
IS
S

N
 1

2
3
4
-1

2
2
3

Piwniczna-Zdrój • Łomnica Zdrój • Młodów • Głębokie • Kokuszka • Zubrzyk • Wierchomla Mała • Wierchomla Wielka

Pismo Samorządu Lokalnego • Piwniczna-Zdrój • Kwiecień 2020 • rok 31 • nr 4 (337) • cena 3 zł / Vat 5% • nakład 500 egz.

fot. B. Paluchowa

Witaj majowa jutrzenko,

świeć w naszej polskiej krainie...



Fot. B. Paluchowa
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Takie czasy...
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także pojawiają się nowe satelity 
nawigacyjne i naukowo-badawcze 
(np. wystrzelone w kwietniu star 
linki). Tej wiosny jakby na pocie-
chę, w związku z zakazem wycho-
dzenia z domu, pojawiło się wieczo-
rem na zachodnim niebie niezwykle 
piękne zjawisko. Świecąca bardzo 
mocnym światłem, będąca w ko-
niunkcji (zbliżeniu) z Księżycem 
i mająca po lewej Aldebarana We-
nus, zmierzająca w kierunku Plejad, 
zanurzyła się w nich 3 kwietnia. 
Aldebaran, (z arabskiego [aldɛˈbarãn] – podążający), zwany też 
„okiem byka”, jest najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Byka i za-
wsze towarzyszy Plejadom. (na podst. www.urania.edu.pl)

 Jaśnie pani Wenus pojawiająca się rano na wschodnim nie-
bie zwana gwiazdą poranną lub jutrzenką, wieczorem na zachod-
nim niebie zamienia się w gwiazdę wieczorną. Jest tylko trochę 
mniejsza od Ziemi i ma prawie taką samą masę. Z tego powo-
du nazywana jest często „bliźniaczką” Ziemi. Jednakże zarówno 
powierzchnie, jak i atmosfery obydwu planet bardzo się różnią.
Na naszej planecie mamy rzeki, jeziora, oceany i atmosferę, dzię-
ki której możemy oddychać. Wenus natomiast jest planetą bardzo 
gorącą, a jej atmosfera byłaby zabójcza dla człowieka. Jednak 
przykuwa wzrok blaskiem, jakby jego mocą – w czas niepewności 
i zgryzoty, których wszyscy doświadczamy – chciała nam dodać 
otuchy. Nazwijmy ją zatem gwiazdą nadziei.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów, ich redakcji, niezbędnej 
korekty i nadawania własnych tytułów. Za treść artykułów odpowiadają ich autorzy.

Redaktor naczelna: Barbara Paluchowa 
Adres Redakcji: Piwniczna-Zdrój, ul. Partyzantów 7, tel. 18 446 41 36
e-mail: gazetazp@op.pl
Wydawca: MGOK w Piwnicznej, tel. 18 446 41 57 
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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa

redaktor naczelna

Świętowaliśmy w Wielkanoc, ale w tym świętowaniu Zmar-
twychwstania Chrystusa brakowało radosnego, a zarazem łączą-
cego chrześcijańską wspólnotę podniosłego nastroju. Wielu z nas 
spędziło święta w czterech ścianach domu wyłącznie z najbliż-
szą rodziną, wielu samotnie. Pustka wypełniła ulice, place, i co 
najważniejsze dla wierzących, kościoły. Kto chciał, modlił się 
w domu, albo oglądał w telewizji transmisje z Mszy Świętych, 
odprawianych w wyludnionych świątyniach, np. w Bazylice św, 
Piotra w Rzymie, gdzie osamotniony papież Franciszek klęczał 
w modlitwie o miłosierdzie boże nad światem, któremu niewi-
dzialny wróg wypowiedział wojnę.

– Ja wirus COVID władca w „koronie”, ludzi do grobu raz 
dwa zagonię.

 Opanował nas strach i pustka właśnie. A co, jeśli ta pustka 
wkradnie się i rozgości na stałe w naszych sercach? Niektórzy so-
cjologowie są zdania, że ponieważ spotkało nas coś bardzo złego 
i nieprzewidzianego, ludzie po opanowaniu epidemii, która może 
potrwać nawet 2 lata, będą jeszcze bardziej egoistyczni i bez-
względni wobec siebie i matki natury, niż dotychczas. Dojdą do 
wniosku, że w trudnych czasach należy trzymać tylko z kimś, kto 
jest silny i bogaty, czyli robić to, co robiliśmy dotychczas raczej 
nieczęsto. Reszta społeczeństwa i jego prawa nie będą się liczyć. 
Jest obawa, że nieco zubożone rekiny biznesu, bo straciły jakieś 
tam miliony z miliardów, z jeszcze większą zaciętością będą znę-
cać się nad Ziemią i ludźmi, eksploatując ich do granic możliwo-
ści. Podobno ma też zniknąć papierowy pieniądz na rzecz walu-
ty elektronicznej. Internet pęka w szwach od natłoku informacji 
mniej lub bardziej prawdziwych. Inna grupa badaczy twierdzi, że 
człowiek w ogóle się nie zmieni.

 Symptomy niepomyślnych dla ludzkości wydarzeń pojawiły 
się dużo wcześniej. Już pod koniec lutego i w marcu zaczęliśmy 
zauważać, że świat zwolnił, że zmienił się radykalnie. W kwiet-
niu zamarło niebo, w które bardzo lubię spoglądać o każdej porze 
dnia. Znikły z niego białe i czerwone światełka przelatujących 
wieczorami nad Piwniczną na trasie północ-południe samolotów. 
Gdzieś się podział tnący niebo ogromny samolot Emiratów Arab-
skich latający na trasie Dubaj-Warszawa. O tej supermaszynie, 
i o superluksusowym wyposażeniu jej wnętrz, rozpisywały się 
różne media. W pogodny dzień widać było jej lot nad Piwnicz-
ną codziennie przed godziną 13. Najpierw pojawiał się sunący 
niebem lśniący kształt, a w chwilę później ostry dźwięk odrzuto-
wych silników. Jedyne co można teraz wypatrzeć na cichym noc-
nym niebie, to przemieszczające się na swoich orbitach z pręd-
kością 8 km/s i zgodnie z kierunkiem ruchu obrotowego Ziemi, 
małe punkciki sztucznych satelitów, które okrążają naszą planetę 
w czasie około 90 minut. A lata ich wokół Ziemi dokładnie 4987, 
najwięcej w celach telekomunikacyjnych i obserwacji Ziemi, ale 

Fot. Krzysztof Tomasiak

PS: Tuż przed Wielkanocą, bodajże w Wielki Czwartek, pode-
szłam jak co dzień o poranku do okna, i patrząc na coraz bardziej 
zieloną trawę i pączkujące jabłonie, budowałam dobry nastrój na 
cały dzień. Unoszę głowę, a tu w poprzek łąk pod Brzanówkami 
pędzi stado jeleni: dwa rogacze i 5, może 6 łani. Zaniepokoiłam 
się. Uciekają przed bezpańskimi psami? Skądże. Zawróciły i po-
biegły w drugą stronę. Nawrót i z powrotem, a po chwili w górę 
w kierunku lasu. Takich wyścigów jeszcze tutaj nie widziałam.

 Wniosek nasuwa się jeden – zwierzyna płowa szalała z rado-
ści, że nareszcie w pobliżu nie ma ludzi.

 Wiosenne miesiące kwiecień i maj zachwycają świeżością 
kolorów i zapachem życia, które wciąż się odradza dzięki matce 
Naturze, matkom rodzącym dzieci i wreszcie Matce matek – Naj-
świętszej Maryi Pannie. Nie zapomnieliśmy o tym w bieżącym 
numerze Znad Popradu.



4

Została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach 
zadania:

Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowe-

rowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gmi-

ny Piwniczna-Zdrój, realizowany w ramach Programu Wspólpracy 

Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
– remont drogi rowerowej w ramach modernizacji mającej na celu włą-

czenia ruchu rowerowego w związku z powstaniem trasy rowerowej Euro-
Velo11 w km 40+677.00 do 42+525.00 na dz. o nr ewid. 681, 680, 674/2, 
1211, 40/1, 266/3, 724, 723, 722, 716, 715, 713, 712, 711, 710, 709, 708/2, 
707, 706, 699, 698, 696, 695, 694/1, 1212/1, 1212/2, 714/3, 671, 670, 693/1, 
692/2, 688/7, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 121013_4 (Piwniczna-
-Zdrój, miasto) dz. o nr ewid. 266, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 442, 320, 
321, 305/4, 304/1, 303, 302/1, 302/2, 301, 300 obręb 0001, jednostka ewi-
dencyjna 121013_5 (Piwniczna-Zdrój, wieś);

– rozbudowę drogi gminnej 293579K na długości 110,43 m w miejsco-
wości Piwniczna-Zdrój.

Remont i rozbudowa ma na celu dostosowanie 
parametrów dróg do wymogów trasy rowerowej 
EuroVelo 11.

Wykonawcą jest Firma: P.B.U Zibud sp. z o.o, 
34-608 Kamienica, Kamienica 1000. 

Wartość umowy: 976 338,82 zł
Burmistrz 

Dariusz Chorużyk

Remont boiska
Pomimo utrudnień związanych z pan-

demią COVID-19, na terenie naszej gminy 
trwają prace budowlane. Pełną parą idzie 
praca w rozbudowie Piwniczanki SP, a tak-
że inwestycji na terenie miasta i gminy. 
Przy budynku Państwowego Domu Wcza-
sów Dziecięcych usunięto nawierzchnię 
i elementy trybun na boisku sportowym. 
Powstanie nowy nowoczesny obiekt.
Poprzedni był reliktem PRL-u.

b

Zdjęcia na str. B. Paluchowa
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Stare dworce 
w nowej szacie
PKP SA podpisały umowę z wykonaw-

cą 12 inwestycji dworcowych w Dolinie 
Popradu. Zamówienie jest realizowane 
w formule projektuj i buduj. Lokaliza-

cje objęte inwestycjami to Stary Sącz, 
Barcice, Rytro, Piwniczna-Zdrój, Piw-

niczna, Wierchomla Wielka, Żegiestów, 
Żegiestów Zdrój, Milik, Łomnica Zdrój, 
Młodów i Zubrzyk.

Osiem dworców – Stary Sącz 
(z 1966 r.), Barcice (z 1952 r., objęty 
ochroną konserwatorską), Rytro (z 1959 r., 
objęty ochroną konserwatorską), Piwnicz-

na Zdrój (z 1928 r., objęty ochroną kon-

serwatorską), Piwniczna (z 1928 r., objęty 
ochroną konserwatorską), Wierchomla 
Wielka (z 1958 r., objęty ochroną konser-
watorską), Żegiestów (z 1908 r., objęty 
ochroną konserwatorską) i Żegiestów-

-Zdrój (objęty ochroną konserwatorską) 
– będzie podlegać przebudowie wraz 

przystanek pKp lata 30. XX w.

przystanek pKp w piwnicznej Zdroju obecnie

poczekalni. Część pomieszczeń na dwor-
cach zająć ma samorząd na potrzeby cen-

trum obsługi mieszkańców. W zakresie za-

gospodarowania otoczenia przewidziano 
m.in. wiaty rowerowe, nową zieleń, miej-
sca postojowe.

W Łomnicy-Zdroju, Młodowie i Zu-

brzyku powstaną nowe stylizowane obiek-

ty, a dodatkowo budynek w Łomnicy-

-Zdroju zostanie usytuowany w nowym 
miejscu, na działce mieszczącej się na po-

łudniowym krańcu peronu. 
O zamówienie ubiegało się pięć pod-

miotów z ofertami na kwoty od 59,9 mln zł 
brutto do 80,4 mln zł brutto. Ostatecznie 
PKP SA 12 marca podpisały umowę z fir-
mą SKB SA, która złożyła najtańszą ofer-
tę. Dokumentacja projektowa ma zostać 
wykonana w ciągu 52 tygodni, natomiast 
prace budowlane mają zakończyć się 
w terminie 104 tygodni od podpisania 
umowy (w ciągu ok. dwóch lat), czyli 
w marcu 2022 r.

Witold Urbanowicz

z zagospodarowaniem terenu. Wszystkie 
te dworce są obecnie nieczynne.

(…) Na dworcu w Piwnicznej-Zdro-

ju zostanie wydzielona poczekalnia we-

wnętrzna. W pozostałych lokalizacjach po-

czekalnie zostaną powiększone. Podróżni 
będą mogli korzystać z ogólnodostępnych 

Nowa skrzynka
 

Wychodząc naprzeciw przede wszyst-
kim starszym mieszkańcom gminy, któ-

rzy nie mają dostępu do Internetu i nie 
mają możliwości posługiwania się nim, 
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju udostęp-

nił specjalną skrzynkę do komunikacji 
z urzędnikami z magistratu.
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Bardzo dziękuję za świą-

teczny egzemplarz pisma „Znad 
Popradu” i za publikację moich 
utworów. Pismo bardzo intere-

sujące, ciekawie redagowane, 
czyta się z przyjemnością.

