woda, mąka i sól.

- By wyrabiać opłatki, producent musi 
złożyć  ślubowanie,  że będzie  je wypiekał 
zgodnie z tym, co mówi Prawo Kanonicz-
ne. Kościelny wymóg jest taki, by do ciasta 
została  użyta  mąka  pszenna  bez  żadnych 
sztucznych dodatków. Zgodę na produkcję 
opłatków musi wyrazić biskup.

Jak  powstają  opłatki?  Na  początku 
trzeba  w  odpowiednich  proporcjach  wy-
mieszać mąkę  pszenną  z wodą.  -  Później 
ciasto  jest  przelewane  do  odpowiedniego 
naczynia i kiedy już „odstoi swoje”, zosta-
je rozlane na specjalne rozgrzane maszyny. 
Opłatki pieką się około minuty i 30 sekund. 
Dlaczego właśnie tyle? Jeśli ciasto przeby-
wałoby w maszynie do pieczenia kilkana-
ście sekund krócej lub dłużej w maszynie, 
opłatek  wyszedłby...  żółty.  Następnie,  po 
zdjęciu z maszyny, arkusze są wycinane na 
specjalnym wykrojniku, po czym wędrują 
na  półkę  i  do  nawilżarni.  Stoją  tam  oko-
ło godziny. Potem to już tylko pakowanie 
w kartony i opłatki ruszają w transport.

Opłatki,  które  trafiają  na  stół  wigi-
lijny, nie  różnią się wcale od hostii  i ko-
munikantów,  z  których Kościół  korzysta 
podczas mszy świętej. - Różnica pojawia 
się z chwilą odmówienia nad hostią i ko-
munikantami  modlitwy  eucharystycznej. 
Dopiero wtedy stają się one Ciałem Chry-
stusa. Wcześniej to zwykłe upieczone cia-
sto. Tak  jak opłatek,  który ma  znaczenie 
symboliczne.

Dzielenie się opłatkiem
Zwyczaj  dzielenia  się  opłatkiem  wy-

wodzi się ze starochrześcijańskiego obrzę-
du  rozdawania  chlebów  przaśnych  (skład 
ten sam, tylko jest on grubszy). - Nie miało 
to jednak związku z Bożym Narodzeniem, 
a z Eucharystią. Ten obrzęd znany był już 
od  początków  Kościoła.  W  Polsce  zwy-
czaj  dzielenia  się  opłatkiem  pojawił  się 
pod  koniec  XVIII  wieku,  kiedy  Kościół 
zaczął rozdawać chleby przy okazji świąt. 
W kolejnym wieku zwyczaj był już rozpo-
wszechniony na  terenach, na których żyli 
Polacy.

Dzielenie się opłatkiem ma swoją sym-
bolikę. Dzielący się opłatkiem życzą sobie, 
aby nie zabrakło im chleba. Tego zwyczaj-
nego - powszedniego, ale też duchowego.

Na podst. Jarosław Miłkowski
Gazeta Lubuska XII 2016

Złote myśli
***

Jeśli  chcesz  żyć  długo  i  szczęśliwie,  żyj 
dla innych.

***
Trójkąt  „bermudzki”,  którego  powinni 
strzec  się  seniorzy  to  tapczan,  lodówka 
i telewizor.  

***
Naszym zadaniem życiowym nie jest prze-
ściganie  innych,  lecz  pokonywanie  sa-
mych siebie.

Stewart R. Johnson

***
Wystarczy abyś nie czynił tego, czego nie 
należy, a zrobisz wszystko co trzeba.

Lew Tołstoj
***

W  życiu  nie  chodzi  o  to,  by  przecze-
kać burzę, a o  to, by nauczyć się  tańczyć 
w deszczu.

