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W numerze m.in.:

– XXXVIII Sesja Rady
– Inwestycje – INTERREG
– Nowy most w Kosarzyskach
– Dopiski do kolęd
– Nie podlizuj się
– Zywina – felieton gwarowy
– Wigilia, czyli…
– Święta Bożego Narodzenia na świecie
– Plener fotogra� czny „Nad obłokami”
– Teresa
– Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich
– Ogrody – ziemskie raje (wywiad)



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim

Państwu mieszkańcom Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój najserdeczniejsze

życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz wielu radosnych chwil. 

 
Niech ten świąteczny czas będzie dla

wszystkich czasem odpoczynku od
zgiełku codzienności oraz spędzonym 

w gronie rodziny i przyjaciół, 
a nadchodzący rok 2022 niech przyniesie

zdrowie, szczęście i spokój.   
 

Łącząc wyrazy szacunku,
  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Adam Musialski 
wraz z Radnymi

 

 

Burmistrz 
Dariusz Chorużyk 

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego 

 

wraz z Radnymi
raz z pracownikam
Urzędu Miejskiego
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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelnaKapela RZ Doliny Popradu

Połowa listopada, godzina 4.30 nad ranem. Szaroróżowa po-
świata budzącego się dnia z trudem przebija ścianę mroku. 

Wstaję i patrzę przez okno pracowni na obraz za oknem. Piw-
niczna śpi. Nie do końca. Na Rynku miasteczka, jeden po drugim, 
pojawiają się samochody, w większości duże, dostawcze. Nie za-
zdroszczę ich kierowcom, pracującym w nocy na chleb dla całej 
rodziny. Ciemność okrywającą szczelnie zakręt pod kościołem 
rozcinają snopy światła. Na zmianę z pomniejszymi ciężarów-
kami i samochodami osobowymi, przejeżdżają przez Rynek tiry. 
Niektóre z nich z zamontowanych nad kabiną szofera ramp z rzę-
dem reflektorów, błyskają oślepiającym białym światłem, chociaż 
na Rynku jest jasno. Tym wszystkim – z przymusu – „nocnym 
Markom”, pełnym poczucia obowiązku, miłości i troski o byt naj-
bliższych, życzę szerokiej drogi. Jestem pewna, że wielu z nich 
w czasie Wigilii i Bożego Narodzenia będzie w trasie, że spędzi 
święta w kabinie, albo gdzieś na oddalonym o setki kilometrów 
od domu postoju lub stacji benzynowej. A przy wigilijnym stole 
będzie czekać puste krzesło i talerz. Ich krzesło i ich talerz. 

W wielu naszych domach, niestety, będzie więcej takich krzeseł, 
zajmowanych dotychczas przez naszych bliskich, których nie ma 
już wśród nas. Jedni przegrali z wirusem, innych uśmierciły uda-
ry, zawały serca, bo zmagająca się z czwartą falą pandemii służba 
zdrowia nie zdążyła z pomocą, z powodu braku rąk do pracy i łóżek 
na oddziałach szpitalnych, które zamieniono na łóżka covidowe. 
Zabraknie wiele babć i dziadków, którzy zmęczeni przewlekłymi 
chorobami, czy zwyczajnie starością, utrudzeni życiem, pożegnali 
je, pozostając już tylko w naszych serdecznych wspomnieniach.

Na przełomie października i listopada odwiedziłam kilka 
cmentarzy od Krakowa po Dębicę. Polecając Panu Bogu dusze 
biskich z marłych, wykonując wiele zdjęć, nie czułam jednak 
smutku czy przygnębienia, tylko spokój. Na starym Cmentarzu 
w Piwnicznej, brodząc w opadłych ze starodrzewia zeschłych li-
ściach i gałązkach strąconych przez wichurę, zastanawiałam się, 
czy to miejsce stanie się w końcu mini parkiem z wytyczonymi, 
dyskretnie oświetlonymi alejkami, z ławeczkami, ogólnodostęp-
nym ogrodem, zagospodarowanym piękną zielenią i kwiatami? 
O urządzeniu mini parku w naszej starej nekropolii mówi się od 
lat. Zdjęcia z dwóch długich czasowo spacerów znajdziecie Pań-
stwo wewnątrz numeru.

Zacytuję fragment listu jaki wpłynął do redakcji od EL-
-MAR. Mówi on o istotnym i groźnym problemie dotyczącym nas 
wszystkich.

- „… Mamy dosłownie pod nosem granicę ze Słowacją. Pytanie 
czy zawsze będzie spokojna i bezpieczna. Cała nadzieja w naszych 

Pogranicznikach. Wojsko i Policja 
pilnuje granic przed ich nielegalnym 
przekraczaniem. A na granicy z Bia-
łorusią trwa dramat ludzi oszuka-
nych przez reżim Łukaszenki, który 
w cyniczny i haniebny sposób utrwa-
la swoją dyktatorską władzę i ma 
wsparcie w ślepo mu oddanych żoł-
nierzach, wykonujących bez wahania 
jego okrutne rozkazy, i bezlitosnych 
dla spędzonych w przygraniczne lasy 
uciekinierów, często całe rodziny 
z małymi dziećmi. (…) Wśród koczujących są z pewnością lekarze, 
inżynierowie, chemicy i specjaliści w różnych dziedzinach. (…)

Koczujący w deszczu i błocie pozbyli się całego dobytku, sprze-
dali domy, mieszkania, by dostać się do lepszego cywilizowanego 
świata.. Uciekali płacąc za taką możliwość nawet po 5 tys. euro 
albo w dolarach. Piszą o tym polscy dziennikarze i ludzie z akcji 
humanitarnych, którym udało się do imigrantów dotrzeć. Myślę, 
że terrorystów tam nie ma. Oni nie marzną w błocie, czekając na 
odpowiedni moment, by przedrzeć się do Polski, a potem dalej do 
Niemiec i Anglii. Oni korzystają ze specjalnych kanałów przerzutu 
do Europy, To nie islamscy fundamentaliści rzucają się na kolcza-
ste zasieki, tylko zdradzeni przez Białoruś ludzie”.

Dalsza część listu ma mocny wydźwięk polityczny i nie nadaje 
się do publikacji.

Przed świętami będziemy, jak co roku, zabiegani, trochę zmę-
czeni, ale im bliżej do końca roku, będzie w nas rósł optymizm 
i nadzieja, że ten nowy 2022 obdarzy nas pomyślnością, zdrowiem 
i spełnieniem planów. Jednak nie polecam wielkiego planowania, 
bo los bywa kapryśny i wydarza się bardzo dużo rzeczy, których 
nie potrafiliśmy wcześniej przewidzieć, mówiąc obrazowo: o któ-
rych nam się nawet nie śniło. Jedno wydarzenie skutkuje poja-
wieniem się innych, niekoniecznie pozytywnych, powodujących 
zmiany w naszym życiu codziennym i jego przewartościowanie.

Z nadzieją idźmy na spotkanie NOWEGO 
ROKU 2022!

 Fot. Izabela Kulig
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

Sesje Rady Miejskiej

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-Zdroju odbyła się w  dniu
25 listopada 2021 r. w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczy-
ło 14 radnych. Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodniczący Rady 
Miejskiej.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały: 
• Uchwała Nr XXXVIII/295/2021 w sprawie zmiany w budże-

cie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój na rok 2021.

• Uchwała Nr XXXVIII/296/2021 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

• Uchwała Nr XXXVIII/297/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realiza-
cję zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Nowym Sączu.”

• Uchwała Nr XXXVIII/298/2021 w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej. 

• Uchwała Nr XXXVIII/299/2021 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój.

• Uchwała Nr XXXVIII/300/2021 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

• Uchwała Nr XXXVIII/301/2021 w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w dro-
dze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagro-
dzenia za inkaso. 

• Uchwała Nr XXXVIII/302/2021 w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicz-
nych będących w zarządzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg. 

• Uchwała Nr XXXVIII/303/2021 w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,

• Uchwała Nr XXXVIII/304/2021 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka 
strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ.

• Uchwała Nr XXXVIII/305/2021 w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka 
strukturalna „F” – ZUBRZYK.

• Uchwała Nr XXXVIII/306/2021 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. 

• Uchwała Nr XXXVIII/307/2021 w sprawie uchyle-
nia Uchwały Nr XXXII/262/2021 w sprawie dzierżawy 
nieruchomości. 

• Uchwała Nr XXXVIII/308/2021 w sprawie sprzedaży działki 
nr 1979/28.

• Uchwała Nr XXXVIII/309/2021 w sprawie dzierżawy nieru-
chomości nr 1932/4. 

• Uchwała Nr XXXVIII/310/2021 w sprawie dzierżawy 
nieruchomości.

• Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. 

• Uchwała Nr XXXVIII/312/2021 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Protokoły z imiennych głosowań znajdują się na stronie www.
piwniczna.pl

Transmisja z Sesji Rady Miejskiej znajduje się na stronie 
www.piwniczna.sesja.pl 

Magdalena Nieć 
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Cel szczegółowy 2. Wzrost atrakcyjności i udoskonalenie 
transgranicznego produktu turystycznego poprzez stworzenie 
miejsc rekreacji i zabawy dla dzieci w sąsiedztwie istniejących 
szlaków transgranicznych rekreacyjnych i kulturowych.

 
Wydatki kwalifikowalne:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Európsky fond 
regionálneho rozvoja: 49 998,31 EUR

2. Wkład własny: 6 567,61 EUR 

3. Środki z budżetu państwa: 2 977,15 EUR 

4. Wartość całkowita mikroprojektu mikroprojektu: 59 543,07 
EURO

 Zadania mikroprojektu:
1. Opracowanie przewodnika turystycznego.

2. Budowa miejsca rekreacji dla dzieci

3. Organizacja konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży - „Dzie-
dzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza.

Partnerzy mikroprojektu:
Partner wiodący – wnioskodawca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Partner mikroprojektu 1; Obec Mnisek n/Popradom

W urzędzie trwa remont biura 
księgowości i kasy.

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje mikroprojekt, 
którego celem jest ochrona i rozwój dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Ce-
lem szczegółowym jest zwiększenie poziomu zrównoważo-
nego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego przez odwiedzających i mieszkańców

Tytuł mikroprojektu: „Turystyka dziecięca na pograni-
czu polsko-słowackim” / Detská turistika v slovensko-po-
ľskom pohraničí realizowanego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 w ramach umowy o dofinansowanie Nr INT/ET/TAT/1/
IV/A/0283

Okres realizacji mikroprojektu: 05-2021 – 12-2021

Celem głównym mikroprojektu jest promowanie turystyki 
dziecięcej na pograniczu polsko-słowackim poprzez udoskona-
lenie istniejących rekreacyjnych i kulturowych szlaków transgra-
nicznych z myślą o najmłodszych turystach.

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie wspólnych działań przy-
czyniających się do rozwoju i promowania turystyki rodzinnej na 
pograniczu poprzez opracowanie Przewodnika dla „Rodzinnego 
turysty” na bazie istniejących szlaków transgranicznych rekre-
acyjnych i kulturowych oraz organizację konkursu wiedzy dla 
dzieci i młodzieży – „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe ob-
szaru pogranicza”. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje zadanie pod nazwą: 

„Zagospodarowanie terenu polegającego na demontażu 
oraz montażu urządzeń małej ar-
chitektury skateparku” w ramach 
Projektu Małopolska infrastruktu-
ra rekreacyjno-sportowa – MIRS 
w 2021 roku.

• Wartość zadania:
 112 945,00 zł

• Dofinansowanie z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego:

 35 140,00 zł

• Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych:

 77 805,00 zł

• Termin realizacji Projektu:
 od 22.10.2021 r. do 31.12.2021 
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Na wesoło

Zima i o zimie – gwara nadpopradzka

Śniyzek polatuje, śniyzek pokurzuje, spadło śniega trosusie jeno łod parady, lecą płotki jak kwiotki, aniołki trzepią w niebie pierzyny, 
furcy płotkami, (śnieżynki tańczą piruety), przypudruwało śniegiem, śniyg zwaluł, łobiylony świat, śniyg wali i wali, purgawica ze 

świata nie widno, pierze śniegiem, naprało śniega do jaty, kurniawa, kurz-
niawa, śniyg sie kotłasi (nierówno pada), zospy po pachy, śniyg lepiasty, 
śniyg sypki, na ławach buchty ze śniegu, śniyg jak skurcybyk, śniyg po 
pieronie, poposztki (resztki śniegu), kopliny, klapniocki śniega, śniegi po 
lasaf, cuby łośniyzone, śniyg stajoł, śniyg zesed łostały jeno lisaje, niek to 
śniyg spucy, niek to śniyg zwali, śniyg stajoł, śniyg zesed, zjechoł śniyg 
ze sopy, ślizgawica, śklonka pod nogami, ciapra (błoto-roztopiony śnieg), 
mróz siarcysty, mróz kwiotki łoparzył, potók mrozem skuty, zmroziny 
(szadź), śryń (szron), mróz chyciuł, mróz ziemie zaskorupił, mróz zelzoł, 
mróz mie przesed (strach, przerażenie)…
• Idzie luty podkuj buty
• Łod święte Katarzyny ryktujma pierzyny.
• Święty Józef kiwnął brodą pudą lody na dół wodą.
• Kiej Barbary po lodzie, będą święta po wodzie.

Krystyna D.-K. 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój zrealizowało w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwe-

stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
obje tego PROW na lata 2014-2020,

Budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała - etap III,IV,V
Cel Operacji:  Wspieranie lokalnego rozwoju w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała  i poprawa gospodarki 

ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na wskazanym obszarze. Zakres wniosku zostanie wykonany zgodnie ze wskaź-
nikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

* * * 
Uradowana żona wraca do domu z egzaminu i chwali się 
mężowi: - Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy cały świat! 
Na to mąż odpowiada: - Ten czy tamten?

* * * 
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w 
rzeczywistości wkurza już od samego rana.
              

* * * 
Dwóch narciarzy zasypała lawina, na szczęście niegroźnie. 
Wygramolili się spod śniegu, patrzą, w ich kierunku biegnie 
ratowniczy pies bernardyn z beczułką rumu przyczepioną 
do obroży.
- Patrz! Zbliża się najlepszy przyjaciel człowieka!
- I niesie go pies!

* * * 
  Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła   - Nie mam teraz czasu, 
powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę!

* * * 
- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na okre-
ślenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do 
pracy samochód odśnieżam
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Droga powiatowa przebiegająca przez Kosarzyska od dawna 
prosiła się o remont. Od zeszłego roku trwa jej moderniza-

cja. W tym roku na jednym z jej odcinków o długości 2,2 km, 
kończącym się przy pętli autobusowej przed wjazdem na Suchą 
Dolinę położono nową nawierzchnię, powstały nowoczesne, 
w pełni wydajne w odprowadzaniu wody po ulewach przepusty 
i nowy most. Całość prac to koszt 2,71 mln zł.

Następne odcinki chodnika przy tej powiatówce szybko nie 
powstaną. Nie ma na ich budowę środków w gminnym budże-
cie na rok 2022 (gmina musi przygotować projekt budowlany 
i wyłoży połowę środków jako wkład własny). Najpierw należy 
dokończyć rozpoczęte inwestycje i zabezpieczyć wkład własny 
na inwestycje, na których realizację Piwniczna-Zdrój otrzymała 
środki z Polskiego Ładu. Gmina spłaca też kredyty.

Powiatowy Zarząd Dróg już od kilku lat w porozumieniu z władzami Piwnicznej-Zdroju remontują kolejne odcinki ulicy Szczaw-
nickiej. Roboty rozkładane są na odcinki w oparciu o możliwości finansowe samorządów. Ostatnie prace prowadzone były w zeszłym 
roku i objęły 160 metrów na odcinku od ulicy Promowej w kierunku szkoły w Kosarzyskach. Czyli od miejsca, gdzie prace prowadzono 
w 2018 roku w górę. Dodatkowo – przy współudziale finansowym gminy – wybudowano tu chodnik. Jednocześnie droga w końcu została 
wyposażona w odwodnienie z prawdziwego zdarzenia. (…) 

Przy okazji zaznaczmy, że na ukończeniu już są prace remontowe na powiatówce w Łomnicy-Zdroju. Roboty obejmują odcinek 
o długości 930 metrów od szkoły, od miejsca, gdzie kończy się chodnik w stronę drogi wojewódzkiej. Wymieniona zostanie nawierzchnia 
jezdni a cały chodnik na tym odcinku jest już przełożony. 

(e.stachura@sadeczanin.info) 

Nowy most w Kosarzyskach, przepusty i co dalej…

Fo
t. 

B.
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Pilnego remontu wymagają schody łączące Ulicę Ogrodową z Ulicą Krakowską 
oraz ciąg schodów z Rynku na Równię
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Suche liście… Grabić, nie grabić? 
Wyrzucać, nie wyrzucać?

Zdania na ten temat są podzielone. Grabić! Bo zaśmiecają ogród, park i jak 
mokre złapie mróz, robi się ślisko pod nogami. Nie grabić! Bo stają się natu-
ralnym schronieniem dla poczwarek owadów, np. motyli, chrząszczy i innych 
drobnych bioorganizmów. Suche liście uformowane w kopiec często zasiedlają 
jeże, które urządzają sobie w nim zimową sypialnię. Rozrzucone na rabatach czy 
wokół delikatnych krzewów ozdobnych, np. azalii, będą chroniły ich korzenie 
i utrzymywały wilgoć w glebie. Opadłe liście – co najistotniejsze – rozkładając 
się, i tworząc kompost liściowy, poprawiają jej strukturę.

Warto przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw” zanim chwycimy za grabie.

/b/

Instytut Pamięci Narodowej

Polacy w obronie brytyjskiego nieba
81 lat temu zakończyła się bitwa o Anglię – wielka, kilkumiesięczna batalia powietrzna, która miała Adolfowi Hitlerowi utorować 

drogę do inwazji na angielskie wybrzeża. Obydwie walczące strony – królewskie siły powietrzne (Royal Air Force) i lotnictwo niemiec-
kie (Luftwaffe) wystawiły przeciwko sobie tysiące samolotów oraz kadry najlepszych lotników. 

 Przed atakami Niemców angielskiego nieba strzegły dwa polskie dywizjony myśliwskie: 302 i 303. W międzyczasie lotnictwo 
bombowe RAF przeprowadzało naloty na cele w okupowanej Europie Zachodniej. Uczestniczyli w nich Polacy z dywizjonów bombo-
wych: 300 i 301.