Serdecznie pozdrawiam

Adam Decowski
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Kwietniowe refleksje 
Niedzielne przedpołudnie kwietnia pełne słońca, młodej zie-

leni, rozkwitających drzew pełnych śpiewu ptaków, wyciąga 
w plener. Szczególnie teraz, gdy wyjścia ograniczają restrykcje 
wymuszone sytuacją. Można by było zapomnieć o nich, gdyby 
nie pustka na ulicy, wszystkich drogach, dróżkach i wydeptanych 
ścieżkach. Wędruję więc samotnie, tym razem na Nakło. Chcę zo-

baczyć to, o czym słyszę, czytam w Internecie, a czego jeszcze nie 
widziałam. A przecież jest to miejsce, którego losy mają sporo lat. 
Mówię o Nakle pomyślanym jako miejsce rekreacji, wypoczyn-

ku, spacerów dogodnymi trasami. Wędrówka wygodną asfaltową 
drogą, zbudowaną w części Nakła nazywanego pastwiskami (to ta 
część między szosą, torami i kamiennym murem), w odróżnieniu 
od pól, za rzeczonym murem, była przyjemnością tym większą, że 
w zaroślach z prawej strony zanosiło się od ptasich treli, świergo-

tów, gwizdów.
Nakło zapowiada się rzeczywiście sympatycznie i okazale, 

zważywszy, że są tu urządzenia do zabaw dla dzieci i miejsce 
ze ścieżkami do jazdy na wrotkach, deskorolkach i czym tam 
jeszcze śmigają nastolatki, są ławeczki i będą wielkie tereny 
zielone, trawniki po prostu, jak sobie wyobrażam, na swobodne 
baraszkowanie dla dzieci i nie tylko. Myślę, że będzie też raj dla 
rowerzystów, i zresztą miejsce przejazdów okrężną trasą, kiedy 
most spinający brzegi Popradu na wysokości drogi do Kokuszki 
będzie gotów. 

Stojąc na dnie ogromnej misy o odległych zielonych brzegach 
stworzonych przez okoliczne góry, obserwuję efekt ogromu roboty 
już wykonanej. Patrząc na to, ile jeszcze do zrobienia, przywołuję 
w pamięci pewną sesję pierwszej rady miasta wybranej po trans-

formacji politycznej na początku lat 90. ub. wieku. Poświęcona 
była planom rozbudowy Piwnicznej. Inżynier architekt Wojciech 
Szczygieł z N. Sącza, zakochany w Piwnicznej, przedstawiał ra-

dzie wizję wielokierunkowego rozwoju miasta, kreślił realne pięk-

ne plany tego rozwoju na wiele lat. Nakło, pomyślane było jako 
znacząca część miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej z drogą 

prowadzącą od szosy przez 
most na Popradzie do łazie-

nek na Zawodzie – centrum 
uzdrowiska z dużym parkin-

giem w pobliżu łazienek. Był 
więc w planach most, który 
stał się rzeczywistością we 
współczesnym planie zago-

spodarowania tego terenu. 

Odnowione miejsce i krzyż na dawnym cmentarzu tzw. cholerycznym

Maria Lebdowiczowa

A Nakło – teren zielony z basenem miał pełnić rolę terenu rekre-

acyjnego, miejskiego parku. Upłynęło sporo czasu i wody w Po-

pradzie zanim tak się stało choć w innym wymiarze, a pewnie i for-
mie. Wszak to już inny czas, inne potrzeby i inna ich realizacja. 

Wędrówka Nakłem przywołuje świadomość, że stąpa się do-

liną rzeki, być może zasypanym dnem jej koryta, które przecież 
kapryśna rzeka zmieniała wielokrotnie. Nakło to w części teren 
powstały „na kle” czyli nanoszonych przez lata, dziesiątki, setki 
lat osadzanych tu konarach, gałęziach, pniach drzew gdzieś wy-

rwanych, wyłamanych, podmytych i naniesionych. Potem osa-

dzonych, pomieszanych z mułem, , kamieniami, piaskiem, na 
których wyrastały kolejne rośliny i tworzyły wysepki, ostrowy 
rzeczne, łączyły się w większe tereny stałe (w dokumencie z pocz. 
XVII w. jest zapis: „pole Nakle” jako nazwa pola położonego nad 
Popradem…). 

Jest na tym wielkim zielonym Nakle pewna wysepka; niewiel-
ka wyniosłość, wyznaczona słupkami ogrodzenia, z wysypanymi 
ścieżkami. Stoi tu wysoki metalowy krzyż w okolu trzech pół-
wiecznych sosen. Nie odczytałam tabliczki zasłoniętej przymoco-

waną wiązanką sztucznych kwiatów, a tablicy informacyjnej o tym 
miejscu, która (spodziewam się) będzie tu umieszczona, jeszcze 
nie ma. Ale wiem, co to za miejsce i dlaczego te sosny rosną tu ok. 
pół wieku. W kontekście obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, 
boleśnie odczułam wagę tego miejsca, gdzie w czasie szalejącej 
epidemii cholery chowano tu pośpiesznie zmarłych piwniczan. 
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Pamiętać o Miejscach Pamięci
Z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet z Młodowa-Głębokiego, 

ruszyły prace porządkowe i renowacyjne przy pomniku rozstrze-

lanych w Młodowie przez Niemców zakładników. Inicjatywę 
wsparł Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczan-

ka SP i Bank Spółdzielczy. Dwa lata temu pomnik w Młodowie 
jak i dwa inne: na os. Łomnickim i na Starym Cmentarzu zostały 
zdewastowane, a konkretnie okradzione z metalowych elemen-

tów: krzyża, godła Polski Walczącej, ozdobnych liter i kutych 
łańcuchów. Inwentaryzację fotograficzną tych zniszczeń wyko-

nali P.P. Barbara i Franciszek Kotarbowie. 

budowa pomnika rozstrzelanych, lata 80-te

V 2020

Analogia tamtego 1873 r. i obecnego roku z pandemią korona-

wirusa jest nieunikniona w tym miejscu. na którym pochowano 
408 mieszkańców miasteczka zmarłych na cholerę. Zmarł wtedy 
również proboszcz parafii, ks. B. Mamakiewicz, niosący pomoc 
swoim parafianom (pochowany w Piwnicznej, ale miejsce niezna-

ne). W setną rocznicę epidemii, czyli w 1973 roku, przypomniał 
o niej i o tym miejscu ówczesny proboszcz, ks. Ludwik Siwadło. 
To za jego sprawą parafianie uporządkowali cmentarz cholerycz-

ny na Nakle, ustawiono metalowy krzyż i posadzono trzy sosny 
– symbole trzech kolejnych lat zarazy, jaka nawiedziła Piwniczną: 
1600 – „morowe powietrze” (tak określano epidemie) spowodo-

wało wielkie spustoszenie wśród mieszkańców Piwnicznej; 1622 
– „miasto powtórnie zostało nawiedzone przez morowe powie-

trze; i 1873 – wybuchła cholera, która w ciągu czterech miesięcy 
pochłonęła 408 osób. Te trzy daty umieszczone na metalowej ta-

bliczce były przypomnieniem tragedii, jaką przeżyło miasteczko. 
W stulecie cholery proboszcz, ks. L. Siwadło zorganizował na 
miejscu pochówku, z udziałem wielu parafian i orkiestry dętej 
OSP, wypominkowe nabożeństwo za zmarłych w czasie zarazy. 
Miejsce otaczano pamięcią przez pewien czas, potem wymykało 
się uwadze, zapominano o nim. Pozostał krzyż i trzy sosny. Nie 
można zapomnieć o nim teraz, przy urządzaniu tej wielkiej ca-

łości, wszak to część historii naszego miasteczka, tragicznej hi-
storii. A współczesność pokazała, że nie możemy się jej wyprzeć 
ani zapomnieć o niej. Tragedie dopadają nas nieoczekiwanie, są 
częścią ludzkiego losu, losu każdego z nas. W XX wieku hisz-

panka zbierała tragiczne żniwo na całym świecie, w Piwnicznej 
była epidemia tyfusu w latach 20. ub. wieku, czerwonki w cza-

sie II wojny, potem choroba Heinego-Medina, która dotknęła 
dzieci, o współczesnych epidemiach pamiętają wszyscy. A teraz 
koronawirus. Świat tak bardzo postąpił choćby od czasu epide-

mii cholery, a okazuje się bezsilny wobec nowego zagrożenia. 
Ale przecież wie o tyle więcej, by przynajmniej starać się za-

pobiegać rozprzestrzenianiu się zarazy. Jakże bezsilni byli nasi 
przodkowie w XIX wieku. Na pewno przeżywali lęki, strach, jak 
my teraz, a przecież wiedzieli znacznie mniej. Na pewno mniej 
spekulowali na temat zarazy – po prostu przyszła, człowiek za-

choruje albo nie, przeżyje lub umrze… Byli wolni od spekulacji 
politycznych, ekonomicznych i setki innych, które spowodowały 
epidemię. Od takich właśnie wieści pęka Internet, łącznie z prze-

powiedniami o końcu świata, czasie Apokalipsy już widocznej. 
Są jednak i refleksje o tym, że to nie człowiek jest panem ży-

cia i śmierci, nie człowiek decyduje ostatecznie o losach świata, 
nie on, choć wiele może i potrafi… Na pewno poza wszystkim 
współczesna epidemia nauczy nas pokory i świadomości niemo-

cy, bezsiły wobec sił natury. Na pewno zmieni nasze spojrzenie 
na świat, przetasuje system wartości, stawiając najwyżej te, które 
decydują o naszej tradycji, kulturze, decydują, kim jesteśmy, jaki-
mi jesteśmy ludźmi, narodem. Może zatrzyma świat w szalonym 
pędzie po dobra materialne, wyścig nie wiadomo dokąd i po co? 
Wszak mamy tyle powodów do radości życia - w rodzinie, wśród 
przyjaciół, w różnych społecznościach, na łonie stworzonej przez 
Boga natury. Jakże mocno odczuwamy teraz brak tego, w czasie 
koniecznej izolacji społecznej. Odczuwamy i tęsknimy, nie wie-

dząc, jak długo to potrwa i przeżywając niepokoje o najbliższych, 
siebie, społeczności, w których żyjemy, Ojczyznę… 

Niedziela, 19 kwietnia 

Maria Lebdowiczowa

Po uzgodnieniach z autorką projektu pomnika art. plastyczką 
Barbarą Paluchową na Miejscu Pamięci w Młodowie, po usunięciu 
zdrewniałych i schnących krzewów, ziemia przed pomnikiem bę-

dzie oczyszczona z kamieni i starej darni, splantowana i obsiana na-

sionami kwietnej łąki.Prace ziemne wykona MZGK w Piwnicznej. 
Kamienne elementy będą oczyszczone wodą pod ciśnieniem, a bra-

kujące skradzione elementy odtworzy rzemieślnik artysta kowal. 
Miejsce będzie monitorowane przez umieszczoną w odpowiednim 
miejscu fotopułapkę, działającą przez 24 g. na dobę. Prace z ramie-

nia Stowarzyszenia nadzoruje jego prezeska p. Danuta Kulig
Szacunek dla tych, którzy w czasie druzgocących dla Polski 

działań wojennych 1939-1945 oddali życie, i dla miejsc, gdzie 
ich życia pozbawiono, niech będzie naszym patriotycznym 
obowiązkiem.

inf
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Autor nieznany

Dlaczego zaprojektowałam tu kwietną łąkę?

Uważam, że w tak tragicznie naznaczonym miejscu otocze-
nie go powinno być jak najnaturalniejsze i skromne.  Naturalną 
scenografię tworzą tu setki lip wyrosłych przez lata na zbo-
czu. Nie trzeba nasadzać żadnych ozdobnych krzewów. Naj-
piękniejszym uzupełnieniem będzie naturalna, a jakże bogata 
w barwy i zapachy łąka kwietna, która nie tylko oczyści powie-
trze, a w glebie skumuluje wilgoć, ale również da schronienie 
pszczołom i innym owadzim zapylaczom. Dobrym pomysłem 
byłoby umiejscowienie naprzeciw łąki kamienno-metalowej, 
mocno osadzonej w ziemi ławki. Łąka jest bardzo ekonomicz-
nym rozwiązaniem. Nie wymaga nawadniania (z wyjątkiem 
długotrwałej suszy) i regularnego koszenia. 

Pośród nasion wysianych w Młodowie pojawią się: szałwia 
łąkowa, koniczyna czerwona, krwiściąg mniejszy, firletka, ru-
mianek, jaskier, chaber łąkowy, ślaz dziki, mak polny czy wyka.