Mahatma Gandhi

***
Łzy nie są oznaką naszej słabości lecz tym, 
że nasze serce nie stało się pustynią.

Maria Konopnicka

***
Nigdy  nie  jest  za  późno  na  to  co  mogło 
być.

George Eliot

Najważniejsze jest oddychanie
Warto wsłuchać się w swoje ciało. Dobry kontakt z nim to gwarancja, że nie dasz się opanować złym nastrojom. Ważną rolę 

spełnia  oddychanie. Głęboki  oddech dotleni mózg  i  pobudzi  energię.  Jesteś  przy-
gnębiony, czujesz zniechęcenie? Zacznij prawidłowo oddychać. Docenili to setki lat 
temu buddyjscy mnisi, opracowując hatha-jogę – zestaw ćwiczeń dla początkujących 
i dla bardziej zaawansowanych. Oto dwa z nich proste  i niezwykle pomocne. Po-
trzebny jest tylko kawałek podłogi, stołek lub krzesło i kilka minut.
■  Siadamy na krześle. Robimy długi wdech. W trakcie nabierania powietrza unosi-

my głowę i rozluźniamy brzuch.
■  Z wydechem opuszczamy głowę i wypychamy, także za pomocą mięśni brzucha, 

całe powietrze.
■   W czasie następnego wdechu  należy wypełnić powietrzem całe płuca (po brzegi) 

na co najmniej 5 sekund.
  Można oddychać z zamkniętymi oczami dla lepszej koncentracji. Kilkanaście ta-

kich głębokich oddechów przywróci ci dopływ energii i poprawi nastrój.
     Podobnie jest z półmostkiem.
■  Kładziemy  się  na  plecach  na  podłodze,  zginamy  nogi w  kolanach,  przysuwa-

my stopy do pośladków i rozstawiamy je na szerokość bioder. Ręce kładziemy 
wzdłuż ciała. Unosimy biodra i wypychamy mostek do góry.

■  Pozostajemy w tej pozycji na kilka oddechów, a potem powoli układamy na pod-
łodze kręgosłup, zaczynając od szyi, aż po kość krzyżową.
Takie wygięcia do tyłu dodają optymizmu.

No to oddychajmy… głęboko!                                                                                                                        /b/ rys. B. Paluchowa
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Ogólnopolski Dzień Czytania 
i  „Gang Słodziaków”

W  październikowy  poranek  uczniowie  klasy  I-III  Szkoły  Podstawowej 
Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju zostali zaproszeni do tajemniczo przygotowanej sali. 
Po wejściu do „sekretnego” pomieszczenia zobaczyli „cudowny” świat wyobraź-
ni, wykreowany przez samych siebie. W tymże miejscu odbył się Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. Dzieci wsłuchały się w subtelny głos polonistki – pani 
Bożeny Lis. Odczytała ona fragmenty książki pod tytułem: „Gang Słodziaków”. 
W tym wyjątkowym dniu dzieci wzięły udział w licznych grach, zabawach oraz 
łamigłówkach związanych z  tematyką Leśnej Polany  i  jej mieszkańców. Był  to 
z pewnością dla uczniów jeden z najciekawszych dni roku.

Dziękujemy Pani Mirandzie Górka – Koordynatorce Programu w naszej szkole.
Dziękujemy dzieciom klas  I-III  za  zaangażowanie,  przygotowanie  rekwizy-

tów, dekoracji oraz aktywny udział w Programie.  
 Małgorzata Rams

Aniele boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
(Bębni zawsze ku północy)
Bądź mi zawsze ku pomocy.



…I  w  Jezusa  Chrystusa,  Syna  Jego 
  jedynego,
  Pana naszego,
  Który się począł z Ducha Świętego,
 (narodził się ze zmarłej panny)
  Narodził się z Maryi Panny…

Jak się czasem modlą dzieci…

SP Kosarzyska – Gang słodziaków

Barbara Paluchowa

Pastorałka góralska 

Ej, narodziuł się Pon Jezus
w stajence ubogi
przyśli witać Go pastyrze
uklękli przed Bogiem

A przy żłóbku Matuleńka
Maryja lelija
w biołom łoktuse kochanio
Synecka łowijo                          

Dzieciątecku pokłon dają
trzej króle dumace
barz ściesone na wielbłądach
wracają w pałace

I my tyz sie dziś bedemy
ze serca radować
a Ty Jezu Jezusicku
bez życie nas prowadź!              