Polscy piloci zestrzelili ok. 170 niemieckich samolotów, w przełomowym okresie bitwy przechylając szalę zwycięstwa na stronę 
aliancką! Niemiecka przegrana w bitwie stanowiła punkt zwrotny w dziejach II wojny światowej i dała nową nadzieję Polakom cier-
piącym pod dwiema okupacjami.

Dowódca brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego w czasie bitwy o Wielką Brytanię, Hugh Dowding, powiedział po jej zakoń-
czeniu: – Gdyby nie wspaniałe polskie dywizjony i ich bezprzykładne bohaterstwo, wahałbym się twierdzić, że wynik bitwy 
byłby taki sam.
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28 października 2021 roku 
uczniowie klasy I Szkoły Pod-
stawowej w Łomnicy Zdroju 
uroczyście ślubowali na sztandar 
szkoły, przyrzekając wierność 
szkolnym obowiązkom.

Radosny, październikowy pora-
nek zapisze się z pewnością w pa-
mięci rodziców, nauczycieli ale 
przede wszystkim samych pierwszoklasistów, którzy tego dnia z niemałą tremą występowali przed szkolną społecznością i ukochanymi 
rodzicami. Dziewczynki i chłopcy powitali zaproszonych gości tanecznym krokiem kujawiaka. Były wiersze i piosenki. Były upominki 
ofiarowane przez rodziców i uczniów klas trzecich. Ale najważniejszy moment to chwila uroczystego pasowania przez Panią dyr. Bożenę 

Maślankę,  czerwonym, 
dostojnym ołówkiem. 
Wszyscy ze szczerą ser-
decznością powrócili-
śmy do radosnego świę-
towania, odebranego 
nam ostatnimi miesią-
cami przez pandemię. 
Zasiadając do słodkiego 
poczęstunku, przygo-
towanego przez nie-
zawodnych rodziców, 
dzieliliśmy się nadzieją, 
że już od teraz wszystko 
będzie jak dawniej.

MM

Ślubowali
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art. red.

„Żeby Wam się kopiło”
  czyli po co nam świąteczne życzenia? 

 Zmienia się forma, ale nie zmienia się idea życzeń bożona-
rodzeniowych. O tradycji pozytywnego zaklinania rzeczywistości 
napisano całe tomy. W tradycji polskiej składanie życzeń sięga da-
lekiej przeszłości. Najstarsze życzenia ludowe dotyczą dostatku, 
zdrowia, powodzenia w gospodarstwie. Życzono sobie, żeby się 
rodziło, wodziło, kopiło i dyszlem do stodoły obróciło - mówią 
etnografowie.

 
 W kulturze tradycyjnej życzenia świąteczne były traktowane 

jako dar. Wierzono w sprawczą moc słowa i życzenia świątecz-
ne miały mieć sprawczą moc – to, co wypowiedziane, miało się 
spełnić. Życzenia miały na celu sprawić, by los był dla człowieka 
łaskawy. Wierzono, że prośby wypowiedziane na głos mają w so-
bie moc. Obyczaj składania życzeń splótł się ze świętami Bożego 
Narodzenia w XVIII wieku. Pod koniec XIX stulecia wzbogacił 
się on o formę pisemną.

 
 My jako nowość traktujemy elektroniczną formę składania so-

bie życzeń; nasi pradziadkowie za nowinkę uznawali kartki z ży-
czeniami świątecznymi. Ulubiona symbolika twórców kartek to 
wizerunek starego roku jako zmęczonego starca, podczas gdy ten 
nowy roczek to był oczywiście rozkoszny bobasek. 

 
 Na przestrzeni wieków forma życzeń przybierała czasem bar-

dziej, czasem mniej rozbudowane formy, ale ich idea od zawsze 
sprowadzała się do jednego: - „Wszystkiego dobrego”: w tych 
dwóch słowach mogą się zawrzeć najbardziej wyszukane intencje.

 
 I jeszcze dodałabym: zdrowia. To najważniejsze. W gradacji 

ważności zajmuje pierwsze miejsce.
 Wigilijne życzenia wiążą się ze zwyczajem łamania się opłat-

kiem – specyficznym i bardzo polskim zwyczajem, obecnym 
w naszej kulturze od XVIII wieku. Podczas wigilijnej wieczerzy 
wymiar życzeń był bardzo poważny, bowiem przypisywano im 
dawniej spore znaczenie.

 (…)
Danuta Heller

redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego”

 Barbara Paluchowa 

 Fragment Jasełek 
 Ekologicznych napisanych 
 dla dzieci przedszkolnych

 Człowiek z siekierą: 
 Hej idę w las z bardzo ostrym toporem.
 Wytnę jodłę i do domu zabiorę.
 Tam ją pięknie ubierzemy i wstawimy do kąta 
 potem suchą wyrzucimy, a igły się posprząta.
  /Staje, rozgląda się, mówi/:
 Którą ściąć? Ta za wysoka,
 ta krzywa, ta pochylona.
 podoba mi się ta z boku … 
  /podchodzi do jodły, ogląda drzewko/ 
 piękna, gęsta i zielona.
 /Zamachuje się siekierą/.
 
 Jodła /wyciąga ręce błagalnie
           i śpiewa na mel „Góralu czy ci nie żal”/
 Człowieku czy ci nie żal
 ścinać mnie takiej młodej.
 Oddać pod siekiery stal
 życie me i urodę.
 Człowieku ulituj się,
 i w lesie pozostaw mnie.
 Człowieku ulituj się,
 i w lesie pozostaw mnie. /szlocha/
         /Człowiek drapie się w głowę, waha się.../

Co to jest miłość? – zapytał dziennikarz pewnego czte-
rolatka, którego sąsiadem jest starszy pan. Pan niedawno 
stracił żonę. Widząc jak starszy pan płacze, chłopiec wspiął 
się mu na kolana, przytulił się do niego i tam siedział. Gdy 
jego mama zapytała, co powiedział sąsiadowi, chłopiec od-
powiedział: nic, po prostu pomogłem mu płakać.



Niech zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia 

będą dla Państwa wytchnieniem 
od codziennych trudów 

oraz okazją do spędzenia czasu 
w gronie najbliższych.

Historia Świętej Rodziny i narodzin Jezusa 
niech uświadamiają nam, że nawet najbardziej 

niesprzyjające okoliczności zewnętrzne nie muszą być 
powodem zwątpienia i braku nadziei.

Życzymy również, aby nadchodzący Nowy Rok 
był czasem twórczego zmagania się 

z zadaniami jakie stawia przed nami życie 
na drodze realizacji zamierzonych celów, 

w których osiąganiu niech Państwu towarzyszy 
wszelka pomyślność, wewnętrzny pokój oraz zdrowie.

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju

Na scoście! 
Na zdrowie! 
Na to Boże Narodzonie! o
Niek sie weseli wszyćko boskie stworzonie!

Nie magicznych… ale błgosławionych, 
polskich, tradycyjnych i rodzinnych 

ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA 

życzy 
Regionalny Zespół Dolina Popradu



Krystyna Kulej

Dopiski do kolęd* * *
O Józefie czy ty wiesz
żeś odsunął Marii śmierć
że Ją mogli kamienować
Bogu życia nie darować 
O Józefie czy Ty wiesz
żeś uchował Marii cześć
że już wtedy pod Jej sercem
Na Golgotę Go morderce...mogli nieść
Czy Ty wiesz
żeś uciszył sądną wieś
co pod straceń sądną ścianą
chciała Matkę młodocianą
w ziemię wgnieść
Czy Ty wiesz
Że się Maria nie błąkała
nad swym łonem nie płakała
Jeno z Ducha Matka Czysta
urodziła Boga Chrysta
Czy Ty wiesz
Żeś Ty, Niebios – w śnie – wybraniec
Boży z Synem niósł kaganiec –
Światło, miłość na obronę
gdy drży dziecię zagrożone
Czy Ty wiesz

* * *
Maria Służebnica, Niechaj mi się stanie
Porodziła Bóg-Dziedzica na boskie posłanie
Służebnica Panna, Niebiańska wybranka
Dała Światłość dała mannę w ofierze Baranka
Jawią sen trzej króle wybranej rodzinie
Do Egiptu uciekajcie śmierć grozi Dziecinie
Na zesłanie bieżcie Nie marnujcie chwili 
Tam Bóg Ojciec tam nad Nilem nieba wam 
przychyli

Po biblijnej ziemi 
(na melodię Jezus Malusieńki lub Ach ubogi 
żłobie)

Po biblijnej ziemi
skalistej Samarii
Wędrowałeś Mały Jezu 
w łonie Matki Marii
W każde smutne serce
Gdy do stóp Twych padnie
W życiowej poniewierce
(Na góralskiej na pasterce)
Dłoń Twa szczęścia nagnie
(Dzisiaj w każdą duszę
co do stóp twych padnie
Niechaj dłoń Twa uniesiona
promień łaski nagnie)
Dałeś już tę łaskę
Świętej Faustynie
Dziś Twa Światłość wielkim blaskiem
Niechaj  świat opłynie

(na melodię Pójdźmy wszyscy do stajenki)

Trzech monarchów z perskiej dali
Z gwiazdą w oku Boga chwali
Brną przez piachy i pustynie
Pokłon oddać Bóg-Dziecinie

Herod wojsko zbroi w noże
Kwili w grocie Dziecię Boże
Do Egiptu! Na zesłanie
Śle Bóg Ojciec swe Posłanie

Tam mój Synu, tam nad Nilem
Nieba szałas Ci nachylę
Pod kopułą Egipt-nieba
Będziesz rósł na Światłość Chleba



Fot. Barbara PaluchowaFot. Barbara Paluchowa

Cisza Starego
Cmentarza
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Jest takie święto, dzięki któremu każdy Polak 
dumnie pręży swą pierś – to 11 listopada, Świę-

to Niepodległości. Z tej okazji w hali sportowej 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 
odbyła się uroczysta akademia. Odświętnie ubrani 
uczniowie uważnie słuchali informacji o tym, ile 
trzeba było znieść trudów i cierpień, ile poświęceń 
i działań podjąć, aby teraz czuć dumę i patriotyzm. 
Fakty historyczne przeplatały się z wierszami po-
etów i wzruszającymi do łez piosenkami. Młodzież 
szkolna odśpiewała Rotę i Marsz Pierwszej Bryga-
dy, a melodia w sercu każdego wznieciła płomień 
miłości do ojczyzny. Program artystyczny przygoto-
wały panie Iwona Białowodzka i Maria Kulig, włą-
czyli się w organizację panowie Tomasz Bołoz i Sła-
womir Biel. Pan dyrektor podziękował wszystkim 
uczestnikom akademii i podkreśli, jak ważna jest 
pamięć o historycznych wydarzeniach w kontekście 
myślenia o przyszłości, którą młodzi piwniczanie 
będą tworzyć. 

Anna Stanczak-Łomnicka

Wolna ojczyzna – akademia z okazji Święta Niepodległości 
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Profesor Kazimierz Dąbrowski

„Posłanie do nadwrażliwych”
- Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, 
za niepewność - wśród jego pewności,
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych 
zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, 
która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk 
z niewidzialnego nawet brudu ziemi,
bądźcie pozdrowieni.
- Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym 
tego co w nich widzicie,
za niezaradność w rzeczach zwykłych 
i umiejętność obcowania z niezwykłością,
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest, 
a przystosowanie do tego co być powinno,
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.
- Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę,
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.
Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane,
niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was,
za to, że chcą was zmieniać, zamiast naśladować,
że jesteście leczeni, zamiast leczyć świat,
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę,
za niezwykłość i samotność waszych dróg
- bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.

Stowarzyszenie „Nasz 
Dom” podsumowało 
VII Bieg Mikołajkowy

W niedzielę 5.12.2021 r. odbył się VII Bieg Mikołajkowy. Pa-
tronat honorowy objęli: burmistrz Piwnicznej-Zdroju p. Dariusz 
Chorużyk, oraz starosta nowosądecki p. Marek Kwiatkowski.

Długość trasy dla biegaczy liczyła ok. 12 km i przebiegała 
od Piwnicznej-Zdroju – ul. Krynicką, przez most, ul. Daszyń-
skiego, ul. Szczawnicką (wzdłuż potoku Czercz), ul. Kosarzy-
ska (do pętli autobusowej), następnie powrót tą samą drogą.

Długość trasy dla marszu nordic walking – ok. 6 km od ul. 
Krynickieja, przez most, ul. Daszyńskiego, ul. Szczawnicka 
(wzdłuż potoku Czercz), na moście należało zawrócić i powró-
cić tą samą drogą,

Podczas tej edycji nagrodziliśmy wszystkich uczestników. 
Mieliśmy wyjątkowo hojnych sponsorów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom – jesteście jak zawsze 
SUPER! 

Dziękujemy patronom honorowym – fundatorom pucharów 
i nagród.

Dziękujemy sponsorom za Ich „ogromne serducha, za Ich 
hojność”. 

Do zobaczenia za rok! 

Nagrody Starosty: dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” i in-
dywidualna dla Marii Kulig – prezeski Stowarzyszenia. 
Gratulacje!

Fot. Support refugees in Poland, Belarus and Lithuania is a group to help all 
refugees from there

Nie było miejsca dla ciebie…
XI 2021 granica litewsko-białoruska
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Janusz Dziubiński

Pomponik
Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa…

                        K.I. Gałczyński

(Fragment wiersza)

… bo gdy jesteśmy
grudniem przechłodzeni,
dotyk flirtować musi
z ciepłem dłoni,
pozwalać w oczach 
iskierkom zatańczyć,
błysnąć na skroni…

Dostaniesz miła
czapkę z pomponikiem
i kolorowe
z wełny rękawiczki,
bo mam w projekcie
jeden plan misterny
bardzo liryczny.

… Tylko mi nie mów,
że ich masz pół szafki,
z takiej krytyki
tylko myśli zamęt,
bo kiedy gwiazdka
sfrunie na pomponik
zmieni Cię… w diament.

Mnóstwo radości sprawił podopiecznym Stow. Nasz Dom Mikołaj, 
który zawitał do nich z prezentami.
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Dnia 16.11.21 r. w hali widowiskowo-sportowej w Piwnicznej-Zdroju odbyły się 
warsztaty inspirująco-sportowe. Warsztaty są nagrodą oraz efektem konkursu, 

w którym wzięły udział dzieci ze ZSP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. Konkurs miał cha-
rakter ogólnopolski, trwał 3 miesiące. W tym czasie uczniowie podejmowali wyzwa-
nia związane z aktywnością fizyczną. Podsumowaniem tych działań było nakręcenie 
filmiku. Do sukcesu przyczynili się uczniowie klasy V a i siatkarki. Ekipa Phon3nix 
odwiedza szkoły, które zajęły miejsca od 1-100. Za każdym razem w warsztatach bie-
rze udział gość specjalny, który jest Twarzą Sportu.

Nas zaszczyciła swą obecnością Klaudia Zwolińska – reprezentantka Polski 
w kajakarstwie górskim: Mistrzyni Europy, Mistrzyni Świata w kategorii junior-
skiej, Zdobywczyni Pucharu Świata, który dał jej kwalifikacje Olimpijską i zdobyw-
czyni V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020.

Wszystkie spotkania miały taki sam scenariusz, a wzięły w nich udział klasy III b, 
IV b, V a, VII ab, VII cd, VIII a, VI a.

Warsztaty rozpoczęła klasa III b w obecności, której z rąk przedstawiciela Pho-
3nix p. Marcina został wręczony dyplom na ręce Dyrektora Szkoły Zenona Citaka. 
Następnie uczniowie mogli wysłuchać kilku słów na temat aktywności fizycznej, jej 
ważności w życiu każdego z nas. 

Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio
w piwniczańskiej podstawówce



19

O swojej przygodzie ze sportem, igrzy-
skami olimpijskimi oraz treningiem opo-
wiedziała nasza mistrzyni. Dzieci zadawały 
pytania, po których nastąpiła rozgrzewka. 
Następnie zostały podzielone na grupy i pod 
okiem p. Marcina, p. Tomasza, p. Klaudii, 
p. Joli ćwiczyły na obwodzie stacyjnym. Każ-
dy uczeń biorący udział w warsztatach otrzy-
mał akredytację, na której zapisywał uzyskane 
wyniki w zakresie wytrzymałości, skoczności, 
siły oraz zwinności. Na koniec spotkania były 
zdjęcia, możliwość wejścia do kajaka, ogląda-
nie medali, pamiątek z Igrzysk w Tokio. 

Super przygoda, miłe spotkanie. Podzię-
kowanie dla naszej Olimpijki i drużyny 
Pho3nix za odwiedziny w naszej szkole 
i super warsztaty. Do tego spotkania 
przyczynili się J. Jochymek, A. Przepióra, 
M. Żrałka, A. Długosz. 
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REKLAMA

Wielu z nas bawiła ta scenka z filmu Bareji „Miś” z szafą, 
mikrofonem i magnetofonem szpulowym. Jednak tego 

typu zachowania nie są śmieszne. Inny przykład: „… Dzień bez 
wazeliny jest dniem straconym...” – mawiała pewna mieszkanka 
Piwnicznej, pytana, dlaczego codziennie biega do urzędu, by długi 
czas przesiadywać w burmistrzowskim gabinecie. 

 Lizusostwo „uprawia” wiele osób. Lizusostwo przybiera róż-
ne formy – może to być nieszczere komplementowanie (jak pani 
ładnie w tej nowej fryzurze, jaki piękny kolor włosów, podczas 
gdy prawda jest taka, że strzyżenie jest nieudane, a kolor włosów 
nie pasuje do karnacji osoby ostrzyżonej). Nagminne jest podli-
zywanie się szefowi, poprzez donoszenie mu o potknięciach pra-
cowników, co stanowi powszechny powód do konfliktów w pracy. 
Lizus, czy jak kto woli pochlebca lub wazeliniarz, wszelkimi spo-
sobami stara się przypodobać przełożonemu. Wyolbrzymiając swe 
zasługi, chce sprawiać wrażenie oddanego pracownika. Takie za-
chowanie jest bardzo irytujące, zatem nasuwa się pytanie – czy jest 
sposób, by poradzić sobie z podlizywaniem się współpracownika.

 
Co na to psychologowie? Jak radzić sobie z donosiciel-

stwem w pracy?
Chociaż sukces zawodowy buduje się latami, dość szybko 

może zostać zniszczony przez drobny donos do szefa. Jako współ-
pracownik donosiciela możesz wypróbować kilka sposobów, aby 
go unieszkodliwić.

• Nie opowiadaj o swoim życiu prywatnym ani o aktual-
nych projektach w pracy – nawet drobna rzecz może uro-
snąć w ustach donosiciela do zbrodni.