BP

W roku 2015 na terenie miasta nieznani sprawcy 

zdewastowali, poprzez kradzież metalowych elemen-
tów, miejsca śmierci Polaków zakładników rozstrzelanych 
przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wandali nie 
odnaleziono do dziś.

Dokumentację fotograficzną zniszczeń wykonali Bar-
bara i Franciszek Kotarbowie.

Czyjaś Ty?

Dla mnie POLSKA to znaczy język,
W którym mogłem mówić od dziecka.
To nad Rynkiem krakowskim księżyc,
To Gałczyński, Tuwim, Osiecka.

Dla mnie POLSKA to bliscy ludzie,
Zieleń lasu i zagon żyta.
Widok z okna, kiedy się budzę,
Dotyk żony, kiedy zasypiam.

Dla mnie POLSKA to zapach siana
pod obrusem, gdy przyjdą święta.
A nie bitwa pięknie przegrana…
Obowiązek, żeby pamiętać.

Bo Ojczyzna to słowo skromne,
Które często wymawiam szeptem.
Niepotrzebny jej żaden pomnik,
Nie zatwierdzi jej żaden dekret.

(…)
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REKLAMA

Dzień Strażaka
Międzynarodowy Dzień Strażaka to święto ob-

chodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Koście-
le katolickim świętego Floriana. W Polsce od 2003 
roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto za-
wodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Być strażakiem, obojętnie czy zawodowcem 
czy ochotnikiem,to wykonywać jeden z najbardziej 
niebezpiecznych zawodów - to strażacy ryzykują 
zdrowie i życie podczas akcji ratunkowych. Dzięku-
jemy Im za to!

W środę 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji 
„Zdalna szkoła”. Projekt umożliwia samorządom zakup kompute-
rów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działa-
nie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach 
„ZDALNA SZKOŁA”.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć lekcyjnych, które odbywają się zdalnie, niestety nie 
wyszycy uczniowie mają odpowiedni sprzęt.

Chcąć rozwiązać zistaniały problem Miasto i Gmina Piwniczna-
-Zdrój pozyskało na ten cel 70 000,00 zł z przedmiotowego Progra-
mu tj. 100% dofinansowania. 

W ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 29 sztuk lap-
topów wraz z oprogramowaniem. 

Laptopy zostaną użyczone uczniom z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zdalnej nauki. 
Dariusz Chorużyk

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Trzeci krok…
Wdrażany jest trzeci, przedostatni etap znoszenia 

ograniczeń związanych z korona wirusem. Od poniedział-
ku 18 maja przywrócona będzie możliwość korzystania 
z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójście do restau-
racji i kawiarni. Podwyższony będzie limit pasażerów 
w transporcie publicznym. Od 25 maja umożliwione zo-
staną bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzy-
stom i uczniom klas ósmych oraz opieka nad uczniami 
klas 1 – 3 w szkołach podstawowych.

inf.
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Tegoroczny  Grób Pański w kościele paraf. w Piwnicznej

Pomimo epidemii koronawirusa udało się zacho-

wać ciągłość związanej z Wielkanocą, a konkretnie 
z Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą tradycji „kłapa-

czy” choć tylko w dwuosobowym składzie, bo jak 
wiadomo, można było poruszać się maksymalnie 
w dwie osoby. 

D.Ł.

Setna rocznica urodzin papieża 
świętego Jana Pawła II

16 października 1978 roku – był pa-

miętnym dniem, w którym  na tronie Pio-

trowym zasiadł  polski kardynał z Kra-

kowa Karol Wojtyła, który przez blisko 
27 lat był głową Kościoła katolickiego.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowi-
cach 18 maja 1920 roku jako drugi syn Ka-

rola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 
W dzieciństwie najczęściej nazywano go 
Lolkiem. Był chłopcem wysportowanym. 
Grał w piłkę nożną, jeździł na nartach. 
W wieku 9 lat stracił matkę, potem także 
starszego brata Edmunda a jego siostra 
Olga zmarła tuż po urodzeniu. W 1938 roku 
Karol z ojcem przeniósł się do Krakowa. 

z młodymi na pielgrzymki, wędrówki gór-
skie i spływy kajakowe. Studenci skupieni 
wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły, 
nazywali go „Wujkiem”.

W 1958 roku Karol Wojtyła został mia-

nowany biskupem, pięć lat później kra-

kowskim arcybiskupem, a od 1967 roku 
był już kardynałem. Jako kardynał pojechał 
do Rzymu na konklawe po śmierci papieża 
Jana Pawła I. i 16 października 1978 roku 
został papieżem. Pontyfikat Jana Pawła II 
był jednym z najdłuższych. Trwał 9666 dni. 
W tym czasie Ojciec Święty ogłosił błogo-

sławionymi ponad 1300 osób, kanonizował 
482 osoby. Papież Polak czasie pontyfika-

tu odwiedził 135 krajów. A ojczyznę jako 
pielgrzym odwiedził osiem razy. Podczas 
zamachu na jego życie 13 maja 1981 r. na 
Placu św. Piotra, cudem uniknął śmierci. 
Papież swoje cudowne ocalenie przypisał 
wstawiennictwu Matki Bożej.

Przez wiele lat Ojciec Święty zmagał 
się z ciężką chorobą. W lutym 2005 roku 
jego stan zdrowia zaczął się gwałtownie 
pogarszać. 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 
21.37, Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.

27 kwietnia 2014 r. w Rzymie papież 
Franciszek dokonał kanonizacji papieża 
Jana Pawła II. Była to niedziela Bożego 
Miłosierdzia. 

BAS

Studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim przerwał wybuch II wojny 
światowej i Karol podjął pracę fizyczną 
w kamieniołomie i zakładach chemicz-

nych „Solvay” . Po pracy rozwijał swoją 
teatralną pasję w Teatrze Rapsodycznym. 
Po śmierci ojca jesienią 1942 roku Karol 
Wojtyła wstąpił do tajnego krakowskie-

go seminarium duchownego. Cztery lata 
później z rak kardynała Sapiehy otrzymał 
święcenia.

Po wojnie kontynuował studia w Rzy-

mie, potem była praca w kolejnych polskich 
parafiach, gdzie ksiądz Wojtyła szczegól-
ną uwagę poświęcał młodzieży. Jeździł 
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Las się odnawia
 

Co roku miliony sadzonek służą do zalesień i odnawiania lasów państwowych. 
Sadzi się głównie jodły, buki i sosny, stosownie do siedliska. Sporo też sadzi się dębów, 
których przybyło na leśnych uprawach.

Coraz większy udział w lasach mają gatunki biocenotyczne jak lipa, czereśnia, wiąz, 
jabłoń, grusza czy też z rodzime krzewy leśne (dzika róża, głóg, trzmielina, rokitnik, 
kalina koralowa, bez czarny i inne), które wzbogacają podszycie drzewostanów. 

W ramach wspólnej akcji leśników i pszczelarzy sadzi się drzewa i krzewy 
miododajne Odnawianie lasu z siewek wschodzących z nasion z ubiegłoroczne-

go urodzaju daje gwarancję zdrowego młodnika w przyszłości, a tam gdzie na-

tura nie potrafi go odtworzyć sama, potrzebne są nasadzenia. Tu koszty są dużo 
wyższe, a dodatkowo istnieje jeszcze ryzyko hodowlane związane z warunkami 
atmosferycznymi. 

Normy sadzenia są zróżnicowane w zależności od gatunku; przykładowo do 
zalesienia hektara lasu potrzeba 6-8 tys. sadzonek buka lub jodły, gdy olchy lub 
brzozy wystarczy 4-6 tysięcy, a świerka 3-5 tys. Najbardziej „ekonomiczny” w tym 
względzie jest modrzew, którego norma sadzenia wynosi 1,5 do 2 tysięcy sadzonek 
na hektar. 

Na podst. art. Edwarda Marszałka

Od red: jak ważne są takie działania i konsekwentnie prowadzona pielęgnacja 
lasu wiedzą leśnicy z Nadleśnictwa Piwniczna-Zdrój, której obszar w 70 procentach 
stanowią lasy.

Kazimierz Ożóg

Polskie pieśni 
eucharystyczne

W tradycji i religijności polskiej bar-
dzo poczytne miejsce zajmuje uroczystość 
Bożego Ciała, która przypada w czwar-
tek po niedzieli Trójcy Świętej. To święto 
cieszy się szczególną miłością katolików 
polskich, którzy wychodzą wtedy na ulice 
swoich miast i wsi w uroczystych proce-

sjach z Najświętszym Sakramentem. Boże 

Ciało, przeżywane od pokoleń jako wielkie 
święto, jest tak silnie zakorzenione w pol-
skiej świadomości religijnej, że w odczuciu 
Polaków ma trzecie miejsce po Wielkano-

cy i Bożym Narodzeniu.
Uroczystość ta ma wielkie odzwier-

ciedlenie w literaturze polskiej. Jej opis 
występuje w licznych tekstach literackich, 
zwłaszcza w pamiętnikach. W „Chłopach” 
Reymonta, w tej nagrodzonej literacką na-

grodą Nobla powieści, znajdujemy nastę-

pujący fragment: „Ów dzień Bożego Ciała 
przyszedł był, jak i poprzednie. (…) Na wsi 
już całkiem ścichło, wszystkie wozy prze-

jechały i ludzi prześli, drogi opustoszały, 

jeno niekajś w opłotkach bawiły się dzie-

ci, psy wylegiwały się w słońcu i jaskółki 
śmigały nad stawem w rozpalonym powie-

trzu, zaś przy kościele zaraz po sygnaturce 
rozpoczęło się nabożeństwo, dobrodziej 
wyszedł ze sumą i organy zagrały, ale 
snadź wnet po kazaniu uderzyły wszystkie 
dzwony i huknęli takim śpiewaniem, jaże 
gołębie porwały się z dachów, i naród jął 
się wywalać wielkimi drzwiami, a nad nim 
wychodziły chorągwie pochylone, światła 
gorejące i obrazy niesione przez dziewczy-

ny w biel przybrane, zaś w końcu wynosił 
się czerwony baldach, a pod nim ksiądz 
ze złocistą monstrancją w ręku wolniuś-

ko zstępował ze schodów. A kiej się jako 
tako ustawili do procesji, czyniąc wskroś 
ciżby długą ulicę obrzeżoną zapalonymi 
świecami, dobrodziej znowu zaśpiewał: 
U drzwi Twoich stoję, Panie! A wszystek 
naród odgruchnął mu w jeden ogromny, 
niebosiężny głos: Czekam na Twe zmiło-

wanie… I śpiewając, ruszyli”. I ta sytuacja 
powtarzała się tysiące razy w Polsce w cią-

gu wieków. Kochamy jako naród to święto 
i te pieśni.

Uroczystość Bożego Ciała to tylko 
jeden aspekt szczególnej czci polskiego 
Kościoła okazywanej wobec Najświętsze-

go Sakramentu, zwanego inaczej Eucha-

rystią. Dla wierzących katolików jest to 
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podstawowa prawda wiary, że Jezus pozostał w świecie pod po-

stacią chleba i wina, i jest ciągle obecny nie tylko w sprawowanej 
Mszy św., ale także w Najświętszym Sakramencie.

Niektóre pieśni eucharystyczne stały się znakiem polskości, 
wymieniam tu trzy utwory; Przed tak wielkim Sakramentem, 
Zróbcie Mu miejsce, Bądźże pozdrowiona. Fraza z pieśni Fran-

ciszka Karpińskiego Zróbcie Mu miejsce: Zagrody nasze widzieć 
przychodzi, I jak się jego dzieciom powodzi jest zdaniem specjal-
nie obciążonym w kulturze polskiej. Jest to jeden z najbardziej 
znanych cytatów z języka religijnego.