* łoktusa – chusta
* dumace – mędrcy, filozofowie
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Czujne uszy
Czujnych  uszu  nie  brakuje.  Strzyżenie  nimi  na  wszystkie 

strony  (czy widzieliście  jak  to  robi np. osioł?)   praktykowane 
jest  szczególnie  w  małych  zakompleksionych  środowiskach.
A nuż wszechogarniającą nudę i pospolitość codzienności, uda 
się, choćby na chwilę, zwalczyć jakąś maleńką, wyłowioną spo-
śród różnych odgłosów informacją, przetworzyć to co się usły-
szało  i  podać dalej. Tak,  bo właściciel  czujnych uszu posiada 
jeszcze zazwyczaj „usłużny” język. W cybernetyce nazwano to 
sprzężeniem zwrotnym – połączeniem dwóch elementów, gdzie 
stan jednego z nich wpływa na stan drugiego i odwrotnie. Czyli 
im więcej ucho łowi, tym szybciej język miele i odwrotnie. A że 
niegodne to, nieetyczne? Co tam, liczą się pożytki, których jest  
sporo. Serce się raduje, rosną emocje, bo ktoś tam chlipie, ktoś 
się wkurza,  a  nawet  upija  się  do  nieprzytomności...  I  dobrze, 
nareszcie coś się dzieje. 

Ale  jakąś  korzyścią  jest  to,  że  nawet  kilka  podsłuchanych 
słów może być pożywką dla, z rzadka używanych przez właści-
ciela czujnych uszu i „usłużnego” języka, szarych komórek, co 
ratuje je od ostatecznej zagłady. Mimo to może warto częściej 
wsłuchiwać się w to, co nam podpowiada zwykła przyzwoitość? 

BP

Ulica Ogrodowa dawniej i dziś

Bronek z Obidzy

Przemijanie

Wysoko w górach spadł pierwszy śnieg.
Nieoswojony, zamiast milczeć,
pokazał wszystkim, gdzie jeleń biegł
a za nim liczne tropy wilcze.
Patrzącym z dolin kłuje oczy,
drwiąc z nich, wyszczerza białe zęby,
jak nić babiego lata snuje,
swój cienki sen śnieżnej potęgi,
lecz jak w dzień zmarłych nad mogiłą,
gdy słońce wzejdzie, wszystko zmieni,
z przekłutych oczu łzy wypłyną
i wilki stracą ślad jeleni.

Spotkania w siedzibie – ul. Ogrodowa 2, 33-350 
Zarządu i członków Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17-ej. 
Klubu Seniora – w każdą środę w godz. 14.00-16.30. 
Świetlica Terapeutyczna dla młodzieży niepełnosprawnej:
wtorek, czwartek, piątek, sobota w godz. 8.00-12.00.
(w okresie realizacji projektów)

Zapraszamy!

Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób
 Przewlekle Chorych 
i Dzieci Niepełnosprawnych

„Nasz Dom” 
serdecznie dziękuje 
wszystkim podatnikom 
za przekazanie 1% podatku.
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Przypomnijmy, że 
rok  liturgiczny 

rozpoczyna  adwent 
–  okres  wyczeki-
wania.  Adwent  za-
czyna się w czwartą 
niedzielę  przed  Bo-
żym  Narodzeniem 
(rzymskokatolickim 
25  grudnia).  Więc 

może zacząć się nawet końcem listopada. Od tego dnia każdego 
ranka, zwykle o szóstej, gdy jeszcze błyszczy jutrznia, w kościo-
łach odprawia się nabożeństwo wraz z mszą, zwane roratami (od 
łać.: Rorate coeli – nieba, spuście rosę). Śpiewa się pieśni do Naj-
świętszej Marii Panny na granicy świtu – bo to symbol, że ziemia 
dotąd pozostawała w ciemności. Stąd też 6 świec woskowych (jak 
sześć dni stwarzania świata), siódmą (dzień „odpocznienia”) doda-
je się pośrodku, wyższą, symbolizującą Najświętszą Marię Pannę, 
jako Jutrzenkę poprzedzającą światło sprawiedliwości Chrystuso-
wej. Każdy dzień  adwentu miał  swoją  aurę. Szczególną nadano 
13 grudnia – na  św. Łucji  (staropolskie przysłowie „Święta Łu-
cia dania przyrzuca” stworzono według starego kalendarza, stąd 
niekiedy  spory  –  że  przecież  dopiero  „na Nowy Rok  przybywa 
dnia na barani, czy zajęczy, skok”. Od Łucji obserwowano pogodę 
w święta. Gdy na Boże Narodzenie (Gody) pogoda:

Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi,
Gdy zmartwychwstaje, śnieg z mrozem kołaczom przeszkodzi. 