• Staraj się być dobrym pracownikiem, robić trochę więcej 
niż jest to od ciebie wymagane – wówczas szef słysząc 
oskarżenia, raczej nie weźmie ich pod uwagę.

• Ognia nie gasi się ogniem. Nie próbuj w odwecie donosić 
na donosiciela. Może to tylko zepsuć ci opinię w oczach 
współpracowników i przełożonego.

• Nie reaguj na oskarżenia ze strony donosiciela. Agresja 
i próby wyjaśniania mogą ci tylko zaszkodzić..

Kilka rad dla szefów. Jeśli wśród twoich podwładnych działa 
donosiciel, spróbuj postępować w poniższy sposób:

• Nie nagradzaj za donosicielstwo.
• Wyjaśnij, że donoszenie na innych nie działa pozytywnie 

na efektywność pracy.
• Spraw, by donosiciel miał dużo obowiązków, wtedy nie 

będzie miał czasu na obserwację współpracowników.

Donosicielstwo nie jest dobrze widziane ani przez kolegów 
z pracy, ani przez zwierzchników. Pamiętajmy o tym, zanim zde-
cydujemy się poinformować szefa o drobnych przewinieniach 
nielubianego kolegi z pracy. Donosicielstwo świadczy o oso-
bistych problemach i frustracjach donosiciela, np. w związku 
z lepszą sytuacja zawodową kolegów z pracy. Zwykle osoba, na 
którą poczyniono donos, nie jest tak naprawdę niczemu winna. 
To donosiciel powinien dokonać wglądu w siebie i zastanowić 
się, czy jego zachowanie nie jest przypadkiem podyktowane in-
dywidualnymi trudnościami i zazdrością o sukcesy zawodowe 
współpracowników.

Nie podlizuj się!
„Łubudubu, łubudubu, niech żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam! 
- To śpiewałem ja, Jarząbek”

Jak rozwiązywać konflikty w pracy?
Jeśli osoba powiększa swoje zasługi kosztem innych, np. 

twoim po to, by przełożony zwrócił na nią uwagę, porozmawiaj 
o tym z tą osobą, lub z przełożonym. Rozmowa z szefem musi być 
spokojna i taktowna. Nie denerwuj się i nie oskarżaj. Wymaga to 
odwagi cywilnej, ale warto spróbować. Szef zrozumie, że czasem 
zespół pochlebców, bez którego nie zrobił by nic, utrzymuje go 
w przekonaniu, że jest kimś wyjątkowym.

Konflikty w pracy spowodowane przez nadmierne schlebianie 
szefostwu nie należą do rzadkości. Jeśli problem jest rzeczywiście 
poważny, warto zastosować się do powyższych rad, by atmosfera 
w pracy poprawiła się.

Podlizywanie się to jedna z taktyk stosowanych w autowa-
loryzacji, czyli manipulacji mającej na celu zdobycie sympatii. 
Istota tego zachowania sprowadza się do stworzenia pozytywnego 
obrazu własnej osoby u drugiego człowieka i próby wymuszenia 
uznania wszystkich swoich walorów.

Lizus zrobi wszystko, by sprzedać się jak najlepiej i nie czuje 
z tego powodu ani odrobiny wstydu. Nie przeszkadza mu też at-
mosfera dezaprobaty ze strony kolegów.

Bywa, że donosiciel nie jest wystarczająco inteligentny, by 
czyjeś słowa krytyki wypowiedziane w chwili złości pod adresem 
szefa, przekazać, tj, „przekablować” przełożonemu dosłownie. 
Wówczas wytwarza się sytuacja, w której ofiara donosu cierpi 
za winy niepopełnione w wyniku pomówienia, czy fałszywego 
oskarżenia. I nie ma pojęcia o powodach gorszego traktowania jej 
przez szefa, nie wiedząc o tym, że załatwił jej to ktoś „życzliwy”.

Mądry szef szybko zorientuje się w intencjach donosiciela 
i wyciągnie wnioski co do jego niecnych zamiarów. Mądry szef 
wie, że nie doda mu splendoru korzystanie z takich „usług”.

„Przyzwoity człowiek nie chce pełnić zawodu szpiega i do-
nosiciela; człowiek niegodziwy bardzo chętnie bierze się za 
to rzemiosło i w ten sposób staje się użyteczny, czasami nawet 
niezbędny” – powiedział francuski filozof, historyk i publicysta 
Pierre Bayle (1647-1706). Był on jednym z prekursorów myśli 
społecznej Oświecenia.

BAS



21

Co to znaczy strzelać focha?
W pewnym czasopiśmie przeczytałam bardzo interesujący 

artykuł, w którym psychoterapeutka mądrze radziła rodzi-
com, by nie obarczali dzieci własnymi problemami osobistymi – 
małżeńskimi, zawodowymi itp. „Zadaniem matki jest przekony-
wać dziecko, że zawsze może na nią liczyć. A zwierzenia? – Od 
tego jest partner, przyjaciółka, koleżanki z pracy. – można było 
przeczytać na samym początku tekstu. A jaki on nosił tytuł? – NIE 
STRZELAJ DZICKU FOCHA.\Wykorzystano wiec w nagłówku 
modny w środowiskach młodzieżowych zwrot - strzelać focha, 
który w słownikach im poświęconych definiowany jest następują-
co: 1. „obrażać się z byle jakiego powodu („Strzeliła focha i zosta-
ła w domu”, „Powiedz mi, dlaczego dziewczyny tak nagle strze-
lają fochy o byle głupstwo”) 2. „zwrot do osoby, która zachowała 
się nieodpowiednio”. W przytoczonym tytule prasowym chodziło 
zatem o znaczenie drugie, związane z niestosownym, nieodpo-
wiednim, niewłaściwym postepowaniem rodziców wobec dzieci.

Oczywiście pokolenia starszych użytkowników polszczy-
zny posługiwały się do tej pory fochami tylko w liczbie mnogiej 
w znaczeniu „dąsy, grymasy, kaprysy”: mieć fochy, pokazywać 
fochy, znosić czyjeś fochy, stroić fochy („Panna codziennie stroiła 
jakieś fochy” – pisał np. Adolf Dygasiński (1839-1902). Mikołaj 
Rej (1505-1569) z upodobaniem używał zdrobnienia foszki, przy 
czym w staropolszczyźnie przywoływano fochy również w zna-
czeniu „rozpusta, poróbstwo, swawola, zaloty, flirty” (o „mło-
dzieńczych fochach, trelach” wspominał np. Wacław Potocki 
(1626-1696). W swoim „Słowniku etymologicznym” z roku 1927 
Aleksander Brueckner uznaje foch za zgubienie od rzeczownika 
fortel „podstęp, sekret”, wywodzącego się z niemieckiego Vor-
teil „korzyść, pożytek, zysk”. Powracając do zwrotu strzelać fo-
cha, powiedzmy na koniec, że jego pojawienie się w poważnym 

artykule popularnego czasopisma, świadczy nie tylko o niezwy-
kłej wyrazistości gwar młodzieżowych, ale i o ich stylistycznej 
atrakcyjności i wyjątkowej ekspansywności. To jeden z najważ-
niejszych językowych znaków czasu po roku 1989.

[red.]

 Henryk Cyganik

 Zywina
Zywina to syćko, co na gazdówce mozno nalyź: łowce, kóń, pies, krowy, łosioł, 

kury… W starodownyk casak fto mioł wiyncy zywiny, tyn beł bogaty. Dzisiok sie 
zywiny chować nie opłoco. Dzisiok gazdowie chowają se w chałupak telewizory 
i śtucne kwiotki. Pore śpasów, we ftoryk zywina mo wiela do godanio, nalozek. 
I teroz je opowiym.

Dziadek Plewa barz zywine uwazowoł. We wilijom po wiecerzy seł do stajnie 
i sie z łowcami, z kóniem, z krowami łopłotkiem łomoł. Nie trafiyło sie zeby ftoro 
zywina z dziadkiem połomać sie nie fcioła. A pies to juz tak dziadka sanuwoł, ze 
zawse za niem do karcmy chodziuł. Dziadek tak psa miyłuwoł, ze mu casem kwa-
terke piwa doł. Nie uwierzycie, ale potem pies furt som chodziył pod karcme. No 
to gazdowie się nad niem litowali: Patrzojcie, Plewowego psa cheba susy… ozpiył 
się pies i stocył na psy.

Inksym razem pojechali dziadek z organistom do karcmy pod Hube na saniak. 
Zima beła. Kie sie wróciyli do chałupy, jesce liter gorzołki se postawili. Naroz 
dziadek sie porwoł z miejsca: Kruca, my se tu uctujymy, a tam kóń marznie pod 
sopom! I wprowadziyli kónia do siyni. Na drugi dzień pół dnia go wyprowadzali 
i wyprowadzić nie mogli, bo dźwiyrze beły niziutkie. Kóń wloz, ale zeby wylyź, 
to juz łeba nijak nie fcioł spuścić.

Tak to wej zywina przy cłowieku różnych rzecy sie ucy. A cłowiek przy 
zywinie.
Cosik śmiysnego Jaśka Plewowego - Śpasy cyli humor z gór. Warszawa 1998 – AD OKULOS

Barbara Paluchowa

* * *
W żółknących liściach
dni ostatnich stoję
lecą bezszelestnie
chwil więdnące rymy

usycham powoli
a wszystko co moje
już się nie przebije
przez skorupę zimy

już nie zzielenieję
w ciepłych dłoniach wiosny
nie zaznam dotyku 
gorących warg lata

zwalnia tętno soków
ptaki się wyniosły
wiatr smutną melodię
w konary mi wplata
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W dniach 09-11.11.21 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju uczestniczyli w wycieczce pt. „Śladami Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego” dotowanej z programu „Poznaj Polskę”. W wycieczce 
wzięło udział 50 uczniów z klas IV-VIII. Uczniowie wraz z opiekunami w ciągu 
3-dniowej  przygody zobaczyli:

W pierwszym dniu:
- Klasztor Franciszkanek Służebniczek Krzyża w Laskach  
- Zamek Królewski 
- Bazylikę Archikatedralną pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela
- Kościół 3 krzyży 
- Pałac Prezydencki 
- Grób Nieznanego Żołnierza 
- podróżowali metrem 
- Kościół św. St. Kostki na Żoliborzu
W drugim dniu:
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
- Muzeum Żołnierzy Wyklętych
- Świątynię Opatrzności Bożej
- Pałac Kultury i Nauki
- Stadion Narodowy
W trzecim dniu
- Katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we 

Włocławku
- seminarium duchowne w Włocławku
- miejsce śmierci Jerzego Popiełuszki
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w  Licheniu
Udało się zrealizować plan wycieczki, pogoda nam dopisała. 

Wszyscy wróciliśmy bogatsi o pewien zasób nowych wiadomości 
i pełni pozytywnych wrażeń.

 Opiekunami byli J. Jochymek, K. Dziedzina, ks. J. Balasa.
                                                                                     J.J.

Poznaj Polskę
Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prośby dzieci - 
przesłane przez czytelnika M.C.
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Ja mych przodków idąc torem,
Chcę naśladować te czasy,
W których Sarmata z wiliją
Czekał obiadu aż do gwiazd
A zasiadłszy do stołu w godzinę zmierzchową,
Jadł polewkę migdałową.
Na drugie zaś danie
Szedł szczupak w szafranie.
Dalej okoń, pączki tłusto,
Węgorz i liny z kapustą.
Karp sadzony z rodzenkami,
Na koniec do chrzanu grzyby
I różne smażone ryby.

 Alojzy Żółkowski
[Zaproszenie na wigilię, 1820]

„Tylko jedna Wigilia pisana właśnie dużą literą, znajduje tak 
szczególne miejsce w polskim kalendarzu świątecznym. Przoduje 
przed wszystkimi innymi wigiliami świąt kościelnych. To Wigilia 
Bożego Narodzenia. Słowo vigiliae znaczy po łącinie „nocne stró-
żowanie, czuwanie”. I rzeczywiście, jest to jedyny dzień w roku, 
kiedy wszyscy chrześcijanie oczekują na ponowne narodziny 
Chrystusa Pana, moment, kiedy stare się dopełniło, a czas zaczyna 
bieg od nowa.

Wigilia w tradycji polskiej to najważniejszy moment do-
mowych obchodów świątecznych Bożego Narodzenia i nie-
zwykłą uroczystość kręgu rodzinnego, podczas której w spo-
sób szczególny manifestuj a się więzi rodzinne, przyjaciel-
skie, więzi między pokoleniami, życzliwość wobec ludzi i ca-
łego świata”. 

(Polska biesiadna, videograf2, Katowice 2007).

*********************************
 „Chłopaki z Misią poszli ubierać choinkę. Zdjęłam ze stry-

chu wielkie pudła ozdób robionych mamy rękami. Są mister-
ne pajączki ze słomki wełnianych pomponików, muchomorki 
z krepiny i cienkiej bibułki, gwiazdki śniegowe z cieniutkich 
białych rurek z papieru, misternie łączonych, jakieś lampioniki 
z kolorowego kartonu. Śliczności. Mama nie lubiła bombek, 
bo uważało to za niemczyznę. Pikielhauby na czub też nigdy 
nie zakładała. „na polskiej choince - tylko gwiazda lub anioł”. 
U nas jest anioł. Mama go zrobiła z solnej masy. Ma ułamane 
skrzydło, ale jest piękny, i ma aureolkę z cienkiego drucika. 
Stale się międli w pudle, więc trzeba ją prostować na nożu. 
Hanka pozwoliła od razu ubrać na kolorowo. Oczywiście z łań-
cuchami Kaśczynej roboty”.

 (Powroty nad rozlewiskiem, Małgorzata Kalicińska, ZYSK 
i S-KA WYDAWNICTWO).

WIGILIA czyli najpiękniejszy wieczór w roku…

ŚNIEŻNA SIOSTRA – Opowieść świąteczna,
Maja Lunde, ilustracje Lisa Alsato

Książki o tematyce wigilijnej w Bibliotece w Piwnicznej-Zdroju
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Na wigilijnych stołach królują ryby. Takie dania podawały 
nasze babcie i mamy. Tak samo robimy my, ale czy ktoś 

się zastanawia, dlaczego jemy ryby na Wigilię? 

Ryba to symbol Chrystusa i odradzającego się życia.. Jezus 
urodził się w zodiakalnym znaku RYB, a Wigilia poprzedza naro-
dziny Jezusa, czyli Boże Narodzenie. Być może na pamiątkę tego 
wydarzenia przyjął się i zakorzenił w naszej kulturze zwyczaj podawania ryby, jako jednej z wigilijnych potraw. Ponadto ryby były 
znakiem pierwszych chrześcijan. 

Dawniej podczas wieczerzy przed Bożym Narodzeniem panował post. Nie 
można było jeść mięsa. Dopuszczalne natomiast było spożywanie potraw rybnych. 
Post przed Świętami został zniesiony, zwyczaj jednak pozostał. Ciężko sobie wy-
obrazić Wigilię z boczkiem, kotletem albo kiełbasą.

W czasie PRL-u wprowadzono (łatwą w utrzymaniu) hodowlę karpi. Karp 
był tani, a po przyrządzeniu smaczny. Niestety, odłowione ryby były przewożo-
ne i sprzedawane w fatalnych warunkach, bez dostępu do wody. Ruszyła akcja 
„Nie kupuj karpia”, ale wciąż jest to ryba najczęściej goszcząca na świątecznych 
stołach. A wybór ryb mamy ogromny, łącznie z łososiem i pstrągiem. W Polsce je-
dzenie ryb na Wigilię to tradycja, którą warto kultywować. Ryby są bardzo zdrowe, 
a jemy ich stosunkowo mało.

Sałatka z tuńczyka i ryżu 
Wigilijne dania nie muszą być nudne. Sałatka z tuńczyka z ryżem smakuje fantastycznie, a jest prosta w wykonaniu. Składa 

się tylko kilku składników, a samo przygotowanie sałatki nie zajmie dużo czasu. 

Sałatka z rybą na Wigilię
– składniki:

• puszka tuńczyka w oleju
• torebka albo pół szklanki surowego ryżu
• puszka kukurydzy
• puszka czerwonej fasoli
• cebula
• przyprawy: sól, pieprz
• majonez

– przygotowanie:
• ugotuj ryż (musi być w miarę sypki, nie może się za bar-

dzo kleić) i poczekaj, aż wystygnie – w międzyczasie:
• odcedź tuńczyka i wrzuć do miski
• odcedź kukurydzę, dodaj do tuńczyka
• odcedź fasolę i dodaj do pozostałych składników
• pokrój cebulę w drobną kostkę i dodaj do reszty
• wymieszaj wszystko i wstaw do lodówki
• kiedy ryż wystygnie, połącz wszystkie składniki, dokładnie wymieszaj
• dopraw solą i pieprzem
• połącz z majonezem

 Sałatkę można udekorować korniszonami albo papryką w occie. Sprawdzi się też koperek ewentualnie natka z pietruszki. Najlep-
szym dodatkiem do tego dania będzie świeże pieczywo. W Wigilię o takie trudno. Można kupić wcześniej bułki lub chleb i je zamrozić. 
wystarczy wyjąć je odpowiednio wcześniej przed kolacją. 

 Smacznego!
Przepis – https://zaradnakobieta.pl/

 

Ryby na Wigilię



Święta w Polsce 
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczy-

na się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie 
pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała 
rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy 
stole nakrytym białym obrusem. Pod nim roz-
łożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół 
stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, na-
stępnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każde-
go, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się 
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych 
i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na 
stole dodatkowe, puste nakrycie.

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek. Dopiero gdy po-
dzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barsz-
czu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych 
ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd.

Święta Bożego Narodzenia na świecie

Nietypowe tradycje świąteczne

Boże Narodzenie i Wigilia to dni, na 
które czekamy przez cały rok. Ko-
jarzą nam się z czasem spędzanym 
z rodziną, stołem uginającym się od 
świątecznych potraw i prezentami. 
Święta Bożego Narodzenia w różnych 
krajach wyglądają nieco inaczej. Nie-
które tradycje mogłyby nas zdziwić. 
W większości państw nie ma np. zwy-
czaju łamania się opłatkiem.

A jak się świętuje w innych krajach, czy pojawia się 
Mikołaj, jakie spożywa się potrawy? 

W Argentynie 
Kolacja wigilijna rozpoczyna się bardzo późno bo o g. 22 

lub 23. Argentyńczycy często spożywają ją przy grillu na ze-
wnątrz domu. Kolacja nie jest postna. Królują steki wołowe, 
z jakości wołowiny Argentyna słynie. W wigilijnym menu jest 
też indyk, sałatki, faszerowane pomidory, świąteczny chleb 
czy np. (w północnych rejonach kraju) pieczona koza. O Pół-
nocy następuje krótka przerwa w ucztowaniu, na puszczenie 
w niebo milionów drobnych pesos, w postaci fajerwerków. 