Szczególnym rysem wszystkich pieśni eucharystycznych jest 
specjalny układ słów, który w zakresie czterech podstawowych 
części mowy, w „świecie za słowami” odzwierciedla cud Euchary-

stii. Pieśni krzyczą: cud to wielki. Po analizie wszystkich wyrazów 
w zgromadzonych przez ks. Siedleckiego pieśniach, wyróżniam 
kilka kręgów tematycznych; uwielbienie Boga, dziękczynienie 
za ten wielki dar, opis tego Sakramentu, wreszcie modlitwa bła-

galna. Tu tylko wymienię wspaniałe określenia Chrystusa, który 
„w tym Sakramencie się zostawił”, i jest określany w pieśniach 
jako: Przedwieczny Bóg. Najsłodszy Jezus, Jezus drogi, Żywy 
Chleb, Pan, Bóg utajony, Bóg prawdziwy, Sędzia sprawiedliwy, 
Bóg łaskawy, Twórca waszego prawy, Najsłodszy Jezus mój, Prze-

najświętsze Ciało, Zbawiciel, Krew i Ciało, Najświętszy Chleb, 
Najświętszy Sakrament, Przenajświętszy Sakrament. Szczególnie 
uprzywilejowanym rzeczownikiem jest tu Chleb, główny podmiot 

wielu zdań. Cudowny Chleb 
z nieba karmi wielu! Jakie to 
dziwne i zwyczajne zarazem 
– głoszą analizowane pieśni 
– że Chrystus został na świe-

cie pod postaciami chleba, 
czyli najbardziej popularne-

go pożywienia człowieka.
Pieśni te – jako językowe 

działanie, bo każda pieśń jest 
takim religijnym działaniem 
– powtarzają dość prosty, ale 
bardzo nośny, schemat ak-

tów mowy. Na pierwszy plan 
wysuwa się wielki akt adora-

cji (uwielbienia) Chrystusa 
obecnego w Najświętszym 
Sakramencie. Przez te utwo-

ry wierni uwielbiają Boga, 
Soli Deo – Bogu samemu, 
Najwyższemu, który tak 
się uniżył, że został z nami, 
śpiewamy uwielbienie, po-

równajmy dwa fragmenty:

(1) Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości.

(2) Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może.
Ja, proch mizerny, przed Twą Możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

 

Kolejnym, mocno rozbudowanym aktem jest akt prośby. 
Wierni wykorzystują niejako bliskość fizyczną Jezusa i proszą 
Go o potrzebne łaski; o dobra duchowe i materialne. Akty proś-

by łatwo rozpoznać, gdyż są one wyrażone czasownikami w try-

bie życzącym (według szkolnej terminologii rozkazującym), por. 
Boże! – spraw, przywróć mi, dawaj nam łaski, pomóż, pobłogo-

sław, zbaw nas, zmiłuj się zmiłuj nad nami, nie racz pogardzać 
prośbami, rzeknij, uzdrów, przyjdź, zbaw nas. 

Mamy jeszcze akty konstatacji teologicznej, czyli przybliżanie 
nauki Kościoła odnoszącej się do Eucharystii, wreszcie akt czwar-
ty to dziękczynienie. Akty te są najczęściej z sobą powiązane.

Akty konstatacji to inaczej zdania stwierdzające pewien stan 
teologiczny podawany nam do wierzenia przez Kościół, są to zwy-

kle akty wiary, por.:
(3) U drzwi Twoich stoję Panie
Czekam na Twe zmiłowanie.
Któryś pod osłoną chleba
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba
W tej Hostyi jest Bóg żywy.

(4) Jak wielki cud Bóg uczynił
Gdy chleb w Ciało swe przemienił!

Wreszcie akty dziękczynienia – wiele razy w pieśniach euchary-

stycznych dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie tego Sakramentu 
Miłości: Dziękujemy wielce Twej Wielmożności za ten dar zacny.

Cztery polskie pieśni eucharystyczne zostały specjalnie uło-

żone na procesję Bożego Ciała: Twoja część, chwała; Zróbcie Mu 
miejsce; Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa; U drzwi Twoich. 
To pieśni stosunkowo stare z XVIII wieku. Są one bardzo głę-

bokie treściowo, skupiają w sobie wszystkie wymienione wyżej 
akty uwielbienia, prośby, konstatacji, podziękowania, każda liczy 
wiele zwrotek, aby można było z Panem Jezusem i… z pieśnią 
przejść trochę drogi po ulicach naszych miast i wsi, a także – co 
najważniejsze – mają wolną, dostojną, uroczystą melodię. Sprzyja 
to procesji, czyli podążaniu za Panem Jezusem.

Śpiewnik Siedleckiego przytacza pieśń, która od dzieciństwa 
ogromnie mnie wzrusza. Pokłady uniesienia lirycznego są w niej 
szczególnie widoczne, są to treści bardzo delikatne, czułe i żarliwe 
Powtarzamy zatem to niezwykłe zaproszenie nie tylko w czasie uro-

czystego śpiewu, ale i prostej modlitwy w swojej „izdebce”, zwróć-

my uwagę na małą partykułę już: Panie Jezu już nie zwlekaj!:
(5) Jezu, Jezu do mnie przyjdź!
Ach, do serca mego wnijdź.
Przyjacielu prostych dusz
Niech się z Tobą, niech się z Tobą
Złączę już, złączę już!

Zachowajmy ten wielki skarb narodowej kultury i polskiej re-

ligijności. Śpiewajmy pieśni eucharystyczne!



Jednego z  symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, który należy otaczać 
z należnym szacunkiem. Historia polskiej flagi jest niezwykle ciekawa. Jej początki 

sięgają X wieku, kiedy to używane przez polskie rody książęce chorągwie, miały bardzo 
różne kolory i były prywatnymi symbolami. Chorągiew jako flaga narodowa pojawia 
się na przełomie XIII i  XIV wieku. Była ona czerwona z  białym orłem umieszczonym 
nieco bardziej w lewo niż pośrodku. Kolory biały i czerwony, jako barwy państwowe 
Polski, zostały wprowadzone przez parlament 7 lutego 1831 roku. Za symbol państwo-
wy flaga biało-czerwona została uznana dopiero po I wojnie światowej, w 1919 roku. 
     Barwy naszej narodowej flagi pochodzą od herbu państwa. Górny pas – biały – wy-
wodzi się od białego orła i białej litewskiej Pogoni, dolny – czerwony – od pola tarczy 
herbowej. Biel w połączeniu z czerwienią jako symbole zaistniały 3 maja 1792 r., kiedy 
to Polki patriotki dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja przewiesiły białe 
szarfy przez czerwone suknie. Po wybuchu powstania listopadowego wprowadzono 
biało-czerwone kokardy wojskowe. W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalno-
ści, dobra i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie 
ale i majestat polskich władców. Takie znaczenie mają kolory polskiej flagi.

Witaj, majowa jutrzenko! 

Konstytucja 3 maja 
druga na świecie, pierwsza w Europie!

W niedzielę 3 maja 2020 roku w Piwnicznej-Zdroju odbyły się skrom-
ne uroczystości z okazji kolejnej rocznicy Święta Narodowego Trzeciego 
Maja. W tym roku w związku z epidemią, świętowanie rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja miało głównie wymiar symboliczny. - Niech w tym 
dniu połączy nas serdeczna pamięć o historii, symbolach i bohaterach 
Małej i Dużej Ojczyzny.

O ile w dzień święta Flagi było słonecznie, to 3 maja, nadszedł chłodny 
i pochmurny. Mżyło. Piwniczański Rynek świecił pustkami. W obecno-
ści kilkunastu osób w maseczkach na twarzy burmistrz Dariusz Chorużyk 
punktualnie o godz. 11.00, w imieniu mieszkańców gminy złożył wiązan-
kę biało czerwonych róż przy tablicy upamiętniającej nazwiska piwniczan, 
którzy stracili życie walcząc lub będąc więźniami  w czasie wojny 1939-
1945. Następnie dwóch trębaczy Krzysztof i Marcin z orkiestry dętej OSP 
w Piwnicznej-Zdroju, odegrało hymn Polski, a o godz. 11:30 rozpoczęła 
sie Msza Św. w intencji Ojczyzny.

Spojrzyjmy wstecz: 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił 
Konstytucję. Była pierwszą taką ustawą w Europie i drugą na świecie, po 
konstytucji amerykańskiej. 

Już dwa dni po jej uchwaleniu ogłoszono 3 Maja świętem! Losy upa-
miętniania majowej rocznicy były jednak bardzo burzliwe. Zaborcy surowo 
zakazywali jej świętowania, aż do 3 maja 1916 roku, kiedy Polacy wyszli na 
ulice wielu miast, by zamanifestować swój patriotyzm. Rocznicę ponownie 
uznano na święto w 1919 roku, jednak w 1946 roku władze komunistyczne 
zabroniły organizacji majowych uroczystości. Święto Narodowe Trzeciego 
Maja przywróciła dopiero ustawa przyjęta 6 kwietnia 1990 roku.

/B/

Na podst. inf.: 
* Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

www.piwniczna.pl
* MGOK

101 urodziny flagi Polski
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Po zioła w maju ...
Dużo pracy mają w maju zielarze i miłośnicy ziół oraz tradycyj-

nych receptur na ziołowe napary, herbatki i nalewki. Zbieranie ziół to 
prawdziwa przyjemność połączona z relaksem na łonie natury. Łąki 
wabią świeżością, kolorami, zapachem. Do wspaniałych ziół zalicza 
się m.in. mniszek lekarski i bluszczyk kurdybanek

Mniszek lekarski (mlecz) (Taraxacum officinale) i bluszczyk 

kurdybanek (Glechoma hederacea)
Pod koniec kwietnia i w maju łąki są żółte od kwitnących mleczy. 

Pojawia się też tworzący rozłogi i obsypany niebieskofioletowymi 
drobnymi kwiatkami bluszczyk kurdybanek. Uważane za chwasty i tę-
pione w naszych ogródkach są cennymi roślinami zielnymi. Z mniszka 
i kurdybanka można przygotować napar, sok, syrop, nalewkę.

Mniszek lekarski
Ziele mniszka lekarskiego – obfituje w potas, magnez, krzem i wita-
miny: A,B,C.D, garbniki, flawonoidy, żelazo, związki triterpenowe, 

laktony seskwiterpenowe o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, antyoksy-
dacyjnym, przeciwgrzybiczym i antyoksydacyjnym i przeciwmiażdżycowym, inulinę, 
karotenoidy, kwasy polifenolowe, cholinę i asparaginę – warunkujące prawidłowe funk-
cjonowanie układu nerwowego.

Zioło ma właściwości przeczyszczające i jest wspaniałym środkiem na problemy 
żołądkowe. Idealna roślina do zastosowania w wiosennej kuracji oczyszczającej (jako 
napar). Mniszek lekarski korzystnie wpływa na zdrową cyrkulację krwi i jest lekiem 
oczyszczającym i wzmacniającym krew. Leczy również reumatyzm. Pomaga cukrzykom 
zmniejszyć poziom cukru we krwi. Ma właściwości uspokajające.

Właściwości lecznicze syropu z mniszka
Syrop z mniszka zalecany jest jako środek podnoszący odporność i łagodzący 

przebieg choroby przy różnego rodzaju przeziębieniach i infekcjach.
Ma również pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego: wspomaga tra-

wienie, wzmaga wydzielanie żółci i pobudza apetyt. Syrop mniszkowy należy rów-
nież stosować pomocniczo przy wszelkich problemach i infekcjach dróg moczo-
wych. Ma również pozytywny wpływ na układ krążenia i zapobiega odkładaniu się 
cholesterolu i powstawaniu blaszki miażdżycowej.

Spożywanie syropu z mniszka wspomaga również oczyszczanie i odtruwanie 
organizmu z toksyn. Są to najważniejsze właściwości lecznicze syropku, który 
w celach kulinarnych stosować można również do osładzania napojów i deserów.

Przepis na syrop z mniszka

Zebrane kwiaty, około 400 główek, odstawiamy w przewiewnym miejscu na 2-3 h, żeby 
pozbyć się owadów. Odcinamy z grubsza zielone części kwiatów. Zalewamy kwiaty zimną 
wodą (1 litr). Gotujemy jakieś 20 minut, a po wystudzeniu odstawiamy na 24 h do lodówki. 

Po 24 h całość przecedzić i odcisnąć sok przez gazę apteczną. Do klarownego soku 
dodajemy 1 kg cukru i sok z cytryny. Gotujemy od 45 min. do 2 godzin ciągle miesza-
jąc do uzyskania konsystencji lejącego/gęstego miodku. Gorący miodek przelewamy do 
gorących słoików. Nie trzeba go pasteryzować – ze względu na dużą zawartość cukru 
powinien się trzymać około 12 miesięcy

Bluszczyk kurdybanek należy do tej samej rodziny co macierzanka, tymianek, 
majeranek, ma bardzo intensywny korzenny smak. Jest niewielką, niepozorną roślinką 
o szafirowych kwiatach. Kwitnie od maja do końca lata, a właściwości lecznicze posiada 
cała roślina tego ziela. Działa na: Infekcje, przeziębienia z kaszlem, katarem, choroby 
wątroby, trzustki, problemy trawienne, słabą filtracja nerek, zewnętrznie stany zapalne 
skóry, trądzik, wrzody, wysypki. Ziele zawiera olejki eteryczne, żywice, saponiny, kwasy 
triterpenowe, sole mineralne, witaminy, enzymy. Świeże ziele możemy również dodawać 
do wiosennych sałatek czy masła ziołowego



FAUSTYNA URYGA 

Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego. Ukończyła studia licencjackie 
o specjalności wychowanie przedszkolne z terapią 
pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Nowym Sączu oraz studia magisterskie 
z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji indywi-
dualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w Krakowie. 