Jakie święto Godów, takie też ostatki (zapusty).
Taka Wielkanoc i takie Świątki 

(Zielone Świątki)
Wigilia – czyli przedświcie 
(…) Wigilia  ludu  składała  się  zwykle  z  7  potraw,  szlachec-

ka z 9, pańska z 11. Kto ilu potraw nie skosztuje, tyle go w roku 
przyjemności  ominie.  W  zamożnych  domach  panie  rozdawały 
„kolędę”, czyli podarki dla czeladzi „i dobrze prowadzących się 
dziewcząt ze wsi”.

Wierzono, że jaki kto będzie we Wilię, taki będzie przez cały 
rok;  jeśli na Wilię  jest ktoś wesoły, posłuszny,  to będzie  takim 
przez następne 12 miesięcy.  I dobrze, gdy pierwszym gościem 
będzie mężczyzna –  zwiastował on pomyślność. Tego  też dnia 
nie wydawało się ani centa, by w przyszłym roku nie musieć za 
wiele wydawać. Wszyscy myli się w wodzie, do której wrzucają 
pieniądz, aby być zdrowym jak pieniądz i zapewnić sobie dosta-
tek. Starsi rozbierali cebulę na 12 części, sukienka po sukience, 
podając każdej łupinie nazwę jednego miesiąca i nasypywali na 
nie soli. W której łupinie sól zamieniła się w wodę, ten miesiąc 
ma być słotny. Z pogody na wilię wnioskowano o urodzajności 
roku i wierzono, że jak na Wilię jasno, to w stodole ciasno. 

Wańkowicz w swych felietonach pisał, że w Wigilię „na 
Mlecznej Drodze Szafarz Niebieski odwraca klepsydry ludzkich 

Boże Narodzenie – tradycje
Roraty i jutrznia, czyli adwentu czas

żywotów”, czyli tego dnia wiele albo i wszystko może się w ludz-
kim życiu odwrócić. Należy mieć nadzieję, że na dobre – toć dzień 
dobroci. Szczęściu trzeba jednak sprzyjać.

(…)  Oczywiście  gospodynie  piekły  bułki  i  strucle,  gotowały 
wigilijny obiad. (…) Przed pierwszą gwiazdą na niebie wieczerza 
była gotowa. Wszyscy domownicy już byli umyci w ługu. Jeszcze 
zamiotą izbę i już przyniesiona z komory garść zboża powędruje na 
stół, na nim spocznie siano, i wszystko nakryje biały lniany obrus.

Wszyscy klękali do modlitwy. Dziękowali Panu Bogu za szczę-
śliwie miniony rok, za doczekanie Wigilii. Po modlitwie łamali się 
opłatkiem, życząc sobie, by mogli doczekać kolejnej Wilii. Na stół 
gospodyni stawiała: barszcz, ziemniaki, kapustę z grochem, kaszę 
jaglaną,  kluski  z makiem,  ryż  z  cukrem,  kaszę  ze  śliwkami  lub 
suszonymi gruszkami, pierogi.

Opłatek niosło się zwierzętom przed jutrznią. Było oczywiste, 
że pod żadnym pozorem nie wolno było podsłuchiwać zwierząt 
mówiących  o  północy  ludzkim  głosem  –  pewna w  najbliższym 
czasie śmierć (chyba, że podsłuchujący był bezgrzeszny…). Jeden 
ciekawski  gospodarz  ukrył  się w  żłobie  i  czekał  co  powie  koń. 
Usłyszał: „leż gospodarzu w żłobie a wnet będzie po tobie”. I stało 
się – zmarł już w zapusty.

(…) Dobrze było być tego dnia wesołym, by nie trapiły przez 
lato zmartwienia. Dokazywali przede wszystkim młodzi. Zwłasz-
cza na pasterce. Dlatego żacy dolewali do kropielnicy atramentu, 
wchodzący wierny lud jak zawsze żegnał się rzetelnie mocząc pal-
ce w święconej wodzie. Kawalerowie zszywali klęczącym kom-
panom dwie sukmany do kupy, albo dziewczętom dwie spódnice. 
Czasem wiązano sznurkiem dwie nogi należące do dwóch panien 
i gdy stawały z klęczek – przaśny rechot zagłuszał gromki śpiew 
kolędy,  według  słów  zacnego  poety  Franciszka  Karpińskiego 
(1741-1825, autora nie tylko „Laury i Filona”) na czele z uroczy-
stym „Bóg się rodzi”.