Sporo Argentyńczyków zamiast 
sztucznych ogni wybiera papiero-
we lampiony.

 
W Armenii 
Są obchodzone w obrządku 

prawosławnym 13 dni po świętach 
katolickich. W ich kalendarzu re-
ligijnym Boże Narodzenie wypad-
nie w Trzech Króli (6.01). Wielu 
mieszkańców Armenii na tydzień 
przed Bożym Narodzeniem prawie 
nic nie je… Po takim poście świą-
teczne jedzenie smakuje wyjątko-
wo. Kolacja zaczyna się od zupy 
pszennej. Potem podaje się jogurty, 
ryż i ryby. Deser obfituje w suszone 
owoce i orzechy. Prezenty w Arme-
nii dawane są przez Mikołaja zwa-
nego tu Gaghant Baba w Sylwestra, 
ponieważ Bożego Narodzenia jako 
święta religijnego, nie powinno się 
zakłócać prezentami.

 Fotki: AdobeStock

Wigilia „Czarnych górali” – RZ „Dolina Popradu” 2012 r.       Fot. Barbara Paluchowa



W Japonii 
Jeszcze dalej na wschód, w Japonii święta Bożego Narodzenia 

celebruje się jeszcze inaczej. Liczba Chrześcijan w tym kraju osią-
ga poziom około 1,5% populacji, wiarą ponad 1/3 Japończyków 
jest buddyzm a 57% obywateli nie utożsamia się z żadna religią. 
Jednak kwestie religijne nie przeszkadzają Japończykom w świę-
towaniu. Celebrują oni głównie Wigilię, jednak mają do niej po-
dejście, jak do Walentynek. Ten dzień pary spędzają ze sobą czas 
i obdarowują się wzajemnie prezentami.

W Japonii powstała tradycja jedzenia w Wigilię kurczaka 
w barach fast food. Ruch jest w nich duży, dlatego zamówienia 
należy składać z wyprzedzeniem. Ta oryginalna tradycja zrodziła 
się w 1974 roku po reklamie i szerokim wejściu na rynki światowe 
KFC.. po pieczonym kurczaku na deser podawane jest ciasto bisz-
koptowe ze śmietaną i truskawkami.

renifera. Kolędy śpiewa się publicznie, na ulicach. Potrawy świą-
teczne przyrządza się na grillu. Przysmakiem jest pieczona szyn-
ka, krewetki i dziczyzna. Wśród deserów największą popularno-
ścią cieszy się beza Pavlova. Prezenty w Nowej Zelandii dawane 
są po świątecznym kolacji, a do najpopularniejszych zalicza się 
„jandale” – klapki japonki.

W Finlandii 
U Finów w Święta najważniejszy jest mieszkaniec Laponii 

zwanym Świętym Mikołajem. Żyje on na Północ od Koła Pod-
biegunowego i dostaje miliony listów od dzieci z całego Świata. 
W dniu wigilijnym Finowie przekazują sobie historię o Koziołku 
– Yule, istocie niesympatycznej, wypraszającej prezenty u ludzi, 
którym sam nigdy podobno żadnych nie dawał. Widząc to św. Mi-
kołaj (saint Klaus) zaczął rozdawać prezenty. Jednak jeśli było się 
niegrzecznym, dostawało się worek węgla, co dla mieszkańca Fin-
landii (jednego z najbardziej czystych krajów Świata) było karą. 
Tradycyjnym wigilijnym jedzeniem jest u Finóa)owsianka ryżowa 
popijana sokiem śliwkowym (coś podobnego do naszego kompotu 
z suszonych śliwek).

 
W Nowej Zelandii 
Nowozelandczycy Boże Narodzenie spędzają głównie na pla-

ży, podziwiając paradę Mikołajów. Ponieważ w grudniu jest tam 
pełnia lata, uczestniczący w paradzie Mikołąje paradują w san-
dałach. Nowozelandzkie dzieci zapraszają Mikołaja, zostawiając 
dla niego kawałki ananasa, piwo i marchewki, które czekają na 

 
W Meksyku 
Od 16 grudnia dzieci codziennie uczestniczą w Posadzie, czyli 

procesji, w trakcie której pokazują, jak Józef z Maryją przez 9 dni 
szukali miejsca dla siebie. Podczas procesji dekoruje się domy, 
a dzieci przemieszczają się od domu do domu, prosząc o gościnę. 
Nie są jednak do nich wpuszczane. Dopiero w ostatnim domu są 
przyjmowane. Miejsca są wcześniej umówione, a dom, w którym 
odbywa się zabawa jest codziennie inny. Dzieci z zawiązanymi 
oczami starają się strącić kijami zawieszoną papierową „piniatę” 
symbolizującą 7 grzechów głównych, pełną cukierków. Świątecz-
ne dekoracje to przede wszystkim szopki, które często są natu-
ralnych rozmiarów. Prezenty rozdaje się w Wigilię lub w Święto 
Trzech Króli. Oprócz Mikołaja przynosi je Dzieciątko Jezus. 28 
grudnia to dzień, w którym świętuje się meksykańskie Prima Apri-
lis (w tłumaczeniu „dzień niewinnych świętych”).

 
W Afryce 
W Boże Narodzenie w Kenii domy i kościoły są przystrajane 

w kolorowe wstążki, balony, kwiaty, papierowe dekoracje, zielo-
ne liście. Choinką jest drzewo cyprysowe. W Kenii w tym czasie 
nie ma śniegu, dlatego popularną dekoracją jest sztuczny śnieg na 
szybach. Święty Mikołaj przyjeżdża na wielbłądzie, Land Rove-
rem albo rowerem. Główne obchody zaczynają się po j pasterce, 
bo, jak się tu mówi: „w tę noc nie powinno się spać”. Jedzenie, 
jak w większości południowych krajów, to głównie dania z gril-
la, chleb i ryż. Prezenty, dawane sobie nawzajem mają znacznie 
symboliczne. 

W Niemczech 
To właśnie w Niemczech została zapoczątkowana tradycja 

ozdabiania choinki na święta Bożego Narodzenia. Zwyczaje bo-
żonarodzeniowe w Niemczech nieco różnią się od tych polskich 
– na wigilijnym stole potrawy są raczej skromne, bardziej uroczy-
ście traktuje się bożonarodzeniowy obiad. Niemcy składają sobie 
życzenia, jednak nie dzielą się opłatkiem. 25 grudnia na stole kró-
luje między innymi: gęś z ziemniakami lub knedlami, pieczona 
kiełbasa, potrawy z kiszonej kapusty. Prezenty nie są chowane pod 
choinką, lecz stawiane na stole. 



W Anglii
Tradycja bożonarodzeniowa w Anglii to przede wszystkim in-

dyk, pudding i skarpety na prezenty. Tak w skrócie można opisać 
święta w Wielkiej Brytanii. Pieczony indyk i płonący pudding to 
tradycyjne potrawy, bez których angielska Wigilia nie mogłaby 
się odbyć. I jeszcze bez pozawieszanych na drzwiach dziecię-
cych skarpet świątecznych w nadziei na to, że następnego dnia 
wypełnią się prezentami. To również tutaj zapoczątkowano zwy-
czaj wysyłania kartek świątecznych.

W Rosji
Rosjanie obchodzą Boże Narodzenie 7 stycznia (według ka-

lendarza juliańskiego). Udają się wtedy do cerkwi, odbywa się 
tam Liturgia Narodzenia Pańskiego, która zaczyna się zwykle po 
północy. W prawosławnej tradycji Boże Narodzenie nie odgrywa 
aż tak dużej roli, jak w kościele katolickim. Bardziej uroczyście 
obchodzi się Nowy Rok. Tradycje świąteczne w Rosji są bardzo 
podobne do naszych zwyczajów bożonarodzeniowych. W Wigilię 
Bożego Narodzenia, czyli Soczelnik, Rosjanie zasiadają do stołu, 
na którym podobnie jak u nas, jest 12 potraw. Jest także pięknie 
przystrojona choinka. Zamiast opłatkiem prawosławni Rosjanie 
dzielą się z rodziną prosforą, czyli święconym chlebem. Prezenty 
dzieciom przynosi Dziadek Mróz. 

 

postne, ryby i warzywa. Na drugi dzień jest uroczysty obiad, rów-
nież w gronie rodzinnym, jednak nie jest on już postny. Włosi nie 
łamią się z najbliższymi opłatkiem i nie składają sobie świątecz-
nych życzeń. Pierwszego dnia świąt rano Babbo Natale przynosi 
prezenty. Najważniejszym symbolem świąt Bożego Narodzenia 
we Włoszech są świąteczne szopki, czyli włoskie presepe.

 
W Szwecji 
Przygotowania do świąt rozpoczynają się już na początku grud-

nia, Szwedzi zaczynają wtedy przystrajać swoje domy. W Szwecji 
Wigilia nie jest postna, podaje się mięso, a także ryby. Podobnie 
jak u nas, Szwedzi przystrajają choinkę, a prezenty rozdaje Jul 
Tomte, przyjazny krasnal z brodą. Szwedzi natomiast nie mają 
zwyczaju chodzenia na pasterkę. 

 
W Austrii
Tradycją w Austrii są jarmarki bożonarodzeniowe, te najsłyn-

niejsze organizuje się w Wiedniu. Podobnie jak u nas, w Austrii 
kolęduje się podczas świąt, „Cicha Noc, święta noc” pochodzi 
właśnie z tego państwa. Tradycją wigilijną jest także czytanie 
fragmentów Biblii. Prezenty dzieciom przynosi Kristkindl, który 
symbolizuje Dzieciątko Jezus. Najpopularniejszym świątecznym 
wypiekiem jest ciasto z mleka, mąki, soli, masła i miodu z dodat-
kiem bakalii - tiroler zelten. Na świątecznym stole w Austrii znaj-
dą się także pieczone migdały i kasztany oraz karp lub pieczona 
kaczka. 

W C zechach 
W Czechach w związku ze świętami Bożego Narodzenia pie-

cze się tradycyjne ciasteczka tzw. cukroví. Wigilia jest najważ-
niejszym świątecznym momentem okresu bożonarodzeniowego. 
Tego dnia należy cały dzień pościć, nagrodą za to ma być zobacze-
nie „złotej świnki”. Wieczerza składa się między innymi z zupy 
rybnej, smażonego karpia. Nie ma jednak zwyczaju dzielenia się 
opłatkiem, choć Czesi składają sobie życzenia. Tak jak w innych 
państwa, w Czechach także jest zwyczaj przystrajania choinki.

W Australii 
W Australii Święta wypadają w środku letnich wakacji. Au-

stralijczycy uwielbiają spotykać się na wspólnym kolędowaniu na 
świeżym powietrzu przy świecach. Nazywają to „Carols by Can-
dlelight”. Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna to również dla 
nich doskonały czas na relaks, np. na desce surfingowej. 

We Francji 
Tak jak u nas święta nie mogą odbyć się bez karpia, tak we 

Francji głównym bożonarodzeniowym daniem jest indyk nadzie-
wany kasztanami. Do popicia zamiast kompotu z suszu, serwo-
wany jest… szampan. Na deser podaje się roladę w kształcie pnia 
drzewa, czyli „Buche de Noel”. 

W Grecji 
W tym kraju tradycja choinek nie istnieje. Za to miasta w okre-

sie świąt przystraja się w świetlne dekoracje. Na greckim wigilij-
nym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb Chrystusa), czyli 
okrągły bochenek z krzyżem, wokół którego układa się z ciasta 
symbole obrazujące wszystko, co oznacza długotrwałość. Na 
świątecznym stole próżno szukać rybę po grecku i jakąkolwiek 
inną.

We Włoszech
Włosi 24 grudnia wraz z bliskimi zasiadają do wigilijnej kola-

cji. Na świątecznym stole znajduje się 13 dań. Je się wtedy potrawy 



Buty narciarki do kandaharów

W Dan ii 
Ciekawie prezentuje się wigilijne menu w Danii. Poda-

wane są tu pieczona gęś z jabłkami, słodki ryż z cynamonem 
i budyń z ryżem. Z tym ostatnim daniem związana jest do-
datkowa tradycja. Zawsze do jednej porcji gospodyni wkłada 
migdał. Kto go znajdzie, dostaje… świnkę z marcepanu (żeby 
było jeszcze bardziej słodko), która ma zapewnić szczęście na 
kolejny rok. 

Jednak, bez względu na to czy Boże Narodzenie obchodzi 
się na półkuli północnej, czy południowej, ważne jest, by nieza-
leżnie od kultury, pochodzenia i tradycji, okazać w tych dniach 
dobro i chęć pomocy. By szanować się nawzajem i być życzli-
wym w stosunku do innych.

Wesołych Świąt!
B. Paluchowa

Źródła: https://czasnawywczas.pl/praktyczne boze-narodzenie-na-swiecie/

Drodzy Czytelnicy!
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych

napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka

towarzyszy Wam przez całe życie.

Ze szczerymi i najpiękniejszymi
Bożonarodzeniowymi Życzeniami

– redakcja „Znad Popradu”
Artystyczne wędrówki Alicji.pl
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Katarzyna Jarzębak

Plener fotograficzny 
„Nad obłokami”

Posłuchajcie. Kiedy w Rytrze pisałam „Rogasia z Doliny Roz-
toki”, doszło do moich uszu, że gdzieś wysoko, w pasmie Beskidu 
Sądeckiego, beż żadnej komunikacji kołowej jest szkoła, bodajże 
najwyższej położona w Polsce, bo na 1027 m nad poziomem mo-
rza1 – tak Maria Kownacka rozpoczyna swoje wspomnienie do-
tyczące powstania książki „Szkoła nad obłokami” opublikowane 
w 1959 r. Po raz pierwszy pisarka odwiedziła jednak nadpopradz-
ką ziemię nieco wcześniej – latem 1955 r. Jej przyjazdy miały 
służyć przede wszystkim wypoczynkowi, jednak - jak stwierdza 
Bolesław Faron – z czasem okazało się, że ta niezwykła okolica, 
krajobrazy Beskidu Sądeckiego, przyroda, bogaty folklor, legendy 
związane z zamkiem ryterskim i mrożące krew w żyłach opowieści 
mieszkańców stwarzają wiele impulsów do twórczości literackiej2. 
W wyniku spotkań Marii Kownackiej z nauczycielkami ryterskiej 
szkoły – Stefanią Laskowską i Marią Czechówną, gospodynią 
Kluszczyną, a przede wszystkim z byłym leśniczym Konstantym 
Kowalczykiem powstawała książka zatytułowana „Rogaś z Doli-
ny Roztoki”. Zbierając notatki do powstającej powieści, autorka 
ulegała nie tylko pięknu otaczającej przyrody, ale także przysłu-
chiwała się opowieściom o życiu codziennym i tradycjach kulty-
wowanych przez okolicznych mieszkańców. Szczególnie zaintere-
sowała się działalnością jednej z górskich szkółek funkcjonującej 
wysoko na zboczach Radziejowej. Szybko nawiązała kontakt ze 
związanymi z nią osobami. Jak wspomina w artykule „Narodzi-
ny książki…”: Mieczysław Łomnicki, nauczyciel tej szkoły, stały 
mieszkaniec Piwnicznej, udzielił mi dużo ciekawych informacji 
o życiu tamtejszych ludzi i tej niezwykłej szkoły, założonej tam, po 
raz pierwszy w dziejach, dopiero po ostatniej wojnie3. 

Po powrocie do Warszawy Maria Kownacka utrzymywała li-
stowny kontakt z niemcowskim nauczycielem, Mieczysławem 
Łomnickim. Bolesław Faron notuje, że w archiwum pisarki znaj-
dują się obszerne materiały nadsyłane przez niego i Edwarda Gru-
celę (który tymczasowo przejął posadę nauczyciela na Niemcowej, 
kiedy M. Łomnicki odbywał służbę wojskową) na Żoliborz na te-
mat ciężkiej pracy pedagoga w tych górskich warunkach, starych 
obyczajów, wierzeń tamtejszych ludzi, gwary4. We wspomnianych 
zbiorach odnaleźć można również kopie listów Kownackiej z proś-
bą o przesyłanie materiałów niezbędnych do powstania książki opi-
sującej funkcjonowanie tej niezwykłej podniebnej szkoły. 

Maria Kownacka współpracowała wówczas nie tylko z nauczy-
cielami niemcowskiej szkoły, ale także z grafikiem Witoldem Cho-
miczem. W wyniku działań pisarki i malarza miała powstać warstwa 
tekstowa i ilustracyjna dwóch książek dla dzieci opisujących życie 
na nadpopradzkiej ziemi – „Rogaś z Doliny Roztoki” i „Szkoła nad 
obłokami”. Podobnie jak Kownacka, Chomicz dużo podróżował. 
Był wielkim fanem małopolskich wiosek, które chętnie odwiedzał, 

1 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.
2 B. Faron, Maria Kownacka nad Popradem i Dunajcem, s. 762 [online] 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8466/1/B_Faron_Maria_
Kownacka_nad_Popradem_i_Dunajcem.pdf [dostęp: 24.10.2021].
3 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.
4 B. Faron, Maria Kownacka nad Popradem i Dunajcem, s. 766 [online] 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8466/1/B_Faron_Maria_
Kownacka_nad_Popradem_i_Dunajcem.pdf [dostęp: 24.10.2021].

poznawał ich tradycje, zwycza-
je […] znał dobrze tereny Be-
skidu Sądeckiego, przebywał 
tu na wakacjach, chodził po 
górach i podziwiał krajobraz5. 
Pisarka doceniała, że artysta 
dobrze zna opisywany w książ-
kach teren, nie pomyli jego 
walorów z żadnym innym (np. 
z Podhalem), trudno się więc 
dziwić, że to właśnie Chomicz 
miał stać się autorem ilustracji 
do beskidzkich opowieści.