Interesuje się poezją, literaturą, teatrem.  Obecnie 
mieszka w Krakowie i pracuje jako nauczyciel-wycho-
wawca w Publicznym Przedszkolu „Małe Aniołki”.

Nie ma nic 
Zapiszę w kalendarzu każde słowo
przemilczane 
będę pamiętała dotyk
mówiący wszystko
wprost
Jestem warta twojego uśmiechu 
we śnie 
niespokojnych ruchów
niedoczekanych
Jesteś wart moich słów
zbyt wielu 
wymyślonych na poczekaniu 
życia 

Tylko tyle 
kiedy nie mam nic
mając  wszystko

NIEpamięć
Kim jestem dla Ciebie
nie jestem sobą 
zdmuchnięta przez wiatr złudzeń 
ze szklanym sercem 
Burza przeszła nad moją głową 
zrywając dach chroniący przed 
Tobą 
Zbyt gorące uczucia rozdarły 
moje niebo piorunem wspomnień 
o których nie chcę 
zapomnieć 
Wezmę jeszcze tabletkę na NIEpamięć
i zasnę ukołysana 
rytmem twego
kłamstwa 

Przepisy 

Odwar z kurdybanku

1 łyżkę ziela zalać półtorej szklanki ciepłej wody. Gotować 5 minut na małym ogniu pod 
przykryciem. Odstawić do zaparzenia na 10 minut. 

Pić ½ szklanki 3x dziennie między posiłkami dla oczyszczenia, wzmocnienia odporności, 
poprawy trawienia.

Zewnętrznie można stosować do przemywania ran, zmian skórnych, trądziku.

Herbatka z kurdybanku

1 łyżeczkę ziela zalać szklanką wrzątku, parzyć pod przykryciem 15 minut. Po 
przecedzeniu można dosłodzić miodem, sokiem malinowym lub dodać sok z cytry-
ny. Pić 2x dziennie. Wieczorem przed snem wyciszy i zadziała lekko uspokajająco.
Kurdybanek można stosować jako przyprawę – zasuszyć i wsypać do ciemnego szczelnego po-
jemnika – dodawać do potraw zamiast pietruszki czy bazylii – oprócz wspaniałego smaku i aro-
matu jako przyprawa będzie regulować trawienie i pomoże osobom z częstymi infekcjami dróg 
moczowych i zapaleniami błony śluzowej żołądka.

***

PIWNICZAŃSKIE POETKI



Moja matka

Moja matka
Rodzicielka synów córek
w noce ciemne nad kołyską
nad dziecięciem, gdy płakało…

Wiosną latem i jesienią
dnia każdego
przytuleniem pogłaskaniem
wąskolistnej babki sokiem
łagodziła bóle kolan
odrapanych skaleczonych
gdzieś na drzewie na kamieniu
na wyprawie w zakazane

W imię Ojca  Syna  Ducha…
z pomocą Anioła Stróża
wciąż czuwała nad gromadką
wymadlała zdrowie życie…

Jesiennymi wieczorami 
i w zimowej czas zawiei
w kręgu lampy zasiadała
i  ciekawym świata dzieciom
wielki teatr wyobraźni
otwierała co wieczora

I płynęły w złotym pyle
lampy ciepło w krąg siejącej
szklane góry i sierotki
złote ptaki królewicze…
Z wieży płynął śpiew Danusi
przebaczenie ofiarował 
Jurand światła oczu pozbawiony
na rubieżach ziemi polskiej 
mały rycerz boje staczał
Kmicic bronił Częstochowy…

Mamo  czytaj nam to jeszcze…

           Maria Lebdowiczowa
            Maj 1995

***

Nim wyciszy moje serce
Nim w jaśminnych – śmierć – trzewikach
Przyjdzie po mnie od Gronika
Niechaj zdążę Wielki Boże
Ponaprawiać grzech w pokorze
Nim zawładnie moim dechem
Nim na oczy zniesie łuski
Niechaj wyznam wam w skrytości
O czym śni łza do poduszki;
Oby w nieba tam półkuli
Gdzie Maryja dzieci tuli
Oby tam w nieba fontannach
Przenajświętsza Maria Panna
Wiodąc mnie promieniem łaski
Przepuściła przez balaski…
Gdzie Jej Syn w Golgoty darze
Wyniósł Matkę nad ołtarze

                

 Krystyna Kulej 
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Obrazki 
Cichy, angielski wczesny wieczór na 

obrzeżach wielkiego Londynu. Idę z pie-
skiem na spacer. Piesek przystaje co parę 
kroków. Przystaję i ja. Daje to szansę wglą-
du w cudzy ogródek przed domem. Tu wio-
sennie wycacane, tam rozgardiasz budow-
lany. Za wysokim płotem z siatki dopatruję 
się w półmroku, obok ogromnych toreb 
z piaskiem, dwóch figur. Zamroczyło mnie 
na moment, bo nie pojmuję która jest któ-
ra. Jedna to naga nimfa ogrodowa a obok 
niej… figura Matki Bożej. Obie prawie 
wysokości człowieka. 

Czy ja dobrze widzę? Przed oczyma 
stają mi buldożery rozdzierające mury 
kościołów… Zniewaga? Przeoczenie? 
Chwilowe przemieszczanie ozdób ogro-
dowych (może jutro to zniknie?), Re-
nowacja figur do jakiegoś odnawianego 
kościoła? Idę z tymi pytaniami do parku 
z wewnętrzną potrzebą, by sprawę zgłę-
bić. W drodze powrotnej dzwonię do bra-
my posesji. Ukartowałam sobie w głowie 
rozmowę z ofertą wykupienia tej Figury. 
Godne miejsce się znajdzie. Nikt nie od-
powiada. Dom co prawda oświetlony, ale 
– domyślam się – tylko dla upozorowania 

- Tak, tak znam sprawę, powiada, ale 
ta figura nie jest na sprzedaż. Czy mogę 
jednak zapytać dlaczego pani się nią 
zainteresowała?

- Bo ja bardzo wiele Matce Bożej za-
wdzięczam… jestem Polką… odrzekłam 
pokonana.

Rozmawiałyśmy w półmroku, nie 
wiem zatem czy dostrzegła smutek w mo-
ich oczach, ale czułam, że dosłuchuje się 
go w moim głosie.

Minęło parę dni. Z dziesiątkiem ró-
żańca w myślach i bijącym sercem zbli-
żałam się ponownie z pieskiem do rozbu-
dowanej rezydencji tajemniczego – wciąż 
wierząc – „ludzkiego” – biznesmena. 
W oczach ulga. Figura Matki Bożej dozna-
ła „wyniesienia”… 

Naga nimfa stoi tam do dzisiaj. Czy 
czeka aż ustanie korona wirus, odżyje bu-
dowlanka i powędruje z workami żwiru do 
innej przestrzeni.

Krystyna Kulej

PS. 29 marca 2020 kardynał Vincent 
Nichols ponownie zawierzył Anglię i Walię 
opiece Maryi. Do aktu zawierzenia przyłą-
czyła się Polska Misja Katolicka.

Matce

Ciepła jak wiosna

Uśmiechniętooka 

Matko życiodajna

W perłach kropel mlecznych

Matko dobrotliwa

Matko czułopalca

W źródle serca noszę

Twój obraz serdeczny

Barbara Paluchowa

w nim życia. Jest rozbudowany, śmiało 
na dwie lub trzy rodziny. Zaintrygowana 
podglądam życie u sąsiadów, by zagadnąć 
o właścicieli obok. Stateczne wieczorne 
życie; przed ekranem, dziadek z wnucz-
kiem na kanapie. Ech, może nie wypada. 
Poczekam do jutra. Stoją wszak przed 
bramą dwa drogie samochody. Jeden ewi-
dentnie na potrzeby rodzinnego biznesu.

Dziesiątkiem różańca przepraszam 
Matkę Bożą za zniewagę i moją bezrad-
ność. Dzień później na dzwonek też nikt 
nie odpowiada, ale oto zbliża się do bra-
my dwoje młodych ludzi z pakuneczkami 
kolacji w ręku. Po łamanej angielszczyź-
nie domyślam się, że to rodacy. Tak, tak 
pracownicy restauracji. Są lokatorami 
w dobudowanym skrzydle. Właściciel jest 
Włochem i często wyjeżdża. Na moje py-
tanie czy to „ludzki” człowiek nie prze-
czą. Jestem na dobrej ścieżce… Tylko za 
ile sprzeda mi Madonnę. Młodzi ludzie 
obiecują zapytać landlorda, podają mi 
swój kontakt. Ja wrzucę im do skrzyn-
ki tematyczne mini słowniczki. Dwa dni 
później na dzwonek do bramy odpowiada 
elegancka dama. 
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Wizerunek postaci Matki Bożej z Guadalupe znajduje się 
na indiańskim płaszczu (tilma) utkanym z włókien kaktusa 
agawy (ayate). Tilma służyła do różnych celów: była używana 
jako płaszcz, a w nocy jako kołdra lub hamak dla dzieci. Płót-
na z włókien agawy używano także do wyrabiania worków 
i toreb.

Ten rodzaj płótna po dwudziestu latach od powstania ulega 
całkowitemu rozpadowi. Po prawie pięciu wiekach od powstania 
tego Obrazu nie ma najmniejszego śladu jego zblaknięcia ani 
popękania.

Trzeba pamiętać, że obraz Matki Bożej z Guadalupe od mo-

mentu swego zaistnienia w 1531 r. był cały czas wystawiony na 
niszczące działanie zabójczego klimatu, wilgotnego powietrza 
z cząsteczkami soli, dodatkowo zanieczyszczonego przez dym 
z setek tysięcy kominów i samochodów w tej przeszło 20-mi-
lionowej metropolii, jaką jest miasto Meksyk. W ciągu 479 lat 
nieprzerwanego kultu wypalono przed tym obrazem niezliczoną 
ilość świec, z których wydobywają się cząsteczki czarnej sadzy 
oraz promienie ultrafioletowe, powodujące zanik błękitu i blak-

nięcie kolorów. Pomimo oddziaływania tylu szkodliwych czyn-

ników wizerunek Matki Bożej ma cały czas świeże kolory, tak 
intensywne, jakby dopiero zostały nałożone. Co więcej, z nie-

wiadomych przyczyn obraz nie przyjmuje żadnych cząsteczek 
kurzu ani insektów.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Richard 
Kuhn odkrył w 1936 r., że na wizerunku nie ma farb organicz-

nych ani mineralnych, a barwniki użyte w tym obrazie w ogó-

le nie są znane nauce. Jak więc powstał Obraz Matki Bożej? 
Jego kilkakrotne badania mikroskopowe potwierdziły, że nie 

ma na nim żadnych śladów pędzla, a więc mamy do czynie-

nia z faktem, którego nauka 
nie jest w stanie wyjaśnić. 
Kolorystyka obrazu Matki 

Bożej jest tak wyjątkowa, że 
nie można jej osiągnąć przy 
użyciu żadnych technik ma-

larskich. Ma ona cechy ubar-

wienia występujące tylko 
w przyrodzie u ptaków lub 

owadów. 
Na Obrazie nie ma grunto-

wania, czyli pierwszego etapu 
pracy malarza, a sam Wizeru-

nek jest niespotykanym arcy-

dziełem dla każdego znawcy 
malarstwa. W przypadku tego 
Obrazu mamy „nieznany do-

tąd rodzaj malarstwa, które 
mogło wyjść tylko spod nie-

biańskiego pędzla, ponieważ 

Tajemnica obrazu Matki Bożej z Guadalupy
obraz łączy w sobie cztery różne techniki malarskie: malar-

stwo olejne, akwarelowe i dwie odmiany temperowego. Każ-

da z nich potrzebuje innego gruntowania, a na obrazie nie ma 
żadnego. (…) Dzieło to przewyższa wszystko, co kiedykolwiek 
stworzył największy z artystów”.

Tajemnica źrenic
Niezwykle ważną rolę w badaniach obrazu Matki Bo-

żej z Guadalupe odegrała fotografia. Pierwsze zdjęcia wyso-

kiej jakości tego Obrazu wykonał w 1928 r. Manuel Ramos. 
W oczach Maryi było odbicie kilku postaci; stało się oczywiste, 
że to są „żywe źrenice”, których nikt z ludzi nie jest w stanie 
namalować.

Odkrycie to potwierdził w 1951 r. fotograf i rysownik Jose 
Carlos Salinas Chavez. Powołano specjalną komisję złożo-

ną z naukowców, aby zajęła się zbadaniem tego zjawiska. Po 
czteroletnich badaniach, w 1955 r., komisja opublikowała doku-

ment, w którym stwierdza, że oczy Maryi są jak żywe, że nie 
mógł ich namalować żaden człowiek. W źrenicach oczu Matki 
Bożej można zauważyć postać mężczyzny, którym jest naj-
prawdopodobniej Indianin Juan Diego, gdyż jego twarz na 
portrecie z czasów objawień jest bardzo podobna do twarzy 
odbitej w prawym oku Maryi. „Wszystko wskazuje na to, że 
w momencie kiedy powstawał Obraz, człowiek, który był zwró-

cony twarzą w stronę Najświętszej Panny i który jest odbity 

na powierzchni rogówki Jej oka, został w pośredni sposób 
sfotografowany”.