Od świąt do Trzech Króli – więc przez 12 dni – nie wolno było 
nic w domu robić, nawet prząść, bo Jezus chodził po kolędzie. Tak 
było w całej Europie do XIX w. Może by powtórzyć ten zwyczaj. 

Trwałość  tradycji  poświadcza  wielkość  tego  święta,  jego 
znaczenie  dla  czło-
wieka.  „Cicha  noc, 
święta  noc…”  (choć 
kolęda  ta  przyszła 
z Niemiec, jak i przed 
w iek i em  cho inka , 
wzrusza  nas  jak  i  lu-
dzi  na  całym  świe-
cie).  I  opłatek,  który 
wszystkich  łączy,  ni-
gdy – tego pragniemy 
i dziś – nie dzieli.

 Jan Tulik

Święta Rodzina

Jan Tulik (ur. 15 czerwca 1951 w Gołęczynie) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, 
eseista, publicysta, recenzent. Autor sześciu zbiorów wierszy i powieści.
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Eko torebki

5 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdro-
ju odbył się konkurs na eko-zabawkę. Został on zorganizowany 
przez panią Grażynę Kożuch w ramach innowacji pedagogicznej 
„Osiem miesięcy z ekologią”. Uczniowie mieli za zadanie wyko-
nać  zabawkę  z materiałów  z  odzysku.  Na  zwycięzców  czekały 
atrakcyjne nagrody w postaci przyborów plastycznych. 

Wyniki konkursu:
I miejsce: Urszula Sega z klasy VI B
II miejsce: Maria Potok z klasy VI C
III miejsce: Kuba Leśniak z klasy VI C
 
Krótka rozmowa z laureatką konkursu, Urszulą Segą.
Dlaczego postanowiłaś wziąć udział w konkursie?
- Do udziału zachęciła mnie pani Kożuch.
Twoja praca przedstawia czołg. Skąd czerpałaś do niej 

inspirację?
-  Czerpałam  inspirację  z  serialu  „Czterej  pancerni  i  pies”, 

który bardzo mnie zaciekawił.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju w roli 
obrońców przyrody.

Kolejna eko akcja przygotowana przez Samorząd Uczniowski i wolon-
tariuszy z klasy VI B, promowała ratowanie naszej planety przed zagroże-
niami,  jakie  niesie  cywilizacja. Wszywka  z  napisem:  „Góra śmieci świat 
nam szpeci” widniała na eko-torebkach uszytych z firanek, sprzedawanych 
podczas szkolnej akcji. Torebki prezentowały się bardzo efektownie. Były  
niepowtarzalne,  a  co  najważniejsze  –  wielokrotnego  użytku.  Kreatywna  
Pani  Beata Miechurska, jako opiekun SU z pewnością myśli już o następnej 
wyjątkowej akcji. Oczekujemy i mocno dopingujemy.

MM

Z jakich materiałów go wykonałaś?
- Do wykonania użyłam kartonu, farb i plastikowych butelek.
Ile zajęło wykonanie?
- Robiłam czołg wieczorami, więc wykonanie  łącznie  zajęło 

tydzień.
Interesujesz się ekologią? Czy w Twojej rodzinie działa się 

ekologicznie?
- Tak, interesuję się. W mojej rodzinie segregowane są śmieci. 

Oprócz tego używamy torb materiałowych.
Jak zareagowałaś na wieść o wygranej?
- Bardzo się ucieszyłam i oznajmiłam to bratu, który pomagał 

mi w wykonaniu pracy konkursowej.

Dziękuję za rozmowę

O ekologii nie  tylko  się mówi,  lecz,  jak udowadnia postawa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju, działa się 
w domach i w salach klasowych. 