Zanim jednak powsta-
ła książka, Maria Kownacka 
w towarzystwie Edwarda Gruceli i Witolda Chomicza latem 1956 
r. wyruszyła w drogę w kierunku podniebnej szkoły. Pierwszy etap 
wędrówki wspomina następująco: Kiedy po długotrwałych desz-
czach zabłysło wreszcie słońce – wyprawa nasza […] pod przewod-
nictwem Edwarda, wyruszyła z uroczego domu Grucelów przy ulicy 
Ogrodowej...6 

Podobnie mogłaby rozpoczynać się opowieść jednego 
z uczestników pleneru fotograficznego „Nad obłokami” odby-
wającego się ponad sześćdziesiąt lat po odwiedzeniu nadpo-
pradzkiej ziemi przez autorkę i ilustratora „Szkoły nad ob-
łokami”: Kiedy po długotrwałych deszczach zabłysło wreszcie 
słońce – wyprawa nasza składająca się z ponad dwudziestu osób, 
pod przewodnictwem Marka, wyruszyła z uroczej willi „Orlęta” 
przy ulicy Gąsiorowskiego…

5 J. Stasiek-Harabin, Maria Kownacka i Witold Chomicz, czyli o „Rogasiu”, 
Niemcowej i Dolinie Popradu [online] https://www.laminerva.pl/2021/09/
kownacka-i-chomicz-w-dolinie-popradu.html [dostęp: 24.10.2021].
6 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.
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Zanim jednak wyruszyła ta niezwykła wyprawa, odbyła się 
wprowadzająca część teoretyczna. Członkowie Sądeckiej Grupy 
Fotograficznej i inni chętni interesujący się fotografią zgromadzili 
się w sali konferencyjnej willi „Orlęta” w Piwnicznej-Zdroju. Spo-
tkanie rozpoczęło się wystąpieniem Justyny Stasiek-Harabin z Mu-
zeum Okręgowego w Nowym Sączu, zatytułowanym „Krajobraz 
Doliny Popradu jako źródło inspiracji na przykładzie Marii Kow-
nackiej i Witolda Chomicza”. Prelegentka opowiadała o pobycie 
Kownackiej i Chomicza na nadpopradzkiej ziemi, ich zachwycie 
tutejszą przyrodą i funkcjonowaniem niemcowskiej szkoły oraz de-
cyzji dotyczącej powstania książki „Szkoła nad obłokami”. Kolejny 
wykład, zatytułowany „Kreatywna ekspozycja bez tajemnic”, do-
tyczył już zagadnień stricte fotograficznych. Prowadzący podnieb-
ne warsztaty – fotografik, podróżnik, nauczyciel fotografii Marek 
Waśkiel – podkreślał, że uzyskanie dobrego zdjęcia jest wynikiem 
połączenia wizji artystycznej i wyuczonego rzemiosła, efektem 
poznania i zachwytu nad pięknem fotografowanego miejsca czy 
przedmiotu. Udzielił też zgromadzonym wskazówek, które miały 
okazać się przydatne podczas kolejnych części warsztatów. 

Pełni nowej wiedzy i z głowami pełnymi pomysłów uczestnicy 
byli gotowi wziąć udział w praktycznym etapie pleneru. Ruszyli 
na wędrówkę szlakiem Marii Kownackiej i Witolda Chomicza. 
Kilkadziesiąt lat wcześniej pisarka wspominała: Nieśliśmy ze 
sobą dobrą lornetkę i dwa aparaty fotograficzne. Grafik, przyszły 
ilustrator książki, dźwigał w potężnym plecaku szkicownik, farby 
i ołówki, a ja gruby brulion, notes do „podpatrzeń”, długopis…7. 
Ekwipunek uczestników pleneru śladami pisarki i artysty był nie-
co bardziej nowoczesny. Różnorodne i liczne akcesoria malarskie 
służące do zachowania i przekazania piękna otaczającego świata 
zostały zamienione na sprzęt fotograficzny, a pisarskie „podpatrze-
nia” i zapiski – na szeroko otwarte oczy i rozwiniętą wyobraźnię. 
W pamiętnikach adeptów fotografii można by zapisać: Nieśliśmy 
ze sobą kilkanaście aparatów fotograficznych. Prawie każdy z nas 
dźwigał w plecaku statyw, filtry i wymienne obiektywy…

Wędrując szlakiem w kierunku Niemcowej młodzi fotografo-
wie podziwiali piękno nadpopradzkiej przyrody, w ich głowach 
tworzyły się powoli wizje artystycznych ujęć i pobrzmiewały ci-
cho pełne zachwytu wspomnienia Marii Kownackiej: Czy wiecie, 
co to jest kwitnąca łąka w Beskidzie Sądeckim?! Wyobraźcie so-
bie bujny trawnik, na który sfrunęło setki tysięcy różnobarwnych 
motyli. A więc lasami, pełnymi rozśpiewanego ptactwa, polanami 
leśnymi, rozkwieconymi łąkami, poletkami owsa, kamienistymi 
zboczami, stromo, to „połogo” – pięliśmy się wytrwale ku górze…
…8 Pięli się i uczestnicy pleneru, zatrzymując w kadrach okoliczne 

7 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.
8 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.

lasy, polany, trawy, rozkwiecone łąki. Nierzadko wdrapywali na 
wzniesienia lub wręcz przeciwnie – przyklękali wśród źdźbeł i za-
rośli, by otrzymać upragnione efekty fotograficzne. 

W książce „Szkoła nad obłokami” Maria Kownacka tak opisuje 
wędrówkę nauczyciela ku niemcowskiej szkole: W miarę wznosze-
nia się w terenie, Edward Gruda przystawał co pewien czas dla za-
czerpnięcia tchu i zbadania sytuacji9. Przystawali więc i uczestnicy 
pleneru – by zaczerpnąć tchu, zapatrzeć się w piękno krajobrazu 
i uchwycić w kadrze jego cenne detale. Przysłuchiwali się też war-
tościowym radom Marka Waśkiela, który chętnie dzielił się swoim 
fotograficznym doświadczeniem, uczył jak poprawnie i ciekawie 
wykorzystywać światło i różnorodne gadżety fotograficzne. 

Podobnie jak przed laty Marię Kownacką i Witolda Chomicza 
– górski szlak doprowadził uczestników pleneru do celu wyprawy. 
Kiedyśmy stanęli wreszcie u celu podróży na Niemcowej – domo-
stwo Nosalów, na skraju leśnej polany, było puste…10 - zanotowała 
pisarka. Tym razem jednak nie było puste z powodu pracy gospoda-
rzy, lecz ze względu na upływ czasu. Z podniebnej szkoły, niewiel-
kiego domku nauczyciela i domostwa rodziny Nosalów pozostały 
bowiem tylko ruiny, a o funkcjonowaniu w tym miejscu w latach 
1938-1961 szkoły podstawowej przypomina już tylko obelisk po-
stawiony przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej w 2005 r. 
Wyobrażeniu sobie przeszłości tego miejsca może pomóc opis po-
zostawiony przez Marię Kownacką: Młody nauczyciel niemcow-
skiej szkoły […] mieszkał po przeciwnej stronie drogi – w maleń-
kim, jedlinowym domku będącym własnością Nosalów. Chatynka ta, 
koloru ciemnego bursztynu, przywarta była do spadzistego zbocza 
i czerni jodłowego lasu jak piernikowa chatka Baby-Jagi11. Uczest-
nicy pleneru mogli się jednak przyjrzeć (szeroko otwartymi ocza-
mi i za pośrednictwem aparatów) jedynym pozostałym w pobliżu 
dawnej szkoły zabudowaniom. Spotkali się również z jej byłym 
uczniem, Władysławem Wielochą i mieli możliwość wysłuchania 
jego opowieści. Wspomnienia te zostały nagrane w plenerowej wi-
deorelacji i można się z nimi zapoznać na stronie Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju na platformie YouTube.

Kiedy uczestnicy pleneru opuszczali niemcowską wyżynę 
z głowami pełnymi niecodziennych wrażeń i kartami pamięci za-
pełnionymi niezwykłymi ujęciami, w ciszy zachodzącego słońca 
dało się słyszeć echo słów podniebnego nauczyciela: Przebyliście 
właśnie tę trasę i chociaż pogoda dzisiaj piękna, możecie sobie 
wyobrazić, jak byłaby ciężka do pokonania ta droga w wichurę, 
deszcz czy zamieć śnieżną dla dzieci brnących daleko do szkoły…12 

9 M. Kownacka, Szkoła nad obłokami, s. 7.
10 M. Kownacka, Narodziny książki. Czyli jak powstała „Szkoła nad obłokami”, 
„Płomyk” nr 17, 1959 – przedruk: „Znad Popradu”, nr 9, wrzesień 2021.
11 M. Kownacka, Szkoła nad obłokami, s. 33.
12 M. Kownacka, Szkoła nad obłokami, s.76.
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Schodząc leśnymi ścieżkami, uczestnicy przystanęli na chwilę 
przy „Jackowej Pościeli” w Dolinie Pamięci, gdzie znajduje się 
symboliczny cmentarz ludzi gór. Po chwili refleksji grupa wędro-
wała dalej w dół i – podobnie jak jedna z postaci „Szkoły nad 
obłokami” – malała coraz bardziej na spadzistości, aż zniknęła 
het – za halami i wyniosłą grupą jodeł na Kamiennym Groniu…13

Drugi dzień pleneru rozpoczął się dość wcześnie – jeszcze 
przed wschodem słońca. Grupa młodych fotografów wraz z Mar-
kiem Waśkielem udała się na poranny spacer ku urokliwej polanie 
przy zielonym szlaku prowadzącym na Piwowarówkę. Ich marze-
niem były niezwykłe kadry zatrzymujące piękno zakola Popradu 
(o którym również wspominała w swoich zapiskach Maria Kow-
nacka) na tle wschodzącego słońca. Przygotowując się do fotogra-
fowania świetlistych impresji, fotografowie rozstawiali w trawie 
swoje statywy i przysłuchiwali się wskazówkom prowadzącego 
warsztaty. Tego dnia jednak pogoda miała inne plany i zamiast 
świetlistych pejzaży widać było jedynie nieustępującą szarą mgłę. 
Być może miała to być naturalna pomoc we wspomnieniu i próbie 
wyobrażenia sobie szkoły… nad obłokami…?

Po powrocie do willi „Orlęta” uczestnicy pleneru wysłuchali 
kilku kolejnych prelekcji. Pierwszą z nich poprowadził regionalista 
i członek zespołu regionalnego „Dolina Popradu”, Stanisław Źrałka. 
Snuł opowieść „Życie nad obłokami”, która dotyczyła trudów życia 
na nadpopradzkich górach, zajęć i tradycji miejscowej ludności. 
Chętnie odpowiadał również na pytania zadawane przez słuchaczy. 
Kolejny wykład wygłosiła Magdalena Laskowska – kustosz Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Jej prelekcja „Od typografii – nad 
obłoki” dotyczyła związków Witolda Chomicza z Ziemią Sądecką. 
Trzecim wystąpieniem była wypowiedź Marka Waśkiela. Udzielił 
on uczestnikom końcowych wskazówek i zaprosił do udziału w in-
dywidualnych konsultacjach. Na zakończenie wszystkim wręczono 
pamiątkowe dyplomy i podziękowano za udział w projekcie. 

Pełna wrażeń i pięknych wspomnień grupa fotografów rozje-
chała się do domów. Podobnie jak książkowego Łukasza Skorup-
kę – „Siwą Bródkę od Potoków” wchłonął […] zielony szlak tak 
samo, jak go przed miesiącem przywiódł tu na wyżynę ze świata14, 
tak uczestników pleneru fotograficznego „Nad obłokami” wchło-
nęły życiowe ścieżki tak samo jak dzień wcześniej przywiodły ich 
tu na fotograficzny podniebny szlak ze świata… 

Warto wspomnieć, że wyprawa Marii Kownackiej i Witolda 
Chomicza na nadpopradzką ziemię została utrwalona w albumie 
fotograficznym „Niemcowa w zdjęciach. Szkoła nad obłokami. 

13 M. Kownacka, Szkoła nad obłokami, s. 95.
14 M. Kownacka, Szkoła nad obłokami, s. 95. 

Lato 1956” (dostępnym m.in. na stronie internetowej Mazowiec-
kiej Biblioteki Cyfrowej). Wraz z korespondencją prowadzoną 
przez Marię Kownacką z niemcowskimi nauczycielami już po 
powrocie z Piwnicznej-Zdroju miał się on stać przyczynkiem do 
powstania drugiego tomu „Szkoły nad obłokami”, do czego jed-
nak nigdy nie doszło. Być może niniejsza niewielka publikacja 
i fotografie wykonane podczas pleneru fotograficznego „Nad ob-
łokami” staną się dla kogoś inspiracją do jej napisania… 
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Krystyna Dulak-Kulej

Teresa
Wspomnienie

Wspomnienia jak 
szyfony przelatują, opa-
dają i otulają łąkę pa-
mięci. Dekady jak ob-
łoki spacerują po mapie 
życia. Przesmyk z wieku 
na wiek, z pokolenia na 
pokolenie aż przychodzi 
chwila ostateczna i wes-
tchnienie; to tutaj się wszystko zaczęło. ŚP. Teresa Wieczorek-
-Ball, moja cioteczna siostra, była częścią piwniczańskiego krajo-
brazu od urodzin 1947 po wyjazd do Anglii 1972. W monografii 
piwniczańskiej – bezkonkurencyjny owoc mozołu państwa Marii 
i Eugeniusza Lebdowiczów pod busolą prof. Józefa Długosza – 
na str.135 jest nasza szósta klasa…”Szkoło gdy cię wspominam” 
– był taki cykl spod mego serca. Do dziś mogę nazwać każdego 
ucznia po imieniu, a pod oknem pozdrawiam moją kuzynkę Tere-
sę. Za mną (w marynarskim kołnierzu) jej brat bliźniak Staszek. 
Lekcję języka polskiego, dopracowaną, przemyślaną, niezapo-
mnianie ubogaconą pomocami prowadzi p. Maria Lebdowiczowa. 

Góralem” szum – jak to kpił z nas Mistrz Młynarski – wirują fry-
zury; kapusty, ondulacje, koki, chryzantemy, tapiry ze spiralnymi 
wabikami i bez. Najpiękniej Teresie wypadały te aranżacje po… 
dobrym kielichu. Sama z siebie na ten temat żartowała. W jej za-
dbanym zakładzie w rynku, tuż przy Prezydium, pachniało też 
piwem używanym jako chmielna odżywka i wzmacniacz loków 
formowanych, nawijanych na wieloletnie, metalowe, nie do 
zdarcia, dziurkowane wałki. Farbowanie, tlenienie mieszało się 
z zapachem Zdroju. O pasemkach nie wspomnę bo przyszło to 
w ubiegłym wieku później, ale niestety Teresa zdążyła się jeszcze 
tych chemikaliów nałykać. Podpytywała co i jak w tej modzie na 
Zachodzie i wdzięcznie wspominała jakieś drobiazgi z tej branży 
znad Tamizy.

Urodził się mój syn Tomek i Teresa jako jego chrzestna mat-
ka ogromnie mi pomogła w pierwszych trudnych latach w Zjed-
noczonym Królestwie. Mogłam spokojnie pójść do pracy, gdyż 
tego wymagały zawirowania losu. Angielki w fabryce kosmety-
ków „4711” podziwiały fantazyjne kompozycje z moich lnianych 
włosów. Teresa powoli chłonęła nowe polsko-angielskie otoczenie 
i słówko po słówku przyswajała sobie język angielski. Oczywi-
ście romans z Australijczykiem, a potem małżeństwo z Anglikiem, 
były szkołą samą w sobie. Ślub/wesele odbył się w naszym domu 
i ogrodzie.

Zalegalizowawszy swój pobyt w Królestwie nie musiała już 
tułać się po skrywanych fizycznych pracach w hotelach, załatwia-
nych dzięki kontaktom mego męża. Przed wejściem Królestwa 
do Unii każdy nielegalny pracownik narażony był na deportację, 
a pracodawcy groziła kara. Teresa pragnęła też uwolnić się od 
weekendowego fryzjerstwa. Tym żarliwej wkuwała język angiel-
ski, opanowała też pisanie na maszynie. Jej polski świat schodził 
na drugi plan, ale wciąż z potrzebą odwiedzin małej i wielkiej 
Ojczyzny. Pracę w lokalnej Izbie Handlowej pomogła jej dostać 
– jako prawa ręka swego szefa – siostra mego męża. Tam też po-
znała swoją nową koleżankę, przyjaciela i dozgonną powiernicę 
wszystkich spraw materialnych i administracyjnych. 

Po śmierci drugiego męża mogła sobie pozwolić na świat 
o niebo lepszy i bogatszy od dawnej dziadkowej izby pod gon-
tem na Zagrodach. Ale nim to nastąpiło, przeżyła pierwszy po-
dwójny atak raka – chorowała w bolesnym małżeńskim duecie. 
W najtrudniejszych chwilach opiekowała się nimi siostrzenica 
Danusia. To dzięki jej trosce, zaprzyjaźniona z rodziną pani 
doktor w Krynicy wykryła u Teresy raka piersi. Wróg poszedł 
w uśpienie na 15 lat i zaatakował powtórnie w 2011. Jesteśmy 
zatem świadkami 10 letniej walki, dekady nowych, bolesnych 
zmagań o życie. Już nie mogła zaplanować wypraw statkiem 
między morzami ni wypadów ze mną na wyspę Kos po zdro-
wotne kąpiele w egejskich siarczanach. Jej drugi przyjazd do 
nas do Anglii odbył się Batorym i pewnie to zaszczepiło w niej 
ogromny sentyment do tego luksusu. Przylatywała jednak do 
Polski co roku. Najczęściej od krawcowej do krawcowej, od ko-
smetyczki do kosmetyczki, od lekarza do dentysty, od galerii do 
galerii, z dobrymi uczynkami po drodze. Żal nam jej nieraz było, 
gdy niepotrzebnie zadręczała siebie i bliskich drobiazgowością, 
przesadną aptekarskością spraw nieistotnych z chwilą gdy wyrok 
śmierci z przerzutami pulsował w niej coraz boleśniej. (Niecnotę 
obrażalskości – usprawiedliwiała się – odziedziczyła po mamie.) 

 
 Rok później, po podstawówce, chociaż Teresie marzyła się 

dalsza nauka, przyszło nam się rozstać. Ja poszłam do „Ekonoma” 
a Teresa podążała ścieżką jakby czeladniczą. A rzemiosło okazało 
się jej powołaniem, artystycznym. Fryzjerstwo. Praktykowała u p. 
Kaczmarczyków w Żegiestowie-Zdroju, pomieszkując u siostry 
Wisi w willi „Karolówka”. Ciasno, ale jasno i przytulnie z czwor-
giem uśmiechniętych do życia i zdroju siostrzeńców. Sztuce fry-
zjerskiej oddała się z pasją, pracowitością, aż do omdlenia, aż do 
bólu i żylaków. Sylwester!, Sylwester! – jednym zabawa i tango, 
szampany i korki, a fryzjerka nóg nie czuje. Na parkiecie „Pod 
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Otwartość i szczerość Teresy na temat swej choroby wzbudziło 
czujność u innej przyjaciółki. Twierdzi, że jej zawdzięcza prze-
dłużenie życia.