Amerykański optyk dr Charles Wahlig, wspólnie z naukowca-

mi z innych dziedzin, badali Obraz przy 25-krotnym powiększe-

niu i znaleźli dwie nowe twarze odbite w oczach Maryi. 
W 1979 r. po raz pierwszy zastosowano do badań Obrazu 

z Guadalupe najnowszą technikę cyfrową. Użyto sprzętu, którym 
posługuje się NASA do robienia zdjęć satelitarnych. Umożliwiło 
to 2500-krotne powiększenie. Na Obrazie nie znaleziono żadnych 
śladów farby, natomiast jego kolory są wyjątkowo żywe, świeże 

Pochodzenie i istnienie obrazu Matki Bożej z Guadalupy jest wielką 

tajemnicą. Po wieloletnich badaniach naukowych dla każdego nie-

uprzedzonego i  otwartego na prawdę człowieka staje się oczywiste, 

że obraz ten jest dziełem samego Boga. Nie ludzką ręką uczyniony.
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i błyszczące. W oczach Maryi odbiło się w sumie 13 osób. Był 
to moment, o którym czytamy w Nican Mopohua – pierwszym 
historycznym opisie tego wydarzenia: „I rozpostarł swój biały 
płaszcz, w który zawinięte były kwiaty. (…) Kiedy biskup i reszta 
zebranych ujrzeli ten cud, w zdumieniu upadli na kolana. Potem 
powstali, by obejrzeć płaszcz”.

Jeden z największych cudów
W ciągu 10 lat od zdobycia Meksyku przez Hiszpanów, 

w 1521 r., aż do objawień na wzgórzu Tepeyac hiszpańskim mi-
sjonarzom udało się nawrócić tylko niewielką liczbę Indian. Na-
tomiast po objawieniach Matki Bożej w 1531 r. w ciągu kilku lat 
nastąpiła największa w historii ludzkości ilość nawróceń. India-
nie, dzięki objawieniom Matki Bożej i cudownemu wizerunkowi 
z Guadalupe w ciągu 7 lat wszyscy, w liczbie 9 milionów, przy-
jęli chrzest i stali się gorliwie praktykującymi katolikami. Doko-
nał się wielki cud, gdyż znikła nienawiść i wzajemna wrogość 
pomiędzy Indianami i Hiszpanami. Co więcej, te dwa narody, 
tak przecież sobie obce kulturowo, rasowo i religijnie, zjedno-
czyły się w jeden naród meksykański. Całkowicie znikł rasizm 
i nacjonalizm. Wszyscy stali się dziećmi Maryi, Matki prawdzi-
wego Boga Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia stał 
się prawdziwym człowiekiem. 

Decydująca rola
Aztekowie stosowali szczególnie barbarzyńskie prakty-

ki religijne, oddawali cześć przeszło 200 głównym bogom 
i 1600 mniejszym bożkom. Najważniejszym spośród nich był 
bóg Słońce, którego światło na cudownym Wizerunku z Gu-
adalupe zostało przesłonięte przez Maryję. Ważny był także 
bóg Księżyc, który na tym Obrazie jest pod stopami Maryi. 
Aztekowie potrafili w ciągu tygodnia złożyć w ofierze swoim 
bogom ponad 20 tysięcy ludzi. Dlatego nieustannie prowa-
dzili wojny, aby zdobywać jeńców i składać ich w ofierze, 
wyrywając im z piersi bijące serca. Te krwawe ofiary składali 
głównie dla boga Słońce, aby miał on siłę wstać i świecić na-
stępnego poranka.

Wizerunek Maryi jest jak żywa monstrancja, wskazująca nam 
swoją postawą i spojrzeniem na Boskiego Syna, którego nosi Ona 
w swoim łonie. W samym centrum Obrazu znajduje się cztero-
listny kwiat jaśminu, który dla Indian był symbolem słońca. Był 
to dla nich czytelny znak: Święta Dziewica nosi w swoim łonie 
prawdziwego Boga, który stał się prawdziwym człowiekiem, aby 
nas wyrwać z niewoli szatana, grzechu i śmierci. W środku kwiatu 
jaśminu, kiedy się patrzy przez lupę, widać twarz Niemowlęcia. 
Gwiazdy na płaszczu Maryi odpowiadają konstelacji gwiazd nad 
Meksykiem z 12 grudnia 1531 r., ale widziane od strony kosmosu 
ku Ziemi. W ten sposób na Obrazie została utrwalona data obja-
wienia się Matki Bożej.

Maryja nazwała się w języku nahuatl Coatlaxopeuh, co zna-
czy: Pogromczyni węża – czyli szatana, który jest największym 
wrogiem człowieka. Jedynym ratunkiem człowieka przed przera-
żającą rzeczywistością złych mocy jest całkowite oddanie siebie, 
przez Maryję, Chrystusowi, który ostatecznie wyzwolił wszyst-
kich ludzi z niewoli szatana, grzechu oraz śmierci.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr
Miłujcie się! 1/2010 (Acheiropoietos z Guadalupy)

apologetyka.org

***

Matko Brzemienna, Matko z Guadalupe
Weź pod swój płaszcz każdą moją pieśń
każdą moją nutę
Dla wielu niepojęta, dla wielu zbyt Święta
Matko z Guadalupe w nasze serce wpięta –
kieruj jego biciem, kieruj każdym tchnieniem
Matko z Guadalupe świata przemienieniem
Obdarz nas
Matko z Guadalupe w promieniach jasności
Bądź nam Lumen-Światłem śród chmur i ciemności
Dodawaj odwagi gdy zabraknie siły
By Twe dzieci przez Ciebie wieniec chwały wiły
Synowi

Matko pokory, Matko Cierpiętna
Matko Dolores, Matko Niepojęta
Matko tylu świątyń, sanktuariów, kapliczek
Matko w Tobie Chrystusowe skrwawione oblicze

A jednak nadzieją schodzisz k’nam z obłoków
I w niewolę zapraszasz na zbawienie świata
By w słodkiej opiece dać nam Iskrę i pokój –
wielbić To co zniszczyć usiłuje szatan

Matko Nieugięta, Matko Boga-Syna
Matko Jedyna, przez Ojca wybrana
Weź brzemię węzłów w macierzyńskie dłonie
I Słowem – w ślady Syna – rozpal nasze skronie

   Krystyna Kulej 2019 
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Zostań w domu! Ciężko, bardzo ciężko 
przyszło mi na dłużej dostosować się do 
tego nakazu. Ale nie mając wyjścia (jestem 
w grupie ryzyka), postanowiłam pędzić 
żywot człowieka uwięzionego w moich 
przyjaznych czterech ścianach. Nie będąc 
pewna, czy koronawirus śpi czy też nie śpi, 
sięgnęłam więc do pokaźnego księgozbioru, 
zapełniającego półki na obszernym regale 
w pokoju kominkowym. Zapomniane, daw-

no przeczytane książki jakby ożyły, i czu-

łam pod palcami jak prężą grzbiety. Leżące 
na najwyższych półkach tomy encyklopedii 
nie wzbudziły we mnie zainteresowania. Na 
wysokości wzroku dostrzegłam, wciśnięty 
między „Kamień i cierpienie” Karola Schul-
za, a „Solaris” Stanisława Lema, przypło-

wiały grzbiet z napisem ZNAK. Ciekawa 
tytułu wydobyłam książkę na światło dzien-

ne. Na obwolucie odczytałam: Zofia Staro-

wieyska-Morstinowa, Kabała historii, wyd. 
ZNAK Kraków 1962 r. Książka pisana była 
podczas okupacji hitlerowskiej, od wiosny 
1940 r. ale nie opowiada o wojnie, tylko 
o wymyślonych przez autorkę podróżach do 
Włoch. – „Widzę te wszystkie miasta i mia-

steczka: białe, marmurowe, skąpane w bla-

sku, zanurzone w zieleni, lekkie jak obłoki, 
jak klejnoty szlifowane, jak mozaiki stroj-
ne, jak sen o pięknie doskonałe. Jak stada 
białych gołębi obsiadły zbocza pagórków 
i szczyty skał, jak śnieżne mewy trzepoczą 
się na morskich wybrzeżach i dumają nad 
rozlewiskami rzek”.

Autorka we wstępie pisała: „książka, 
która w pierwszym pomyśle miała być ro-

dzajem artystycznego przewodnika po Wło-

szech, przemieniała się w książkę historio-

zoficzną, w którą, tak pozornie tematycznie 
daleką od okupacyjnej rzeczywistości, kła-

dłam całą moją rozpacz, niepokój, w której 
szukałam odpowiedzi na historyczne pyta-

nia, jakie mnie dręczyły”.
Autorka przed wojną wielokrotnie 

podróżowała do Włoch, które stały się 
miłością jej życia, jej idee fixe, a szcze-

gólnie sztuka włoskiego renesansu, pełna 
radości i piękna. Twierdziła też, że nigdzie 
nie obcuje się z historią i sztuką najwyż-

szych lotów z tak bliska i poufnie, jak we 
Włoszech. „Wspomnienie spraw, które się 
tu przetaczały – powiada historyk – nie 
zgaśnie nigdy”. A sprawy przetaczały się 
różne. Italia między wiekiem dwunastym 

Nieprzemijające Piękno i przekleństwo tyranii
z książki „Kabała historii” [do przemyślenia]

a siedemnastym jest wprost pijana historią. 
Miasta – państewka, wzajemnie się niszczą 
i unicestwiają. Florencja wchłania Fiesole. 
Genua podcina byt Pizy, potem Wenecja 
byt Genui, Mediolan podbija wiele ongiś 
niepodległych państw Lombardii, Werona 
połyka Padwę, potem staje się łupem We-

necji – pisze autorka. I tak żyją obok siebie 
dziesiątki państw. 

W książce zainteresowały mnie szcze-

gólnie dramatyczne dzieje dwóch miast 
konkurujących i zwalczających się: Pizy 
i Florencji, gdzie rządzili chciwi bogactw 
i nienasyceni w parciu do władzy tyrani.

„Historię republik włoskich” napisał Si-
smondi. „Na początku była Piza…”, prze-

świetna republika, która po okresie drapież-

nych i walecznych dziejów mogła wreszcie 
przez długi czas wieść normalny, spokojny 
żywot. Około roku 1348 rozpoczęła się na 
Półwyspie klęska zarazy, która w straszli-
wy sposób zdziesiątkowała ludność. (…) 
Wymierają całe rodziny, całe wsie i mia-

steczka. Wymiera trzy piąte Europy. W Pi-
zie umiera siedem osób na dziesięć. Ledwie 
jednak słabnie nasilenie zarazy, natychmiast 
Florencja i Piza podrywają się do walki ze 
sobą. Niestety z północy nadciągają groź-

ne chmury. W Mediolanie, ponad innych 
włoskich tyranów, w potęgę i znaczenie 
urasta ponury Jan Galeazzo Visconti. (…) 
Z łatwo zrozumiałą nienawiścią kreśli jego 
portret Sismondi: „Fałszywy i bezlitosny, 
łączył w sobie niezmierną wprost ambi-
cję ze zdumiewającą przedsiębiorczością, 
a z niestrudzoną wytrwałością przedziwne 
tchórzostwo, którego nawet nie starał się 
ukrywać. Nieoczekiwane poruszenie wtrą-

cało go w paroksyzmy nerwowego lęku. 
Żaden książę nie używał tylu żołnierzy do 
pilnowania swego pałacu, ani nie otaczał 
się takimi środkami ostrożności. Zdawało 
się, iż wie, że jest nieprzyjacielem całego 
świata. Ale błędy tyrana nie osłabiały jego 
zdolności. Jego finanse zawsze były w sta-

nie kwitnącym, jego miasta dobrze bronio-

ne i dobrze zaprowiantowane, jego wojsko 
dobrze płatne. Wszyscy oficerowie Włoch 
byli na jego żołdzie, inni byli gotowi każdej 
chwili do jego służby wstąpić. Umiał rozpo-

znawać ich zdolności, umiał ich nagradzać 
i zdobywać sobie ich przywiązanie”. Ten 
bystry znawca ludzi, ten wódz tchórzliwy, 
a przez wojsko umiłowany, był pierwszym 

chyba na ziemi biurokratą. Wszystkie swoje 
kampanie prowadził zza biurka, za biurkiem 
obmyślał wszystkie swoje zbrodnie. Cała 
jego korespondencja była przechowywana 
w kopiach. Biada miastu, na którym spo-

częły drapieżne a wyrachowane oczy tyra-

na. Upatrzywszy ofiarę, pracował nad jej 
osłabieniem nie przebierając w środkach. 
Dzięki intrygom, oszczerstwom, fałszywym 
oskarżeniom i podżeganiu do zbrodni, sama 
wpadała mu w ręce. Posiadł też wielką mą-

drość czekania, wiedząc, że na każde działa-

nie przychodzi odpowiednia pora. 
Mediolańscy Viscontowie okrutnie żyli 

i tragicznie ginęli. Grabili, truli, zdradzali, 
a równocześnie budowali arcydzieła ar-
chitektury: najozdobniejszą włoską kate-

drę i najpiękniejszą Certosę. Filip Maria, 
okrutnik, morderca i truciciel jak wszy-

scy Viscontowie, hojnie szafuje śmiercią. 
Wszystko jest obmyślone i przewidziane 
do najmniejszego szczegółu. Straże, wy-

wiad, szpiegostwo, rewizje… (…) Dyplo-

maci ciągle są doświadczani, ciągle są jed-

ni przez drugich pilnowani. W ten sposób 
utrzymywani są w nie rozluźniającej się 
trwodze. (…) Mnożą się środki ostrożno-

ści. Filip nie wychodzi już ze swego zam-

ku, ze swoich zamkniętych wysokimi mu-

rami parków. Chory nie pozwala się leczyć 
i wreszcie kończy życie ten ostatni z me-

diolańskich Viscontich, którzy pozostawili 
po sobie najgorsze wspomnienia i najpięk-

niejsze budowle.
Ostatecznie Gian Galeazzo dławi Pizę, 

ale nie zbrojnie. Po prostu ją kupuje za 
cenę dwustu tysięcy florenów. Jego ofi-
cerowie otrzymują klucze do wszystkich 
fortów. W roku 1402 tyran umiera, ale 
to nie koniec niedoli mieszkańców Pizy. 
Miasto zostaje sprzedane Florencji i nie 
włada już sobą. 