Katarzyna Długosz klasa VIII B
 

Eko – zabawki ze szkolnej ławki 
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Sałatkowy zawrót głowy
 Środa 23 października w naszej szkole była niezwykła. Roz-

strzygnięto konkurs organizowany w  ramach  innowacji  pedago-
gicznej zatytułowany „Zastrzyk witamin każdego dnia”. Na dłu-
giej przerwie reprezentacje klas przygotowały stoiska, na których 
stanęły misy z sałatkami z warzyw i owoców. Ponadto uczestnicy 
zaprezentowali plakat, a na nim informacje o wartościach odżyw-
czych, witaminach, które kryją się w wykorzystanych w sałatkach 
produktach. Uczniowie zadbali o prezentację dania. Postarali się, 
by brać uczniowska mogła delektować się i próbować wyszuka-
nych lub klasycznych, warzywnych bądź owocowych propozycji. 

 Jury pracowało w składzie: szef kuchni w restauracji Czarna 
Owca pan Jan Buczek, pani dyrektor Anna Kulig, pani Małgorzata 
Sekuła. Członkowie dokładnie przyglądali się stoiskom, a później 
próbowali  sałatek  i  oceniali  ich walory  smakowe,  różnorodność 
składników, wartości odżywcze potraw, sposób podania i estetykę. 
Po zakończeniu obrad przewodniczący jury podkreślił, iż wszyst-
kie drużyny prezentowały wysoki poziom. Chwalił je za ekologicz-
ną postawę – wykorzystywanie papierowych tacek do serwowania 
potraw.  Był  także  pod wrażeniem wiedzy  na  temat  składników 
i  ich  dobroczynnego wpływu na  zdrowie  człowieka. Stwierdził, 
że  informacje młodzi  ludzie  uzyskują w  szkole, w  domu,  i wi-
dać, iż świadomość młodzieży jest wysoka. Nastąpiło ogłoszenie 
werdyktu, na który czekali podekscytowani uczniowie. I miejsce 
zajęła reprezentacja klasy VIII A, II m. – kl. VII A, a trzecie przy-
padło klasom V A i VI B. Zwycięzcy otrzymali zdrowe, owocowe 
upominki oraz zdobyli punkty dla swoich klas w konkursie prowa-
dzonym przez Samorząd Uczniowski. 

  Te  warzywno-owocowe  zmagania  przyniosły  wiele  radości 
nie tylko wyróżnionym, ale także wszystkim uczniom. Na pewno 
wszyscy są ciekawi, jak smakowała sałatka, która zaskarbiła sobie 
serca jury. Oto przepis:

Zwycięska sałatka
Składniki:

½ opakowania mixu sałat
½ opakowania szpinaku
1 średnia dynia hokkaido

2 czerwone papryki
1 opakowanie sera feta
garść orzechów włoskich
20 dkg pomidorków koktajlowych
garść czarnego sezamu
grzanki z 3 kromek chleba 

Marynata do dyni:
1/  4  szklanki  oliwy  z  oliwek,  1  ząbek 

czosnku  przepuszczony  przez  praskę, 
szczypta  ostrej  papryki  czerwonej,  sól, 
pieprz

Sos  do  sałatki: 2  łyżeczki miodu,  sok 
z połowy cytryny, połowa pęczka pietrusz-
ki, ½ szklanki oliwy z oliwek, sól, pieprz

Wykonanie:
Dynię  przekrój  na  pół,  wydrąż  śro-

dek.  Pokrój  na  paski.  Następnie  wyłóż 
na  blachę.  Posmaruj  kawałki  marynatą 

i piecz 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°. 
W międzyczasie przygotuj  sos. Do miseczki wlej oliwę,  sok 

z cytryny, miód. Dodaj posiekaną pietruszkę. Przypraw solą i pie-
przem. Wymieszaj i odstaw. 

Na rozgrzanej patelni upraż orzechy, następnie wlej łyżkę ole-
ju  i wsyp pokrojony na grzanki chleb. Chwilę podsmaż. Ostudź 
składniki.  Pokrój  paprykę,  pomidory w  kostkę.  Do  dużej miski 
wsyp sałaty, dodaj pokruszony ser feta, pokrojone paprykę, pomi-
dory, grzanki i czarny sezam, po czym składniki wymieszaj z so-
sem. Dynię pokrój w kostkę i połóż na górze sałatki. 

Smacznego !

Dziękujemy wszystkim za pracę, szczególnie Rodzicom za po-
moc i wsparcie działań szkoły. 

Organizatorami  konkursu  byli  Samorząd  Uczniowski  i  pani 
Urszula Janik. 