Pamiętam z dzieciństwa taką jedną wyprawę na Zagrody 
kiedy to jeszcze wieś była niepogrodzona. Szło się do cioci Juli 
od „kuźni” i od przystanku w Łomnicy Zdroju na przełaj przez 
„bołoziańskie”. Przed starą chałupą dziadka Dziedziny pogodnie 
wrzało podwieczorne zbiorowisko zagrodziańskiej hołociarni. Rój 
uśmiechniętych, wesołych, podobnych do siebie bo spokrewnio-
nych brzdąców i miglanców. Potem z dumą znajomości rozpo-
znawałam ich w podstawówce – w tym drugim po kościele tyglu 
przysiółków, groni, pól i zapotoków. Gniazdo cioci Juli poznałam 
bliżej w klasie trzeciej, kiedy to moja żywa lalka – dwuletnia 
siostrzyczka, poszła na Zagrody na odsadkę od piersi. Dziadek 
Jan Dziedzina już wtedy był nie żył, ale izba pachniała Jego du-
chem. Moje, nasze pierwsze rodzinne muzeum w drewnie. Saga 
Jego „patchworkowego” – łatanego żywota to księga oddzielna 
i wielogałęźna. 

Przestrzeń między Zdrojem a Zagrodami w latach 50-tych 
ubiegłego wieku zdawała się być odległością pielgrzymkową. 
Niemniej ciocia Jula, przyrodnia siostra mojej Matuś-Matusień-
ki pokonywała ją w niecałą godzinę. Przysiadywała na „witajcie” 
zroszona na ławie pod ścianą i długo pachniała fiołkami. Perfumy 
robiła sama jak i inne zakropidełka na spiritusie. Aż po chwile 
ostateczne. Ciocia Jula przyśniła mi się po śmierci bardzo symbo-
licznie, naprowadzając moją rękę na Różaniec. 

 
W obliczu cierpienia modliliśmy się o uwolnienie od cierpie-

nia. Rano, w rodzinnej Piwnicznej, była odprawiona w tej intencji 
msza święta, a w nocy – 12.11.2021 – Teresa odeszła do Domu 
Ojca. Byłam u niej w domu opieki na kilka godzin przed oddaniem 
ducha. Ostatni masaż opuchniętych stóp, ostatnia wymiana tłu-
mionych bólem słów. Żegnała się ze mną przytomnie, przekazana 
w ręce młodej pielęgniarki-aspirantki, której pokazałam jaki ma-
saż przynosi Teresie ulgę. „Niech aniołowie zawiodą Cię do raju”.

Krystyna Dulak-Kulej

Miraży losu nie bój się
Bo los to zakręt za zakrętem
Kareta zdarzeń szybko mknie
Na przemian z rajem i lamentem

Wielka wygrana w biały dzień
Wielka przegrana w zimną noc
Z wielkiej wygranej został cień
Bo tak tajemnie zechciał Los

Wiązanka marzeń zasuszona
W starym krysztale zdobi czas
Nim teatr życia cicho skona
Nim wśród pielgrzymów nie będzie nas

W dniu 26 listopada w wieku 
74 lat zmarła

Elżbieta Grucela
nasza kochana Żona, Mama 

i Babcia.

Całe swoje pracowite 
i łagodne życie poświęciła 

rodzinie.

Urodziła się 17. XII. 1947 roku w Piwnicznej. 
Naukę zakończyła w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Nowym Sączu Zawodowo pracowała w Nadleśnictwie 
w Kosarzyskach, w Spółdzielni Pracy „WATRA”, a jej 
ostatnim zakładem pracy był Ośrodek Wczasowy „Grażyna”, 
z którego przeszła na rentę.

Odeszła, pozostawiając pogrążoną w bólu i smutku 
rodzinę.

Odpoczywaj w pokoju

Mąż, dzieci i wnuki

Wspomnienie 
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Polak z francuskiego 
dziadka 

 

Nazwisko Dagnan to nazwisko francuskie. Ród pochodzi 
z Marsylii. Co sprawiło, że jedna z gałęzi rodu osiedliła się 

w Polsce, w Piwnicznej? To proste. Pułkownik wojska napoleoń-
skiego Marcel Dagnan poznał podczas pobytu na dworze księcia 
Sanguszki ochmistrzynię Antoninę Falk, ożenił się z nią i osie-
dlił w Tarnowie. Dzięki pracowitości, odwadze w podejmowaniu 
decyzji i zaradności, żyło się kolejnym pokoleniom Dagnanów 
w Polsce bardzo dobrze. Postawili na młynarstwo.

 
Syn Marcela Stanisław miał w Galicji około 45 młynów, któ-

re przynosiły duże zyski. Bratem Stanisława był Jan, który został 
księdzem. Stanisław, 
miał dwanaścioro dzieci. 
Jednym z synów był Bo-
lesław. Młodzi na zapro-
szenie księdza Jana Da-
gnana przyjeżdżali często 
na plebanię kościoła pw, 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Piwnicz-
nej, w którym stryj był 
proboszczem.

 
Bolesław Dagnan 

(1895 – 1976) z po-
czątkiem wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920 
r. sprzedał majątek 
w Miechowicach i wraz 
z rodziną zamieszkał 
w Tarnowie. Pracował 
u ojca we młynie. Na-
stępnie za radą stryja 

ks. Jana Dagnana kupił w Piwnicznej fabryczkę nawozów kost-
nych od dwóch żydowskich przedsiębiorców pochodzących 

z Austrii. Wkrótce zlikwidował fabryczkę i w jej miejscu zało-
żył tartak i pierwszą elektrownię z turbiną napędzaną przez po-
tok Czercz. Dzięki temu w Piwnicznej zabłysło światło. Rów-
nolegle powstał młyn walcowy, co na tamte czasy zapewniało 
nowoczesną produkcję mąki i kasz. Młyn utrzymał się do lat 
80. XX wieku.

W roku 1936 przy ul. Szczawnickiej 88 został wybudowany 
przez Ludwikę i Bolesława Dagnanów dom. Mieli cztery córki: 
Antoninę (ur. w 1920 r.), Zofię (1921), Aleksandrę (1924) i Bar-
barę. Jednak doczekali się tylko jednego wnuka Grzegorza, syna 
Antoniny i Zbigniewa Olesia.

Na podwórku przed ich willą stały piękne samochody: Bugat-
ti, BMW, w których rodzina jeździła przed wojną na wycieczki 
krajoznawcze.

 
Bolesław był filantropem. Łożył na kształcenie dzieci pracow-

ników zatrudnionych w młynie i miał ponad trzystu chrześniaków. 
Podczas wojny, dosłownie pod nosem okupanta, ukrywał Żydów 
i pomagał im w ucieczce przez granicę, współpracując z legendar-
nymi kurierami: Pawłem Librem i Janem Podstawskim. W jego 
domu bywali tak partyzanci, jak i Niemcy, dla których Dagnano-
wie byli Francuzami. 

 

Ludwika i Bolesław Dagnanowie

B. Dagnan prze swoją mini fabryczką, gdzie wyrabiano płyty 
chodnikowe

Willa  Dagnanów dzisiaj
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Z odwiedzinami niemieckich ofice-
rów związana jest pewna mrożąca krew 
w żyłach historia, którą opowiedział 
mi wnuk Bolesława Grzegorz. Dziadek 
zapraszał Niemców na suto zakrapiane 
kolacje, ponieważ była to dla niego rę-
kojmia bezpieczeństwa. Pod przykryw-
ką dobrych stosunków z okupantem, 
mógł pomagać w akcjach przerzutu 
obywateli polskich wyznania mojże-
szowego przez granicę. W willi służyła 
młoda urodziwa dziewczyna mieszka-
jąca w którymś z piwniczańskich przy-
siółków. Wpadła w oko dwóm młodym 
niemieckim oficerom, którzy się do niej 
zalecali. Pewnego późnego popołudnia 
w pobliżu „Dagnanówki” rozległy się 
strzały. Mocno podpici panowie oficerowie urządzili sobie coś 
w rodzaju pojedynku, walcząc o względy dziewczyny. Któryś ze 
strzałów okazał się śmiertelny dla jednego z zalotników. Śledz-
two prowadziło Gestapo, i gdyby nie zeznania kilku świadków 
opisujących przebieg wydarzenia, Dagnanowie mieliby poważne 
problemy. Na ich posesji zginął niemiecki żołnierz i…może…. 
kto wie, z ręki gospodarza… 

 
 Tuż po II wojnie światowej cała rodzina, oprócz babki, zosta-

ła aresztowana przez UB. Po wyjściu na wolność dziadek, chcąc 
podziękować Panu Bogu za ocalenie rodziny, w porozumieniu 
z Wiktorem Piwowarem, który wcześniej miał kuźnię, wybudo-
wał z kamieni na fundamentach tejże kuźni kaplicę p.w. św. An-
toniego na Piwowarówce. Kamienie na budowę zebrała ludność 
przysiółka.

Prospołeczny charakter Bolesława Dagnana nic a nic się nie 
zmienił po przejściach wojennych i powojennych. Był prezesem 
Caritasu, Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniała już wówczas Or-
kiestra Dęta OSP „Podhale”, więc wyposażył ją w instrumenty. 
Był radnym.

 Pół krwi Francuz, ale sercem stuprocentowy Polak, co udo-
wodnił całym swoim życiem. 

Orkiestra dęta OSP Podhale

Grobowiec rodziny Dagnanów

Lalki do szopki E. Gruceli. Projektowała B. Paluchowa

Wanda Łomnicka-Dulak

Pastorałka rozstajna

Niosę Wam pastorałkę z gałązką jedliny
zanurzoną w skrawku popradzkiego nieba
przywołuję serdecznie tysięcznym imieniem
a wiatr od Radziejowej myśli rozkolebał.

Niosę Wam kolędę z mroźnych diamentów 
rozsypanych przez słońce na zboczach pamięci
patrzcie jak góry płaczą srebrzystymi łzami
gdy we wspomnieniach trwacie wiecznością zajęci.

Niosę Wam pieśń rozstajną w ramionach kołyszę
chustą tęsknoty wiążę cienie drzew z gwiazdami
znowu Jezus się rodzi by w kolczastych sercach
z Maryją i Józefem stale wzrastać z nami.

   Piwniczna, grudzień 2021Barbara Paluchowa
zdjęcia z archiwum rodzinnego Grzegorza Olesia
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W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w dniu 2 grudnia 2021r. odbyła się promocja książki zatytu-

łowanej „Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich (od Piwnicznej 
i Rytra)”. Jest to monumentalna, licząca ponad 800 stron, monografia 
naukowa pod redakcją dr Katarzyny Ceklarz i Joanny Hołdy. Książka 
stanowi owoc trzyletniego projektu badawczego realizowanego przez 
zespół 16 badaczy. Zawiera 20 rozdziałów oraz prawie 300 archiwal-
nych fotografii i rycin, z których większość po raz pierwszy została 
ukazana szerszej publiczności. Publikacja stanowi pionierskie opra-
cowanie poświęcone historii i kulturze ludowej mieszkańców doli-
ny Popradu w Beskidzie Sądeckim. Wydawcą pozycji jest Centralny 
Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. 

 
Podczas promocji oprócz redaktorki pani dr Katarzyny Ceklarz 

obecne były również autorki Maria Marcinowska z Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu oraz Monika Kurzeja z MCK Sokół w No-
wym Sączu. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów książki 
znalazły się też osoby z naszego regionu tj. Barbara Talar oraz Wan-
da Łomnicka-Dulak, która była również głównym konsultantem 
przy tworzeniu treści obok Wojciecha Gruceli, Piotra Kuliga, Piotra 
Maślanki czy Bogdana Potońca. Spotkaniu towarzyszyła muzyczna 
prezentacja przygotowana przez członków Regionalnego Zespołu 
Dolina Popradu.

 
Książka „Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich” jest jak do tej pory najobszerniejszym zbiorowym opracowaniem naukowym 

opisującym nasz region. Dlatego też jej ukazanie się można traktować jako wydarzenie historyczne dla Górali Nadpopradzkich.
 
Nakład wydawnictwa będący w sprzedaży interneto-

wej jak również dostępny w trakcie promocji w MGOK 
został wyczerpany w dniu promocji. Jednak na początku 
przyszłego roku można spodziewać się dodruku i możli-
wości nabycia książki w MGOK w Piwnicznej.

MGOK

Kultura ludowa Górali 
Nadpopradzkich 
(od Piwnicznej i Rytra)
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Poezja resentymentalna 
recenzja 

 

Opublikowany niedawno tomik Barbary Paluchowej – „(L)śnie-
nia” stanowi zbiór wierszy (kilka już publikowanych), w któ-

rych autorka powraca do światów i obrazów, które kiedyś tworzyła 
piórem i pędzlem. W wierszu – „Miejsca, w które powraca Poeta” 
autorka pisze: „(…) czas tnie obosiecznie/życie/co nabrzmiewa/
wietrzeje i pęka//czaszka Absolutu bieleje przedwiecznie/nad gło-
wą poety/krążą kruki nieba”. Z perspektywy prawie metafizycznej 
autorka stara się następnie w kolejnych wierszach odtworzyć te 
miejsca i sytuacje przeniesione jej utworami do Absolutu, by je na 
nowo z Niego wydobyć i w pewnym sensie uwiecznić. Doświad-
czane piękno jest tu przeżywane organicznie i bardzo emocjonalnie. 
Ukazujący się świat natomiast ciągle mieści się między bielą i czer-
nią i nieustanne tworzy rozmaite czarno-białe konfiguracje, z który 
wydobywają się kolory głównie świata przyrody z okolic Doliny 
Poprady, ale i innych miejsc, które utkwiły poetce w pamięci.

Zarówno Piwniczna, ale i Muszyna swą architekturą i przyrodą 
nieustannie fascynują Autorkę, szczególnie wtedy, kiedy odbywające 
się tam obrzędy religijne, przerywane są wiatrem tańczącym wokół 
domów. Poetka przypomina sobie własne dzieciństwo, dom rodzinny, 
jego ciepłą atmosferę, ale i wesołe zachowania ludzi podśpiewujących 
wiejskie piosenki. Tę całą okolicę przyrównuje do ciała poprzez które 
toczą się wody „aorty Popradu”, przerywane zmieniającą się pogo-
dą kolejnych pór roku. Właściwie to całe piękno jest tym, co jedynie 
posiada, choć twierdzi, że „mieszka tu kątem”. Wspomina różnych 
artystów, którzy tu często szukali inspiracji twórczych i podkreśla, że 
z rozmaitymi skutkami. Przypomina również wspólne wycieczki ro-
werowe ze znajomymi sprzed czterdziestu lat, które niejednokrotnie 
kończyły się u ujścia Popradu do Dunajca. Niekiedy jednak odczu-
wa niewygody starości i wtedy w wierszu – „Tapety” pisze: „(…) 
w domu w kątach życia/rozrasta się ciemność/wypala oczy/osiada 
na wargach/skrobię paznokciem/w tynku przy podłodze://kto wie po 
co żyłam?/dlaczego umarłam?” Autorka często przegląda fotografie, 
a wtedy jakby bliscy, którzy już odeszli, powracają ze 
wspomnień do bliskiego otoczenia domu ogrodem.

Pisarkę niepokoją wiadomości docierające ze 
świata, najczęściej dotyczące konfliktów zbroj-
nych i wojen, i kolejny wiersz kończy gorzką 
ironią dotyczącą postawy wielu ludzi stwierdza-
jących: dobrze, iż nie dzieje się to u nas. Wspo-
mina także młodzieńcze zakochane lato na Ma-
zurach, ale i zwraca się ku kosmosowi, by wy-
obrazić sobie jak wygląda nasza Ziemia z takiej 
perspektywy. Studiuje swoje ręce, powieki, kwiaty 
w ogrodzie, by wyobrazić sobie choć trochę, jak 
wyglądają światy równoległe do naszego. Podzi-
wia światło, jego lśnienie, chwali ich Stwórcę, 
ale i widzi, że nie zawsze „człowiek człowieko-
wi jest człowiekiem”. Ma nadzieje, że jeżeli Bóg 
stworzył ten nasz rezerwat, to przecież może go 
i ocalić. Rozmawia więc o tych sprawach z samym 
Bogiem, ale i szuka jakiejś kolosalnej drabiny, by 
się z nim spotkać. Wokół widzi, że podobnie jak 
Ziemia, toczą się nasze wozy bytowe ku granicom 
przeznaczenia. Penetrując pamięć tę dalsza i bliż-
szą, pisze erotyk wspomnieniowy znad Balatonu, 

ale i o ciepłości uczuć matki, 
która jako obraz tkwi w jej 
pamięci. Przypomina roz-
mowę z wnukiem na temat 
wieczności, który mówi, że 
„wieczność to wszystkość”. 
Powoli, ale bez strachu, 
przygotowuje się Poetka do 
opuszczenia na zawsze swo-
jego miejsca w tym świecie, 
i ma nadzieję, że podobne od-
najdzie w wieczności. 

 W przedostatnim wier-
szu tego tomiku Paluchowa, 
co można uznać za jej cre-
do, pisze: „Ja się w puszczę 
ciemną zapuszczę/Ja się dzi-
kim winem owinę/Będę głu-
cha na wszystko jak głusze-
c/I przeminę nie wchodząc 
na minę//Z kłębkiem włóczki 
jeszcze się powłóczę/Jeszcze 
chwilę po polach polatam/
Jeszcze chwilę pod bukiem 
pobuczę/I jak zwinka zwinę 
się ze świata”. Cóż – Autorkę 
nie opuszcza humor i dow-
cip nawet wtedy, kiedy pisze 
o sprawach ostatecznych, co 
należy cenić podobnie jak 
wartość jej poezji.

Ignacy S. Fiut Wyjazd z Rynku na ulicę Daszyńskiego

B. Paluchowa, „(L)śnienia, posłowie: Kazimierz Ożóg, Wydawca: Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Piwniczna Zdrój 2021, 
s. 134.

Stanisław Bieniek z rodziną. Lato 2021
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Ogrody zakładane były na świecie od wieków. Kto nie słyszał 
o jednym z cudów świata, jakim miały być wiszące ogrody 

Semiramidy w starożytnym Babilonie? 
Ogrody to miejsca ulubione przez wielu ludzi, zapewniające 

ucieczkę od brutalnej rzeczywistości. Style ogrodów są różne: an-
gielski, japoński, francuski, romantyczny, włoski, wiejski, rusty-
kalny itp.