Płyną lata niewoli, znaczone pragnie-

niem zemsty i nadzieją na zrzucenie jarz-

ma. Po upływie 90 lat Pizańczycy stają do 
walki o wolność, ale miasto staje sie znów 
monetą ohydnej politycznej gry. Głód i nę-

dza zmuszają obrońców do pertraktacji 
z Florencją. Wtedy naprzeciwko posłów 
pizańskich staje florentczyk Mikołaj Ma-

chiavelli, który dochodzi do wniosku, że 
„najskuteczniejszym sposobem” opano-

wania miasta jest jego… zburzenie. „Kto 
zdobędzie miasto nawykłe do wolności, 
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a nie burzy go, niechaj się strzeże, aby sam 
przezeń zniszczony nie był”. Powiada też, 
że: „niezadowoleni, popadłszy w ubóstwo 
i tułaczkę, przestają być szkodliwymi”, 
i dalej: „Ludzi powinno się zjednywać 
pieszczotą, albo tępić…”, gdyż za „drob-

ne krzywdy ludzie mszczą się zazwyczaj, 
ale za wielkie mścić się nie mogą. Krzyw-

da zatem, jaką się człowiekowi wyrządza, 
powinna być tego rodzaju, aby się po niej 
nie lękać zemsty…”. Machiavelli zrywa 

rokowania i dnia 8 czerwca 1509 roku 
wojska florenckie zajmują Pizę. Florent-
czycy, co prawda, w aksamitnych ręka-

wiczkach rządzili w pokonanym mieście, 
ale Piza umierała. Umierała bezboleśnie, 
niemniej jej śmierć była końcem, tragedią 
i katastrofą ostateczną.

Podobny los spotkał później inne wło-

skie miasta: Florencja, i Mediolan, Wero-

na i Perugia zapadały w polityczny nie-

byt, jak znikała z powierzchni ziemi ich 

niepodległość, a nawet tej niepodległości 
potrzeba i świadomość. (…) 

Jak mgły i dymy rozwiały się zwycię-

stwa wodzów, osiągnięcia ludzi czynu. 
Przetrwało to, co – zdawać by się mogło 
– jest najkruchsze i najbardziej wątłe: sny 
artystów i marzenia poetów. One są dzisiaj 
dla nas najwymowniejszą księgą historii – 
kończy autorka tę ciekawą opowieść.

Barbara Paluchowa

Biblioteka bez czytelników staje się 
„pustym” miejscem

Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju od 15 marca została za-

mknięta dla czytelników, co nie oznacza, że zaprzestała działać, funkcjo-

nuje tylko w ograniczonym zakresie. W tym czasie udało nam się upo-

rządkować księgozbiór i przygotować dokumentację do inwentaryzacji 
zbiorów. Nie ukrywamy, że biblioteka bez czytelników staje się „pustym” 
miejscem. Jest nam miło, gdy do nas dzwonicie i pytacie: kiedy będzie 
znów otwarta. Zatęskniliśmy za Waszym serdecznym uśmiechem, braku-

je nam inspirujących rozmów z Wami, wrażeń z przeczytanych książek 
z którymi tak chętnie dzieliliście się. Brakuje nam dzieci wbiegających 
i buszujących po bibliotecznych półkach. Wtorkowych spotkań „robótkowych” oraz burzliwych dyskusji w ramach DKK.

Na razie wszyscy próbujemy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, która nie ułatwia nam życia. Biblioteka też będzie musiała do-

stosować się do nowych warunków pracy, a czytelnicy do zasad jakie wymusza sytuacja epidemiologiczna. Nie ominie nas noszenie 
maseczek, zakładanie rękawiczek, czy dezynfekcja rąk. Będziemy działać, ale nadal w ograniczonym zakresie. Na początek zostanie 
uruchomiona jedynie wypożyczalnia bez wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism. Zwrócone książki będą podlegać 7. dniowej 
kwarantannie, w związku z czym wydłuży się czas oczekiwania na zamówione egzemplarze, ograniczeniu ulegnie także ilość wypoży-

czanych książek. Zawieszone zostają wszelkie spotkania, zajęcia, imprezy, czy warsztaty.
Mamy jednak nadzieję, że wszelkie przeszkody nie ostudzą zapału czytelniczego, a Biblioteka znów zacznie tętnić życiem. 

Monika Wolańska
Dyrektor Biblioteki
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Kosarzyska – interwencje gazety 
1. Kładka na Czerczu na wysokości OSW „Smrek” stwarza dla przechodzących 

nią wielkie niebezpieczeństwo. Drewniane bale i deski, z których ją zbudowa-
no spróchniały i grożą zawaleniem, a poniżej kładki piętrzą się skały, z których 

2. Sąsiedztwo studzienki kanalizacyjnej to bardzo niefortunne miej-
sce w jakie przeniesiono pamiątkowy głaz usytuowany wcześniej 
przed stanicą harcerską w Kosarzyskach, a poświęcony „HAR-
CERKOM I HARCERZOM, KTÓRZY OD 1911 ROKU OFIAR-
NIE SŁUŻYLI BOGU I OJCZYŹNIE”. Ci, którzy zdecydowali 
o takiej lokalizacji, zrobili to bezmyślnie. Dla tej jakże cennej pa-
mięci wpisanej w skałę, warto znaleźć nowe godne miejsce.

/b/

W Łomnicy-Zdroju przy Delikate-
sach CENTRUM (dawny sklep Mamala) 

powstała filia Banku Spółdzielczego 
w Piwnicznej-Zdroju.

Zarząd banku wyszedł naprzeciw 
potrzebom mieszkańców tej największej 
pod względem ludności (ok. 2 000) wsi 
w gminie.

Poświęcenia lokalu dokonał ksiądz 
mgr Janusz Balasa – wikariusz w piwni-
czańskiej parafii od 2016 r.

Fo
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Fot. F. Kotarba

z wielką siłą spada po-
tok Czercz. W trybie 
pilnym, należy zbudo-
wać nową konstruk-
cję, a w pierwszej 
kolejności obiekt za-
mknąć, odgrodzić ta-
śmami, a znak zakazu 
ustawić na łące przed 
zejściem do wąwozu.
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Od Henryka Sienkiewicza do Olgi Tokarczuk
(nasi nobliści)

„Jestem szczęśliwa, że kraj w środ-
ku Europy ma taki potencjał: nie węgiel, 
nie ropę, tylko literaturę” – to słowa 
naszej nowej noblistki Olgi Tokarczuk, 

która w 2019 r. odbierała Nagrodę No-
bla w Sztokholmie. Głośno było w ubie-
głym roku o pisarce przy tej okazji. 

Ale przypomnijmy sobie o Czesławie 
Miłoszu, jednym z największych twórców 
XX wieku, którego 40 rocznica przyznania 
mu nagrody Nobla w r. 1980 minie w roku 
bieżącym. 

Urodził się w roku 1911 w Szetejniach 
na Litwie nad rzeką Niewiażą w polskiej 
rodzinie. Żył blisko sto lat, doświadcza-
jąc wszystkich parkosyzmów tego stule-
cia z jego wojnami, rewolucjami, oboma 
totalitaryzmami.

Maria Janion pisze w swoim artykule 
„Epizod z dziejów myśli i poezji” – „Mi-
łosz przeszedł intelektualnie przez wszyst-
kie piekła i niektóre raje XX wieku. Cały 
nasz świat idei i wyobrażeń jest u niego 
zawarty. Bez Miłosza, jego osobistych do-
świadczeń polska wiedza o wieku XX by-
łaby bardzo zubożona”.

Życie Miłosza jest rzeczywiście kroni-
ką minionego stulecia, którego doświad-
czył na własnej skórze.

I wojna światowa widziana oczami 
kilkuletniego chłopca, rosyjska rewolucja, 

niemożliwe. I to rzeczywiście należy docenić. 
Ale za to wszystko się płaci” – tak zwierzał się 
Leszkowi Kołakowskiemu.

Akademia Noblowska tak uzasadnia-
ła przyznanie mu tej najwyżej cenionej 
nagrody literackiej: za to, że: „z bezkom-
promisową jasnością postrzegania wyraził 
warunki na jakie wystawiony jest człowiek 
w świecie ostrego konfliktu”. 

Niezwykle ciekawą i obszerną bio-
grafię Czesława Miłosza napisał Andrzej 
Franaszek, z której czerpałam informacje 
do niniejszego wspomnienia o nobliście. 
Ciekawym szczegółowego i niezwy-
kle barwnego portretu Czesława Miło-
sza i jednocześnie historii tego stulecia 
polecam książkę „MIŁOSZ biografia” 
w/w autora, wydawnictwo ZNAK. Jest 
co czytać!

Krystyna Stendera

Czesław Miłosz

Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Washington D.C., 1950

odzyskanie przez Polskę niepodległości, 
problemy II Rzeczpospolitej, II wojna 
światowa, Holokaust, totalizm komuni-
styczny, doświadczenia emigranta z za 
„żelaznej kurtyny”, aż do upadku sowiec-
kiego imperium i początku XXI wieku. 
Wszystko to stało się jego udziałem, zo-
stało przemyślane i wyrażone w wier-
szach, powieściach, esejach.

Autor „Zniewolonego umysłu”, „Do-
liny Issy”, „Rodzinnej Europy” – że wy-
mienię najgłośniejsze dzieła – dzieciń-
stwo swoje wspomina jako raj ziemski. 
Na Żmudzi przyroda jest bujna, dolina 
tonie w kwiatach i zieleni i ta olśniewają-
ca błękitem rzeka! Wszystko to zapamię-
ta Miłosz do końca życia i będzie tęsknił 
do swych rodzinnych stron ciągle, gdzie-
kolwiek się znajdzie. Będzie ono także 
miało wpływ na jego twórczość.

I nawet po zdobyciu Nagrody No-
bla, doświadczony i mądry, pozostanie 
w jakimś sensie ciekawym 
świata podrostkiem, zwie-
rzając się innemu nobliście 
S. Heaneyowi: „czuję się 
po prostu jak mały chło-
piec, bawiący się na brzegu 
rzeki”.