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego 
Anna Stanczak-Łomnicka
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Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!
Oświetlenie typu LED powinno w szybkim tempie wypierać urządzenia z rtęcią (Hg), 

bowiem szkodliwe działanie metali ciężkich (ołów, rtęć  i  td.),  jest powszechnie znane, 
a depresyjne działania zimowych ciemności, można zniwelować właśnie światłem.

Zagadnienia:
1.  Co zawierają ryby morskie, w zależności od akwenu?
2.  Przesyłanie energii elektrycznej – zauważ mankamenty.

Do zobaczenia.
Leszek Mikołajczyk

Szanowni Państwo,
mamy  zaszczyt  poinformować  i  zaprosić  do  współtworzenia  oraz  obecności 
na CHOINKOWYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM, który odbędzie się 21 grudnia 
(sobota) na MAŚLANYM RYNKU w Piwnicznej-Zdroju.

Któż nie lubi świątecznych wypieków, pięknych dekoracji, wspólnego śpiewu kolęd, 
żywych choinek, oraz zabawy – loterii, w ramach której będzie można wygrać właśnie 
żywą choinkę z plantacji z Kosarzysk!

 Jeśli chcieliby Państwo włączyć się w organizację, ubogacić program wydarzenia 
lub znają osobę, którą warto zachęcić do prezentacji swoich wyrobów zapraszamy do 
kontaktu.

 Mamy nadzieję do zobaczenia. Będziemy czekać na Państwa z gorącą herbatą 
z cytryną i goździkami :)
 MGOK

FRASZKI

Jerzy Paluch
Jan Kochanowski i drób
Chwaliła się gęś: w pisaniu
 cenił moje pióra.
Ale jajka jadł moje 
– zagdakała kura.

O prawdzie
Zmienił się „klimat”,
ubierz się, błagam!
A prawda na to:
wolę być NAGA.

O próżnej
Błyszczy lecz tylko z wierzchu.
W środku jest pełna zmierzchu.

O obojętnym
Sąsiad pijak bije żonę,
źle się wiedzie babci Krysi.
Cóż mnie może to obchodzić!
Mnie zwyczajnie wszystko wisi.

Noc
Dostojna dama
w czerń przyodziana.

O głupim
Cóż, mądrością gość nie grzeszy,
a że żyć nie będzie wiecznie,
chce być głupim, i żyć sobie
nieświadomie, lecz bezpiecznie.

Adam Decowski

O władzy
Każda władza sobie dogadza.

Pokusa
Chociaż jest abstynentem
to hasło go wciąż kusi:
„Człowiek nie wielbłąd,
napić się musi.”

Wymuszona owacja
Oklaski z łaski.

Z cyklu: Stare zdjęcia żyją

Rodzina Łemków

Pod znakiem MGOK
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Protokół 
z VIII Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej Piwniczna-Zdrój, 06.11.2019 r.

 
Organizator Konkursu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Oceniała komisja w składzie:
Janina Janur, Izabela Kulig, Piotr Maślanka

Kryteria ocen:
•  dobór repertuaru do możliwości wykonawcy,
•  intonacja,
•  ogólne wrażenie artystyczne.
 
NAJLEPSI:
W kategorii przedszkola i zerówki:
I m. – Paweł Rzeźnik
II m. – Jakub Sikorski
III m. ex aequo – Marianka Kulig, Dawid  Tokarczyk, Michał Piwowar
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W kategorii klasy I - III:
I m. – Zofia Pałka
II m. – Alicja Szczęśniak
III m. – Weronika Lisowska
Wyróżnienia: Anna Kość Fećko, Kinga Kasino, 
Julia Białowodzka, Inga Citak

W kategorii klasy IV - VIII:
I m. – Martyna Koszkul
II m. – Nikola Baran
III m. – Zuzanna Szwala
Wyróżnienia: Lena Żywczak, Aleksandra Lichoń, 
Ewelina Wielocha, Małgorzata Fiedor

fot. arch. MGOK
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Data Dzień tyg. Godzina Miejscowość Miejsce szczepienia
2020-01-20 poniedziałek 9:00 do 9:30 Młodów koło p.Bołoz nr.8