Ogrody tak silnie działają na estetyczny zmysł człowieka, że 
umiejętność świadomego komponowania drzew, krzewów, kwia-
tów, ziół i innych elementów świata przyrody, stała się dziedziną 
sztuki wysokiej. Warto przy tym pamiętać, że sztuka ogrodów jest 
najstarszą ze sztuk, bo według zapisów w Biblii, pierwszym ogro-
dem był Raj. Wg. zapisów Biblii raj został stworzony przez Boga 
w Edenie, krainie położonej w północno-zachodniej Persji i pły-
nęła w nim rzeka, dzieląca go na 4 części odnogami o nazwach: 
Piszon, Gichon, Chiddekel (Tygrys) i Eufrat. Legenda głosi, że że 
rzekami tymi płynęły: woda, wino, miód i mleko. Bramy w ota-
czającym raj murze strzegł „z ognistym mieczem w dłoni archa-
nioł Uriel.

 
Nieważne czy Raj rzeczywiście istniał, istotne jest to, że we 

wszystkich kulturach było jego wyobrażenie, zapewne dlatego 
niemal wszystkie ogrody na świecie są próbą stworzenia enklawy 
spokoju, harmonii i piękna.

 
Chociaż ogród planuje się według własnych upodobań, jego 

układ najczęściej jest zależny od lokalizacji i wielkości działki.

Na działce przy ulicy Słonecznej możemy podziwiać ogród, 
jaki założył i pielęgnuje Pan Michał Ordyniak, właściciel firmy 
„FARM-BUD”, handlującej mat. budowlanymi, środkami do pro-
dukcji rolnej i ogrodniczej. 

Pasją p. Michała jest pielęgnacja zaprojektowanego przez sie-
bie ogrodu z roślinami formowanymi (drzewa karłowe niwaki). 
Ogród podzielony jest na dwie części. Bliżej domu część okolona 
niskim nieregularnie formowanym żywopłotem z ligustru, poza 
żywopłotem, bliżej potoku Czercz część ogólnie dostępna, z ży-
wopłotem z grochodrzewu (akacji). Rośnie tam niwak uformo-
wany z grabu, „ufo”, nazywany tak dzięki swemy nietypowemu 
kształtowi..

- Ile roślin rośnie w pana ogrodzie?
Michał Ordyniak: - Opiekuję się około 500 gatunkami i od-

mianami roślin. Należy wykazać się poprzez pielęgnację, troską 
o każdą roślinę. Nie wiem, jak to się dzieje, ale wszystkie potrafią 
się odwdzięczyć czy to barwami czy formą.

- Jak się formuje drzewa?
M.O.: – formowanie drzew iglastych polega na cieciu przy-

rostów jednorocznych. Do tego typu formowania nadają się: so-
sny, cisy cyprysy, jałowce i tuje. Z drzew liściastych klony, buki 
i bukszpany. Formy niwaków są podobne do kul lub chmurek.

- Co poza niwakami sadzi się w takim ogrodzie? 
M. O.: Uzupełnieniem w formowanym ogrodzie są rośli-

ny skalne – rojniki, rozchodniki karłowe, macierzanka, wrzosy 

Ogrody – ziemskie raje

i wrzośce, kornik ościsty, tworzący malownicze zielone poduchy, 
i byliny np. hosty czy brunery.

- Przed siedzibą swojej firmy założył Pan coś w rodzaju kwia-
towych wysp?

M. O.: Tak, są tam rośliny o różnym pokroju, tworzące kolo-
rowe wyspy, sadzone piętrowo. Wyrastają w nich gdzieniegdzie 
jałowce-niwaki. Na hali na Obidzy natknąłem się na dwa skarło-
waciałe, obgryzane przez owce świerczki. Wykopałem je i posa-
dziłem w swoim ogrodzie. Rosną formowane. Mój ogród nie jest 
duży, dlatego nie rosną w nim wysokie drzewa. W takim ogrodzie 
może rosnąć co najwyżej jedno duże drzewo. Ważne jest też, by 
projektując ogród, korzystać z dalszych planów, takich jak: grupa 
drzew, las, pola, łąki, czyli z krajobrazu zapożyczonego.

- A trawa? Czy są jakieś różnice między trawnikiem, a murawą?
M. O.: - Trawnik jest monokulturą, mieszanką traw, a murawa 

to nie tylko trawy, to różne rośliny i kwiaty: stokrotki, mniszek 
lekarski, koniczyna biała i inne, wszystko co się wsieje po prze-
kwitnięciu. Murawa to bogate środowisko roślinne, nie cierpiące 
oprócz koszenia, ingerencji człowieka. Tętni w niej życie biolo-
giczne, a odwiedzają ją motyle, różne owady i ptaki.

- Rośliny, aby tak jak u Pana pięknie rosły trzeba zasilać. Jakie 
nawozy polecił by Pan naszym Czytelnikom posiadającym 

ogród?
M. O.: - Ogólnie dostępne są nawozy sztuczne i organiczne 

nawozy mineralne płynne i granulowane np. biohumusy i oborniki 
granulowane. Używam je, jak widać z powodzeniem. Ale nawo-
żenie to nie wszystko. Rośliny w ogrodzie wymagają całorocznej 
opieki. Niektóre, mniej odporne na mrozy należy okrywać.

- Dziękuję za ciekawą rozmowę, po której będę musiała zrobić 
przegląd mojego ogrodu, który w części północnej „puściłam na 
żywioł” i rośnie jak chce.

Barbara Paluchowa
 Fot. ogrodów – Michał Ordyniak

Michał Ordyniak





Fot. arch. Stowarzyszenia

Dzieci przedszkolne i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Łomnicy Zdroju radośnie świętowali 

Mikołajki. Były podarki, dobre słowa, a wszystko 
w nastroju gwarnej radości i serdeczności. Wszy-
scy długo  wyczekiwali niezwykłego Gościa, który 
ogłaszał swą obecność na terenie szkoły dźwiękiem 
mosiężnego dzwonka, a wcześniej w przedbiegach 
wysłał młodszego stażystę z pysznymi słodkościa-
mi. Gdy już sam przybył, uciechy było co niemiara. Wszędzie 
witany gwarnym śpiewem poczuł się swojsko, a po rozdaniu pięk-
nych upominków i wykonaniu pamiątkowych fotografii, obiecał, 
że powróci za rok. Wierzymy Mu na słowo, bo nowy, szykowny 
garnitur Mikołaja zwiastował rozwój świątecznej firmy. 

Kilka klas uczestniczyło tego dnia w radosnej wycieczce do 
kina. To też wyjątkowa mikołajowa niespodzianka, bo oprócz ba-
śniowej opowieści darowała dzieciom spędzenie wspólnych chwil 

Fot. arch. Stowarzyszenia

Niezwykły Gość w szkole

w gronie koleżanek i kolegów. Starsi sami sobie sprawiali niespo-
dzianki i podtrzymując tradycję, również dzielili się dobrociami. 

W magii tego dnia nie zapominajmy jednak o prawdziwym 
przesłaniu tego święta. O dzieleniu się nie tylko drobnymi podar-
kami, ale także dobrym słowem i chwilami, które bezcenne pozo-
staną w naszej pamięci i w naszych sercach.

Małgorzata Miczulska



 Jak powstaje obraz
Ponieważ wielu Czytelników, a raczej Czytelniczek próbu-

jących swoich mocy twórczych do stwarzania własnych 
obrazów, pytało mnie o to, jak się maluje farbami olejnymi 
lub akrylowymi, postaram się przedstawić pokrótce podstawy 
pracy na sztaludze, stole, a nawet z płytą na kolanach. 

Malowanie farbami olejnymi wydaje się trudne, szczegól-
nie dla początkujących. Do malowania potrzebne są odpowiednio 
przygotowane podłoża: specjalne bloki, podobrazia (blejtramy), 
płyty, które trzeba czasem gruntować.

W używaniu farb akrylowych i olejnych różnica jest kolosalna. 
Farby olejne dłużej wysychają na podobraziu, więc  łatwiej i dłużej 
można w obrazie coś zmieniać.

Na początek będą nam potrzebne:
• farby i rozcieńczalniki do farb,
• pędzle i szpachelki,
• ramy obite zagruntowanym płótnem lub płyty,
• palety; sztalugi lub stół, albo krzesło, 
• ściereczki i papierowe ręczniki.

Farby podstawowe (najlepiej w małych tubkach): Biel ty-
tanowa, Ultramaryna, Błękit paryski, Ultramaryna żółta, Siena 
palona, Cynober ciemny, Ochra żółta, Zieleń cynobrowa ciemna, 
Ziemia umbra palona, Kraplak. 

Do rozcieńczania farb używa się terpentyny bezzapachowej 
oraz oleju lnianego. Pędzle – najlepiej kupić kilka pędzli synte-
tycznych płaskich i okrągłych o różnych kształtach i rozmiarach. 
Szpachelek nie musi się kupować w ogóle, można malować tylko 
pędzlami, a zamiast szpachli można używać starego noża.

Najlepiej maluje się na podobraziach czyli ramach obitych 
płótnem bawełnianym pokrytym białym gruntem, (są dostępne 
w każdym plastycznym sklepie czy na allegro) lub na płytach ma-
larskich. Potrzebną ilość farby umieszcza się na paletach: drew-
nianych, plastikowych, szklanych.

Do czyszczenia pędzli służy terpentyna bezzapachowa 
oraz zwykłe mydło. Po malowaniu pędzle moczy się (krótko) 
w rozpuszczalniku i wyciera w papierowe ręczniki. Potem jeszcze 
myje się je dokładnie mydłem pod bieżącą wodą,. 

Do czyszczenia rąk podczas malowania przydadzą się wilgot-
ne chusteczki do pielęgnacji dzieci. 

 

Droga Redakcjo

Ładna listopadowa pogoda wyciągnęła mnie na spacer. Wybrałam tym ra-
zem ścieżkę pod Kicarzem. Nie chodziłam tamtędy od dłuższego czasu, 

mianowicie od wczesnej wiosny, ponieważ ścieżki były zdewastowane, ławki 
połamane i bariery ochronne również. Lecz podczas ostatniego spaceru z wiel-
kim zadowoleniem i radością zaobserwowałam tam pięknie uporządkowany 
i zadbany teren – nowe, solidne ławki, powycinane krzaki, które zarastały ścież-
ki spacerowe, oczyszczone kosze na śmieci. Ta ścieżka to duża atrakcja tury-
styczna i dla mieszkańców i dla wczasowiczów, a także wizytówka Piwnicznej, 
warto dbać o nią, estetyka, to podstawowy obowiązek każdego uzdrowiska. 

Przy okazji chcę także wspomnieć wspaniałą imprezę zorganizowaną 
latem w naszym miasteczku, mianowicie Ogólnopolski Festiwal Biegów 
i połączony z nim Festiwal Górali. Wiele atrakcji zorganizowanych przy tej 
okazji dla mieszkańców, dla dzieci, dla gości, wypełnienie całej bazy noclegowej, przy okazji wielka promocja Piwnicznej, to ogromne 
zyski takiego przedsięwzięcia, Po raz pierwszy od wielu lat odwiedziło nasze kolorowe i rozśpiewane w ciągu tych kilku dni miasto tysiące 
ludzi. Dziękujemy organizatorom za trud włożony w organizację wydarzenia i prosimy: TAK TRZYMAĆ !!!                

Krystyna Stendera

Podmalówka, pierwszy szkic             Zarys kolorystyczny postaci               Kompozycja kolorystyczna                   Obraz ukończony



Dzień Babci i Dziadka
W wielu krajach na świecie święto babci obchodzone 

jest równocześnie z dniem dziadka. 

W Polsce obchodzimy te święta kolejno 21-ego stycznia Dzień 
Babci i 22-ego stycznia Dzień Dziadka. Podczas tego dnia wnuko-
wie mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony 
w wychowanie, w czas im poświęcony, troskę, opiekę i zabawę. 
Największą frajdę z pewnością przynosi najmłodszym, którzy na 
ten dzień przygotowują specjalnie barwne laurki i inne drobne  wła-
snoręcznie wykonane drobiazgi. 

Skąd to przyjazne święto wzięło się w Polsce?
Święto to zawdzięczamy poznaniakom, a jego datę znanej sła-

wie kina i teatru – aktorce Mieczysławie Ćwiklińskiej. Tego właśnie 
dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić w Poznaniu. Pani Ćwikliń-
ska była już w sędziwym wieku, miała aż lat. Redakcja „Expressu 
Poznańskiego” wręczyła tort oraz kwiaty Pani Ćwiklińskiej ustana-
wiając tym samym ten dzień – Dniem Babci. I tak już zostało.

Dzień Babci w Stanach Zjednoczonych miało zwrócić na los 
osób starszych. Początkowo święto było wprowadzone w  stanie 
Wirginia, a następnie w 1978 uznane przez prezydenta, stając się 
świętem powszechnym. Symbolem święta jest niezapominajka 
i ma ono nawet swój specjalny hymn: „A Song For Grandma And 
Grandpa”.

W cieplejszym klimacie, w Bułgarii, tzw. „Babin Den” obchodzi 
się 21 stycznia. Istnieją również takie kraje, w których Dzień Babci, 
czy Dziadków wcale nie jest obchodzony. Należy do nich na przy-
kład Japonia. Starsi ludzie w Japonii przez cały rok, niezmiennie 
obdarzani są niezwykłym szacunkiem, i mają też swoje Święto – 
Dzień Szacunku Dla Wieku.

Dzień Babci we Włoszech powiązany jest z religijnym Świę-
tem Aniołów Stróżów i przypada na 2 października. Brazylij-
czycy obchodzą go 26 lipca, natomiast w czerwcu świętuje się 
w Meksyku. 11 lutego Święto Babć celebrowane jest w Wielkiej 
Brytanii.

Babcia i dziadzio

Miała babuleńka dziadzia kochanego,
robiła na drutach szaliczek dla niego.
  - dziś dziś, dziś dziś, odiridiridi rach ciach ciach
szaliczek dla niego.

Robiła dla dziadka wełniane skarpety,
na obiad mu wielkie smażyła kotlety,
  - dziś dziś, dziś dziś, odiridiridi rach ciach ciach
smażyła kotlety.

Dziadek palił w piecu, zamiatał podwórze,
i czasem z ogródka przyniósł babci różę,
  - dziś dziś, dziś dziś, odiridiridi rach ciach ciach
przyniósł babci różę.

Żyli w małym domku cicho, cichuteńko,
bardzo się kochali dziadzio z babuleńką,
  - dziś dziś, dziś dziś, odiridiridi rach ciach ciach
dziadzio z babuleńką.

                          Barbara Paluchowa

Kochane Babcie, 
drodzy Dziadkowie!

Niech dobry los zawsze Wam sprzyja,
Wszystko co dobre niech Was nie omija,
Niech Was kochają wnukowie,
Niech nie opuszcza Was zdrowie.
Kochamy Was!

Na podst. Wikipedia.pl
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Jeszcze o nadpopradzkim gazdowaniu
Na koniec roku 2021 przewidziano zakończenie projektu: Nadpopradzki żywot. 

Gazdowanie. realizowanego przez Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich w Piw-
nicznej-Zdroju. Pisaliśmy już o tym zadaniu przy okazji apelu o udostępnienie archiwal-
nych fotografii przedstawiających prace gospodarskie z terenu gmin Piwniczna-Zdrój, 

Rytro, Muszyna. Nadmienia-
my, że projekt jest realizowa-
ny w ramach konkursu „KUL-
TURALNE SĄDECKIE” przy 
wsparciu finansowym Powiatu 
Nowosądeckiego. Zgodnie 
z harmonogramem opraco-
wano już materiały źródłowe 
i członkini stowarzyszenia  
w wolontariacie  przygoto-
wała tekst do publikacji wła-
śnie na podstawie wywiadów 
i kwerend. Dodatkowo treści 
już posiadane były wzboga-
cane kolejnymi wywiadami 
ze starszymi mieszkańcami  
Nadpopradzia, prowadzony-
mi telefonicznie (oczywiście 
z powodu pandemii).Tekst 
został poddany korekcie, ko-
lejna członkini stowarzyszenia 
przygotowała projekt okładki 
i grafiki, a współautorka od-
powiedzialna za dobór zdjęć 
opracowała prawie 200 zdjęć 
czarnobiałych ilustrujących 
tekst i kolorowych umieszczo-
nych we wkładce. 

Ogromną pomocą w re-
alizacji zadania wykazali się 
członkowie Stowarzyszenia 
oraz Regionalnego Zespołu 
„Dolina Popradu” podczas 
plenerów zdjęciowych  z wy-
korzystaniem ich strojów i re-
kwizytów. Na apel o  udostęp-
nienie fotografii archiwalnych 
odpowiedziało kilka osób 
przekazując cenne świadectwa 
przeszłych czasów. Mamy na-
dzieję, że wszystkie te wysiłki 
pozwolą stworzyć interesujący 
obraz dawnego gospodarowa-
nia u górali nadpopradzkich. 
Termin promocji wydawnic-
twa zostanie ustalony na za-
kończenie projektu, bądź jeże-
li nie pozwolą uwarunkowania 
epidemiologiczne na inny do-
godny czas. 

Wanda Łomnicka Dulak

Barbara Paluchowa

Moja Babcia
Moja babcia jest taka malutka,
małe stopy ma w malutkich butkach
i nie lubi chodzić w ciepłych kapciach.
Woli adidasy moja babcia.

Moja babcia ma siwą głowę,
choć chciałaby mieć włosy różowe
i tęczowe duże okulary.
Robiłaby wtedy czary - mary.

Lubi mówić o zwierzętach i ptakach
i o wielkich i sławnych Polakach,
o Słowackim, Kościuszce, Szopenie
i o innych, których nie wymienię.
Zna się też na pterodaktylach.
Spacer mija nam jak jedna chwila,
bo na tysiąc pytań jakie zadam,
moja babcia jak z nut odpowiada:

Wilga jest żółciutka jak cytryna,
a kruk czarny jak sadza z komina.
Na pogodę idzie dym do góry,               
będzie wiatr, gdy są czerwone chmury
Gdy jaskółki nisko, będzie lało.
Moja mała babcia wie niemało.

Lecz najlepsze osiąga wyniki,
gdy na obiad robi naleśniki
lub pierogi, przepyszne pierogi
z borówkami, ruskie lub z twarogiem,
każdy ręką babci ulepiony…
Tych pierogów mogę zjeść z pół tony. 
A w ogóle mówiąc między nami
mojej babci nie oddałbym. Za nic!