Miał szczęście w życiu 
– uniknął kul, które świstały 
nad jego głową w krwawych 
początkach stulecia, wywóz-
ki na wschód i łagru, obozu 
koncentracyjnego i zaprze-
dania pióra w latach stali-
nowskich, przeżył wrogów, 
których mu nie brakowało. 
Osiągnął wszystko, nazywa-
no go nawet „pieszczochem 
losu”. Ale sam oceniał swoje 
życie inaczej „wiele było tych 
szczęśliwych ocaleń, ale poza 
tym, gdyby ktoś znał moje ży-
cie bliżej, nie powiedziałby, że 
byłem dzieckiem szczęścia. 
W moim życiu było bardzo 
dużo tragedii. Kiedy myślę 
dziś, czego uniknąłem w czasie 
wojny, wydaje mi się to prawie 
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Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju

Zdalne nauczanie, to nie czas na narzekanie
Choć trudno z pedagogicznym entuzjazmem odnieść się do sytuacji, która zapa-

nowała w polskich szkołach po ogłoszeniu pandemii, szkolne środowiska i domo-

we zacisza, stanęły na wysokości zadania, kontynuując zdalnie przebieg nauczania. 
Nie będąc przygotowanymi na tego typu zmiany szybko odrabiamy lekcje z „na-

uczania na odległość”. Strony internetowe, platforny, panele, modele, linki, skany, 
pliki graficzne, video, audio, pdf, word, jpg, messenger, facebook, webinary, Go-

ogeclassroom, Hangouts Meet, to tylko niektóre, przemieszane ze sobą pod różnym 
względem i znaczeniem „narzędzia” – obecna, zdalna, szkolna codzienność. Cały 
ciężar organizacyjny spadł na dyrektorów i nauczycieli, a także rodziców, szczegól-
nie w tym pierwszym etapie nauczania, w którym dziecko potrzebuje jeszcze bliskie-

go wsparcia, tłumaczenia i bezpośrednich pozytywnych emocji. Na pierwszy plan 
wysunęły się metody podające, a tuż za nimi problemowe, eksponujące i praktycz-

ne. Nie nazywane, po prostu nauka trwa. Pierwsze dni, tygodnie to organizowanie 
indywidualnych warsztatów. U nauczycieli w domach stertami, aby nie pomieszać 
klas, przewodniki, plany, sprawozdania z realizacji zajęć, laptopy, tablety, komór-
ki… ile wytrzyma głowa. To działa w jedna stronę, a potem informacja zwrotna od 
ucznia, w którą niejednokrotnie zaangażowani muszą być rodzice. Dla Nich to też 
niecodzienna, nierzadko nerwowa sytuacja. Niewystarczająca ilość sprzętu kompute-

rowego, brak drukarki, nieumiejętność poradzenia sobie z przesłaniem plików. Samo 
życie, ale nie narzekają. Dziękujemy Im za to. Pomoc sprzętowa, o jaką zadbała dyr. 
szkoły p. B. Maślanka, okazała się być wystarczająca. Jest wzajemne zrozumienie i tolerancja na wielu płaszczyznach. 

Nauczycielom brakuje kontaktu z uczniem, krótkiego chociażby wytłumaczenia, uśmiechu na „tak”, motywacji bezpośredniej 
i zwyczajnego szkolnego bycia razem i tylu rzeczy, które wykonywało się w mgnieniu oka, bo wspólnie. Uczniowie, którzy 11 marca 
2020 roku z radosnym „hurra!” opuszczali szkolne mury, tęsknią prawdziwie za gwarnym, rozpędzonym, szkolnym życiem. Rodzice 
z pewnością pragną już tylko być „domowymi” rodzicami, czekać z ciepłą zupa na powracającą ze szkoły pociechę… Być może już 
wkrótce?

Tego sobie i Państwu życzymy, a przede wszystkim ZDROWIA 
Małgorzata Miczulska

W „kleszczach” kleszczy
Spośród opisanych dotychczas przez naukowców 900 ga-

tunków kleszczy w Polsce występuje aż 19. Wiosną wkraczają 
do akcji.

Kleszcze – to niewielkie pajęczaki – żywiące się krwią ludzi 
i zwierząt. Dzięki niezwykle czułym zmysłom, reagującym m.in. 
na ciepło i wydychany dwutlenek węgla bez trudu wyszukują ży-

wicieli. Pasożytują na nich przenosząc groźne dla zdrowia choro-

by, np. boreliozę czy nawet zapalenie mózgu.
Kleszcze żyją w trawie, niskich zaroślach i liściach krzewów. 

Można je spotkać na obrzeżach lasów, łąk, polan, błoniach nad 
stawami i jeziorami, w parkach oraz w zagajnikach z zaroślami. 
Preferują paprocie, czarny bez i leszczynę. Unikają z kolei bezpo-

średniego słońca, choć lubią ciepło i wilgoć. To właśnie w takich 
miejscach jest najwięcej kleszczy. 

Nie występują jednak równomiernie na całym terenie. Gro-

madzą się np. tam, gdzie przebywa więcej zwierząt, a więc 
gdzie łatwiej o posiłek. Nieprawdą jest, że kleszcze mogą żyć 
na drzewach i skakać z nich na przechodzących ludzi i zwie-

rzęta. One przebywają i czekają na potencjalnego żywiciela 
na wysokości maksymalnie 1,5 metra. Znalazłszy się na cie-

le człowieka lub zwierzęcia długo wędrują w poszukiwaniu 

dobrze ukrwionego miejsca do wkłucia. Wkłucie jest bezbole-

sne, nie powoduje bólu, swędzenia oraz podrażnienia, dlatego 
po każdym spacerze w lesie, na łące lub parku należy dokładnie 
przyjrzeć się swemu ciału. Kleszcz się przysysa i pobiera krew 
nawet do 14 dni.

Najbardziej rozpowszechnionym w naszym kraju gatunkiem 
kleszcza jest kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). Dorosły samiec 
mierzy 2-3 mm, a samica – do 5 mm.

Ukłucia przez kleszcza nie wolno bagatelizować, mogą one 
zaatakować człowieka o każdej porze dnia, zarówno w godzinach 
porannych, jak i popołudniowych. Jeśli kleszcze zostaną szybko 
usunięte, możliwe jest zapobiegnięcie infekcji boreliozą. Patogen 
powodujący boreliozę, bakteria Borrelia burgdorferi, przenosi się 
z jelita kleszcza do krwiobiegu człowieka w ciągu 12-24 godzin 
po rozpoczęciu pobierania pokarmu przez kleszcza. 

Łagodne zimy powodują, że kleszcze mogą być aktywne przez 
cały rok. Niszczy je dopiero temperatura poniżej minus 20 stopni. 
Ponieważ minęła już trzecia z rzędu łagodna zima, będziemy mieć 
prawdziwy wysyp tych uciążliwych i niebezpiecznych pajęczaków.

B

         Więcej:https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-k/Kleszcze-kiedy-  
  sezon-gdzie-zyja-i-gdzie-jest-najwiecej-kleszczy-2020 oraz https://www. 
   kleszcze.info.pl/miejsca-na-ciele-narazone-na-poklucie-przez-kleszcza
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Przemyślałki

O oleju
Oto dylemat panowie
czy w aucie lepiej czy w głowie
mieć olej bez limitu…
Ja myślę, że… i tu, i tu.

O łąkach
Się zielenimy,
bo już nie ma zimy.

O okularach
Patrzeć przez różowe okulary
\chciałby dziś i młody i stary.

O rajach
Rajem dla żab – błoto, 
dla pazernych – złoto.
Ryby lubią wodę,
wszyscy – lata młode.

O zapasach
Nadeszły czasy,
że robi się zapasy.
Lecz to mnie złości,
że nie cierpliwości.

O nagiej prawdzie
Czy to uchodzi
Bez ubrania chodzić?

* * *
Ubywa lasów deszczowych,
Przybywa zarośli kleszczowych

                         BP

Ocet
Jest nietoksyczny, biodegradowalny i przyjazny dla środowiska. Można go używać do 
różnych celów.

Mało kto pamięta dzisiaj czasy, kiedy na sklepowych półkach w Polsce królowały: sałat-
ka z kryla i ocet. Pal licho sałatkę, ale ocet ma mnóstwo właściwości, a więc i zastosowań, 
oprócz zakwaszania i naturalnego konserwowania potraw i przetworów. 

Ocet jest doskonały do usuwania brzydkich zapachów, tłuszczu i kamienia, polerowania, 
usuwania plam, dezynfekcji i zmiękczania ubrań, ale, co ważne, należy wystrzegać się mie-
szania octu z wybielaczami – wydziela się wówczas toksyczny chlor.

Ocet jest idealnym „pomocnikiem” przy sprzątaniu:
1. Pasta z 2 łyżek soli spożywczej i 1 łyżeczki octu spirytusowego czyści baterie, te w kuch-

ni i te w łazience.
2. Nierozcieńczony ocet odkaża deski do krojenia. Wystarczy wytrzeć je odrobiną płynu 

i pozostawić do rana. Wieczorem warto przetrzeć blaty, a podłogę zmyć 1 szklanką octu 
wymieszaną z 5 l wody i 10 kroplami olejku pomarańczowego.

4. Soda oczyszczona i ocet czyści rury i odpływy. Połowę szklanki sody oczyszczonej wsy-
paną do odpływu należy zalać, gorącym octem, pozostawić na 20 minut, po czym spłu-
kać ciepłą wodą.

5. Nieprzyjemny zapach w lodówki zniknie, gdy będzie wymyta roztworem octu i wody 
w proporcji 1 do 1.

6. Ocet (jedna szklanka pozostawiona na minimum 1 godzinę), usuwa kamień i osad 
z toalety. 

7. Ślady pleśni znikną, przetarte szmatką zwilżonej w occie, a mieszanina 1 części octu i 3 
części oliwy z oliwek, staną się świetnym naturalnym nabłyszczaczem do drewna. 
Jeśli w ogrodzie, albo, co gorsze w domu, są mrówki których chcemy się pozbyć? Wymieszaj 

wodę i ocet w równych proporcjach, a następnie rozpyl roztwór w miejscach, gdzie zauważysz 
mrówki. Mrówki nie znoszą zapachu octu, więc szybko się wyniosą (sprawdzone).

(MM)

Z cyklu: stare zdjęcia żyją

Przysłowia na marzec
• Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
• Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku.
• Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
• Święta Zofija kłosy rozwija.
• Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
• Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
• Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.
• Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
• Majowe błoto, więcej niż złoto.

Ciekawostka

•  Mędrcy tego świata obliczyli, 
że człowieka w całym życiu być 
może czeka do przejścia droga 
licząca około 128 750 km, tj. 
trzykrotne okrążenie Ziemi wzdłuż 
równika.

Fotografi e starych zdjęć w tym numerze ZP 
pochodzą z archiwum P. Andrzeja Izworskiego
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Pod znakiem MGOK

Wykorzystując czas, w którym ze względu na zagrożenie epi-
demiczne nie możemy w takiej formie jak dotychczas prowadzić 
działalności, postanowiliśmy nieco odświeżyć wnętrza naszego 
budynku. W okresie od 23 marca do 28 kwietnia udało się wyko-

nać następujące prace:

Sala Widowiskowa:

- odkucie i uzupełnienie pęknięć w tynku na ścianie nad sceną 
i balkonie oraz naciągnięcie siatki i wyrównanie tynku,

- uzupełnienie obić i odprysków na ścianach pod balkonem,
- uszczelnienie pęknięć płyt gipsowych na suficie z wykorzysta-

niem rusztowania,
- malowanie metalowych trawers na suficie,
- czyszczenie krat i kanałów wentylacyjnych,
- gruntowanie i malowanie całej sali (ścian i sufitu),
- wymiana desek podłogowych uszkodzonych w skutek zalania 

wodą cieknącą z nieszczelnego dachu w trakcie wiosennych 
roztopów,

- montaż dodatkowego oświetlenia ścian wystawowych,
- montaż nad kaloryferami parapetów w celu zapobiegania osa-

dzaniu się kurzu na ścianach, 
- montaż odbojnicy z płyt meblowych zabezpieczającej przed 

obiciami ścianę pod balkonem.

Hol przed Salą Widowiskową:
- zerwanie ruszających się płytek na podłodze, zagruntowanie 

podłoża i ponowne przyklejenie oraz fugowanie,
- ponowne zakotwienie i montaż ruszającej się barierki,
- uzupełnienie pęknięć na ścianach,
- malowanie ścian i sufitu (również w ubikacjach przy sali 

widowiskowej).

Hol przy wejściu głównym oraz klatki schodowe:
- uzupełnienie pęknięć ścian i sufitów,
- malowanie całości.

Klatka schodowa:

- uzupełnienie pęknięć ścian i sufitów,
- malowanie całości.

Z cyklu: stare zdjęcia żyją

Sala lekcyjna (baletowa):

- uzupełnienie pęknięć ścian i sufitu,
- malowanie całości.

Wykonano również prace na dachu budynku 
w skład których wchodziło:
- na nowej części budynku – montaż taśm uszczelniających 

kalenicę, przykręcenie zakończenia 
blachy nad rynną na całej długości, 
uszczelnienie cieknącej rynny, do-

datkowe umocowanie śniegołazów, 
naprawa zagiętej rury spustowej, 
uszczelnienie okucia okna,

- na starej części budynku – uszczel-
nienie cieknącego kosza dachowego 
nad biblioteką.

Prace dekarskie na budynku 

basenów:
- wykonanie okucia skosu nad wej-

ściem głównym do budynku,
- wykonanie okucia skośnych słupów 

konstrukcyjnych w celu zatrzymania 
przecieków niszczących ściany we-

wnątrz budynku.
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