2020-01-20 poniedziałek 09:35 do 10:00 Głębokie nad potokiem

2020-01-20 poniedziałek 10:15 do 10:30 Kokuszka koło szkoły

2020-01-20 poniedziałek 10:35 do 10:55 Kokuszka koło sklepu p.Smydy

2020-01-20 poniedziałek 11:00 do 11:20 Piwniczna-Łomnickie koło p.Łomnickiego

2020-01-20 poniedziałek 11:30 do 11:45 Piwniczna-Śmigowskie koło mostu

2020-01-20 poniedziałek 12:00 do 12:30 Piwniczna-Zawodzie koło Łazienek

2020-01-20 poniedziałek 12:50 do 13:00 Piwniczna - Pola koło pierwszego domu

2020-01-20 poniedziałek 13:00 do 13:15 Piwniczna-Uwrocie parking na osiedlu

2020-01-21 wtorek 9:00 do 9:15 Łomnica    ( górna) ostatni przystanek autobusowy

2020-01-21 wtorek 9:20 do 9:45 Łomnica-Nawsie koło przystanku

2020-01-21 wtorek 9:50 do 10:20 Łomnica-centrum koło remizy

2020-01-21 wtorek 10:25 do 10:30 Łomnica  "Wyzyski"

2020-01-21 wtorek 10:35 do 10:50 Łomnica-Kąty przy moście na Kąty

2020-01-21 wtorek 10:55 do 11:05 Łomnica osiedle koło "pieczarkarni"

2020-01-21 wtorek 11:15 do 11:30 Łomnica koło Rusałki

2020-01-21 wtorek 11:35 do 11:50 Piwniczna-Majerz koło Majerzanki

2020-01-21 wtorek 12:00 do 12:15 Piwniczna- Równia koło stacji kolejowej

2020-01-21 wtorek 12:30 do 12:45 Piwniczna - Borownice koło Carbonu

2020-01-22 środa 8:45 do 8:50 Zubrzyk u Pająków

2020-01-22 środa 9:00 do 9:15 Zubrzyk koło p. sołtysa Toczka

2020-01-22 środa 9:20 do 9:45 Zubrzyk koło szkoły

2020-01-22 środa 9:50 do 10:00 Zubrzyk Sulin koło p. Hyclaka nr.52

2020-01-22 środa 10:15 do 10:25 Zubrzyk- (za torami) koło p. Inglot, p. Miejskiej

2020-01-22 środa 10:30 do 10:45 Wierchomla Wielka "Belweder"

2020-01-22 środa 10:45 do 11:00 Wierchomla Wielka koło p. Węgrzyna

2020-01-22 środa 11:00 do 11:10 Wierchomla Wielka koło p. Popieli

2020-01-22 środa 11:15 do 11:30 Wierchomla Wielka koło mostu na Baraniacki

2020-01-22 środa 11:35 do 11:50 Wierchomla Wielka koło sklepu p. Kuliga

2020-01-22 środa 12:00 do 12:15 Wierchomla Mała koło mostu   

2020-01-23 czwartek 9:00 do 9:20 Kosarzyska-Sucha Dol. parking koło Hotelu

2020-01-23 czwartek 9:30 do 9:45 Kosarzyska-Sucha Dol. koło parkingu na dole

2020-01-23 czwartek 9:50 do 10:00 Kosarzysk koło skrętu na Zaczerczyk

2020-01-23 czwartek 10:05 do 10:30 Kosarzyska koło Leśniczówki

2020-01-23 czwartek 10:40 do 11:10 Piwniczna- Miasto dawne Kółko Rolnicze

2020-01-23 czwartek 11:30 do 11:50 Piwniczna- Hanuszów koło stacji kolejowej

2020-01-23 czwartek 12:00 Piwniczna- Podolik koło Zameczku

PSY I KOTY  W WIEKU POWYŻEJ 3 MIESIĄCA ŻYCIA                                                                   Miasto i Gmina Piwniczna

OBOWIĄZKOWEMU  SZCZEPIENIU  PRZECIWKO  WŚCIEKLIŹNIE PODLEGAJĄ



PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
DOFINANSOWANIE OD 15 DO 90%

Biuro w Piwnicznej 

ul. Borownice 57

33-350 Piwniczna Zdrój

Biuro w Nowym Sączu

   ul. Węgierska 106/2

      33-300 Nowy Sącz

tel. 730 865 929

www.scanpol.eu - biuro@scanpol.eu