 Babcin list do Mikołaja
Drogi Święty Mikołaju
To nie żadne baju baju
List spod serca ślę sążnisty
Byś mnie skreślił ze swej listy
Bo ja Drogi Mikołaju
Mam na ziemi jak człek w raju
Wszystkie skarby, dzieła sztuki …

A czy zgadniesz kto to taki?
To są moje słodkie wnuki

kk
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Pop z cerkwi prawosławnej, która znajduje się 
na przeciwko kościoła, pozwolił nam korzystać 
z wody, znajdującej się na jego posesji. Kilka 
razy dziennie, w wolnych chwilach chodziło się 
z butelkami i kubłami, aby była woda do toalety 
czy do prania. Gotowaliśmy w wodzie kupowa-
nej w sklepie. Być może to też miało wpływ na 
to, że zespół był świetnie zintegrowany, odpowie-
dzialny i chętny do wspólnej pracy. 

Mieszkańcy Krzywego Jeziora byli dla nas na 
miejscu ogromnym wsparciem, nie tylko gości-
li nas w swoich domach, ale także rozpoznawali 
i pozdrawiali na ulicy. Te wizyty w domach były 
dla nas wszystkich bardzo wzruszające: oni cie-
szyli się, że mogą nam pomóc i w jakiś sposób 
zrewanżować się nam za to, że pamiętamy o nich, 
Polakach w sercu, Ukraińcach z dokumentu. Dla 
nas było to jak dotknięcie historii. Pięknie to 
opisała jedna z wolontariuszek z Sądecczyzny: 
(udział w projekcie. Przyp. red.) „dał mi nieoce-
nioną szansę na zagłębienie się w historii naszych 
przodków na terenie Ukrainy. Obcowanie z na-
macalnymi świadkami historii to niezapomnia-
ne doświadczenie, które na pewno postaram się 
kontynuować w przyszłości. Niesamowity klimat, 
wspaniałe odwiedzone miejsca, organizatorzy, 
ludzie 
z któ-

rymi spędziło się wy-
jątkowe dwa tygodnie 
- wszystko składa się 
na niesamowitą przy-
godę, której na pewno 
nie da się zapomnieć.” 

 
W wyniku naszych 

prac, kolejne metry 
cmentarza zostały 
pozbawione dzikiej 
roślinności. Pod czuj-
nym okiem konserwa-
tora, zatroszczyliśmy 
się o cztery najciekaw-
sze nagrobki, które są 
realnym dowodem na 
to, że kiedyś mieszkali 
tu Polacy. Nasza po-
dróż, to też wspaniałe 
przeżycie dla uczestników, którzy nigdy wcześniej nie odwiedzili 
Ukrainy. Zwłaszcza, że było trochę czasu na zwiedzanie Lwowa, 
przystanek w cudownym Kamieńcu Podolskim I krótką wizytę 
w Chocimiu. Tym boleśniejsza była dla nas wiadomość o śmierci 
2 paulinów (w tym przeora), którzy nas gościli w Kamieńcu. Nie-
stety, Covid nie był nich łaskawy. 

 Marzena Drzewińska

Towarzystwo Rozwoju Piw-
nicznej realizowało projekt 

w Krzywym Jeziorze, na Ukra-
inie, w okręgu Mikołajewskim. 
Od 7 do 16 lipca na lokalnym 
cmentarzu usuwaliśmy drzewa, 
krzewy I wszelką inną dziką ro-
ślinność, która go porastała. To 
powrót na miejsce, w którym 
pracowaliśmy 2 lata wcześniej. 
W związku z dobrą współpracą 
z lokalną władzą, która udostęp-
niła nam ciężki sprzęt, udało się 
ponownie ustawić i doprowa-
dzić do pierwotnej formy pięk-
ny nagrobek, który przez lata 
leżał w kilku kawałkach na zie-
mi, należący do śp. Władysława 
Terleckiego 1828 – 1900 oraz 
płytę granitową należącą do śp. 
Edwardy z Lefflerów – Kraśnic-
kiej, zm. w 1908 r., która czę-
ściowo zapadła się pod ziemię. 
Dzięki temu można było zrobić 
nową podmurówkę i wyekspo-
-nować ją w należyty sposób 
oraz zabezpieczyć na kilka do 
kilkunastu lat przed dalszym 
niszczeniem. 

Wyczyszczono również cokół na nagrobku, na którym pier-
wotnie stała nie zachowana figura Matki Boskiej. Widnieje na nim 
napis: Lucyna z Kraśnickich – Rotkiewicz 1828 – 1902 I piękny 
dopisek „Ukochanej Matce”. Wyczyściliśmy postument pokryty 
porostami należący do Stanisława Wigury, który zmarł w 64 roku 
życia, w roku 1902. To wszystko są obiekty z XIX/XX wieku 
I wszystkie należą do naszych rodaków, do których należały zie-
mie w pobliżu. Mieliśmy bardzo ciekawą, zróżnicowaną wieko-
wo: od 25 do 75 lat i międzynarodowo grupę wolontariuszy. 

Naszymi pracami zainteresowało się dwoje Holendrów zwią-
zanych przez lata z Polską. Andrzej, Polak mieszkający w Ho-
landii od kilkudziesięciu lat i Liesbeth, która jest Holenderką 
I mieszka w Polsce od 26 lat. Udało się ich pozyskać dzięki arty-
kułowi anonsującemu projekt na Ukrainie, w polskim kwartalni-
ku wychodzącym dla Polaków w Holandii, w tym także w wersji 
elektronicznej. 

Ale niewiele byśmy zrobili, gdyby nie nasi cudowni gospo-
darze! Gdy jeden z wolontariuszy miał problemy zdrowotne, po-
mogli nam w kwestiach medycznych. Parafianie z kościoła pw. 
Św. Ludwika, do którego należy cmentarz, przybyli nam z pomo-
cą przy pracach i gościli w swoich domach, gdy na skutek awarii 
przez tydzień nie mieliśmy wody w budynku parafialnym i nie 
było możliwości, żeby się wykąpać. A przy tej pracy, czasami 
ciężkiej i w skwarze, kąpiel to było coś, o czym wszyscy marzyli. 

TRP sprząta polski cmentarz na Kresach
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Nagle gasną wszystkie światła. Robi się ciemno i cicho. 
Zapalamy świece… książka „Blackout” Marca Elsberga, 

przedstawia prawdziwie czarny scenariusz wydarzeń w mo-
mencie, gdy niespodziewanie w całej Europie dochodzi do 
awarii sieci energetycznej. Ich prawdopodobieństwo jest tym 
większe, im bardziej nasze codzienne życie uzależnia się od 
elektroniki. Jeśli awaria prądu trwa dłużej, zaczynasz być głod-
ny, nie masz wody, a komunikacja miejska i stacje benzynowe 
nie działają. (…) 

Oto podstawowy zestaw przetrwania, który w sytuacji kryzy-
sowej pozwoli ci zaspokoić podstawowe potrzeby. Warto skom-
pletować go z wyprzedzeniem.

Zaopatrz swoją 
spiżarnię

W zakamarkach 
kuchennych szafek, 
w piwnicy czy gara-
żu warto pochować 
zapasy żywności. 
W tej sytuacji naj-
lepsze będą kon-
serwy, przetwory 
domowej  robo ty 
w s ło ikach  oraz 
produkty o długiej 
dacie przydatności 
do spożycia. Należą 
do nich np.: pasz-
tety, płatki owsiane 
i kukurydziane, su-

charki, suszone owoce, warzywa i grzyby, orzechy, słodycze 
(batony, czekolada, ciastka), dżemy i konfitury oraz miód. Są 
one gotowe do skonsumowania – nie będziemy potrzebować 
wrzątku czy kuchenki.

Jeśli w wyposażeniu kuchni masz kuchenkę elektryczną, to 
w przypadku braku elektryczności nic nie ugotujesz. Aby móc 
przyrządzić sobie ciepły posiłek, warto zaopatrzyć się chociaż 
w turystyczną kuchenkę gazową, bądź na paliwo stałe.

Chcesz być gotowy na wszystkie okoliczności? Oprócz przy-
gotowania domu na brak prądu, przyszykuj plecak ewakuacyjny! 
Bug Out Bag to plecak, w którym przechowujesz przedmioty 
niezbędne podczas sytuacji wymagającej opuszczenie miejsca za-
mieszkania i przemieszczenie się do innego schronienia. Co po-
winno się w nim znajdować? Przeczytaj nasz artykuł i skompletuj 
wyposażenie!

https://militaria-blog.pl/outdoor/
bob-czyli-plecak-ucieczkowy-jak-go-przygotowac/

Przygotuj zapas wody pitnej
Bez jedzenia, ale z dostępem do wody zdatnej do picia można 

wytrzymać nawet miesiąc. Organizm wykorzysta wówczas zaso-
by z tkanki tłuszczowej, a sole mineralne dostarczane będą wraz 
z wodą. Jednak bez wody człowiek nie przeżyje dłużej niż kilka 
dni. Gdy awaria prądu będzie trwać długo, a sklepy będą pozamy-
kane, może okazać się, że woda będzie ona trudna do zdobycia lub 

Życie bez prądu – jak sobie radzić
niedostępna. Przygotuj się na takie ryzyko. Kup kilka zgrzewek 
butelkowanej wody mineralnej i przechowuj w chłodnym, zacie-
nionym miejscu.

Znajdź źródło światła i energii
Ustal miejsce w swoim mieszkaniu, w którym zgromadzisz 

latarki oraz pokaźny zapas baterii do nich. Przygotuj świece, 
zapałki, zapalniczki. Życie bez prądu z pewnością ułatwi Ci 
również odpowiedni powerbank, którym podładujesz telefon 
komórkowy i większość swoich urządzeń zasilanych przez 
USB. Wybieraj akumulatory zewnętrzne o większej pojem-
ności, z wymiennymi akumulatorami AA/AAA, ładowane za 
pomocą energii słonecznej. Możesz dokupić osobno specjalne 
panele do ładowania energią słoneczną. Do całkowitego nała-
dowania potrzeba od 2,5 do 5 godzin na słońcu, dokładny czas 
ładowania zależy od pojemności powerbanka oraz intensywno-
ści nasłonecznienia.

Zadbaj o ciepło, kup leki i nie zapomnij o gotówce
Jeżeli twoje mieszkanie jest ocieplane centralnie przez ko-

tłownię w bloku, zapewne nie będziesz miał również ogrzewania. 
Przygotuj śpiwór, koce, ciepłe ubrania i upewnij się, że twoi bliscy 
wiedzą, gdzie je znaleźć. Jeśli temperatura spadnie do 10 stopni, 
utrzymanie ciepła może stanowić poważny problem. Jeśli masz 
szczęście mieć kominek, miej w zapasie drewno.

Nie bagatelizuj własnego zdrowia. Bądź w posiadaniu zapasu 
choćby najważniejszych lekarstw. Gdy chorujesz na nadciśnienie, 
serce, cukrzycę lub masz inne poważne schorzenie – zaopatrz się 
w rezerwę medykamentów, które mogą uratować Ci życie w sytu-
acji kryzysowej.

Pamiętaj też, że w przypadku awarii sieci większość usług 
będzie niedostępna, nie będzie możliwości wypłacenia go-
tówki z banku czy bankomatu. Musisz posiadać pieniądze 
w gotówce.

Przy długotrwałym braku prądu, w skrajnej sytuacji kryzy-
sowej pakuj się i jedź tam, gdzie ludzie są samowystarczalni 
i zdają się na naturę. Obierz za cel góry, gdzie śniegu, a tym 
samym wody, jest pod dostatkiem. Tam będzie najłatwiej prze-
trwać bez prądu.

https://militaria-blog.pl/gadzety/
zycie-bez-pradu-sprawdz-jak-sie-przygotowac/
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Skąd wysłano pierwszą świąteczną kartkę?

Pierwsza kartka świąteczna. Źródło:. Wikipedia.org

Szybko zanika zwyczaj wysyłania tra-
dycyjnych, wykonanych z papieru, 

świątecznych kartek.

Początki wysyłania kartek sięgają da-
lekiego Egiptu, a także starożytnych Chin, 
gdzie wysyłano życzenia noworoczne. 
W Europie pierwsze kartki produkowano 
ręcznie już od XV wieku, a obyczaj ten na 
dobre zadomowił się na naszym kontynencie 
dzięki Sir Henry`emu Cole, który wraz z Joh-
nem Horsley`em przyjacielem ilustratorem 
wpadł na pomysł świątecznej kartki. Przed-
stawiała rodzinę siedzącą przy świątecznym 
stole i sprzedawana była za 1 szylinga. Wy-
drukowano i sprzedano około tysiąca kartek.

Do Polski pierwsze kartki świąteczne 
dotarły w końcu XIX wieku W r. 1900 na 
łamach ówczesnej prasy ogłoszono w Pol-
sce konkurs na polską nazwę kartki Wygrał 
pomysł Henryka Sienkiewicza z nazwą 
„pocztówka”. Taka forma koresponde-
cji szybko się przyjęła, ponieważ istniała 
wtedy ogromna potrzeba komunikowania 
się przy pomocy uproszczonych kart ko-
respondencyjnych. Różne polskie wydaw-
nictwa zaczęły drukować świąteczne karty 
z wdzięcznymi motywami bożonarodze-
niowymi i zimowymi. Na kartach reprodu-
kowano również dzieła malarzy polskich, 
nawiązującymi do świąt. Największa 

swoboda w drukowaniu tych kart panowa-
ła w zaborze austriackim. W innych zabo-
rach było znacznie gorzej., łącznie z zaka-
zem wydawania pocztówek.

Dzisiaj oferta oraz produkcja kartek 
jest bardzo szeroka, niestety bardzo trud-
no znaleźć kartki prawdziwie artystyczne. 
W latach 70/80 XX w. piękne, artystycznie 
wysmakowane kartki projektowały, przy-
gotowywały, drukowały i sprzedawały na 

całym świecie agendy UNESCO. Dochód 
ze sprzedaży przeznaczony był głównie 
na wsparcie niesienia pomocy głodującym 
dzieciom w Afryce. Sporo takich kartek za-
lega do dziś w domowych szufladach.

W ostatnich latach kartek świątecznych 
wysyłamy coraz mniej. Wolimy świąteczne 
życzenia składać w esemesach i mail`ach.

Cóż, zmienia się świat, zmieniają się 
upodobania…

B. Paluchowa

Nim nadejdzie pierwsza gwiazdka
Przedświąteczny czas budzi się w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju wydarzeniami 

związanymi w różnoraki sposób z tradycją Bożego Narodzenia. Najbarwniejsze z nich 
to kiermasze i wystawki. Cieszą oko, radują serca i błyskotliwie oznajmiają nadchodzące, 
wyjątkowe dni. Wszystkie dzieci przedszkolne i uczniowie tworzą, pod okiem swych na-
uczycieli świąteczne dzieła. Aniołki, renifery, szopki, gwiazdki, śnieżynki powstają magią 
dziecięcych rąk. Farby, piórka, szyszki, brokaty, orzechy, karton, bibuła bałaganią na pla-
stycznych i technicznych zajęciach. Rozgardiaszowi sprzyja zapach igliwia. To jednak do-
zwolone, wszak nadchodzą święta. Szereg akcji, u podnóża których stoi szkolne rękodzieło, 
to działalność charytatywna. Pomagamy sobie wzajemnie, uczymy dzieci pomagać innym. 
Bliżej i dalej. Po cichu i w rozgłosie. Piękno zawarte w pracy ósmoklasisty ma tę samą 
wymowę, co wytwór trzylatka. Łączy je radość twórcy z ciepła pozostawionego w szkicu 
stajenki, bądź kolorowance ograniczonej konturem, którego nie powinno się przekroczyć.

Niezależnie od wieku wszyscy czekamy, że ktoś zauważy w oczach pastelowego 
aniołka nasze "staranne" oczekiwanie na narodziny Bożej Dzieciny. A gdy zabrzmi pierw-

szy ton wspólnej kolędy, 
tej wczesnej, żeby zdą-
żyć przed nauka zdalną, 
pozostawiamy gdzieś daleko nasze niepokoje, te osobiste i zawodo-
we. Muskamy ciepłem serca gipsowego Jezuska wtulonego przekor-
nie w nie zimowy, zielony mech i czekamy na cud narodzin Boga 
Człowieka.              

                                                                     M. M.
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Impreza miała na celu popularyzację unihokeja wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie mistrzów powiatu nowosądeckiego w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców reprezentantów na zawody rejonowe. Organizatorem trzydniowych zawodów rozegranych w Hali Spor-

towej w Piwnicznej-Zdroju był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego.

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego
Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców

W turnieju wzięły udział reprezentacje 
szkół podstawowych (rocznik 2009 i młod-
si), które zajęły 1 miejsca w zawodach 
międzygminnych w kategorii dziewcząt 
i chłopców. W grze uczestniczyło 3 zawod-
ników + bramkarz, zespół liczy maksymal-
nie 9 zawodników z jednej szkoły. Zawody 
były rozgrywane oddzielnie w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Zawodnicy przyje-
chali z własnym sprzę-t em sportowym do 
unihokeja (zawodnicy – kije do unihokeja, 
strój sportowy; bramkarz – maska (kask), 
ochraniacze, rękawice – niepogrubiające 
ręki, strój sportowy).

Do zawodów zgłosiły się 2 zespoły 
dziewcząt (20 zawodniczek)
• Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
• Szkoła Podstawowa w Żbikowicach

oraz 3 zespoły chłopców (27 zawodników)
• Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
• Szkoła Podstawowa w Łososinie Dolnej

Zespoły grały systemem „każdy z każdym”, oddzielnie w kategorii dziewcząt – 
dwa razy 10 minut. 

Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w kategorii dziewcząt zdobyła Szko-
ła podstawowa w Zagorzynie, w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa w Łoso-
sinie Dolnej, uzyskując awans na zawody wojewódzkie (Dz.- 08.12.2021 r.; Chł. – 
09.12.2021 r. – Nowy Targ).

Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dy-
plomami. Najlepszą zawodniczką turnieju została Gabriela Najduch z SP w Zagorzy-
nie, a najlepszym zawodnikiem Łukasz Ferek SP nr 2 w Krynicy-Zdroju.

Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN

Powiatowe zawody unihokeja odbywają się w Piwnicznej, ponieważ na wyposażeniu 
Hali Sportowej znajdują się specjalne bandy tworzące pełnowymiarowe pole do rozgry-
wek zawodów tj. 20 x 40 m.
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W  nawiązaniu do artykułu p. L. Mikołajczyka przyglądnęłam się najmodniejszym modelom przyszłościowych 
samochodów elektrycznych. W opisie nie znalazłam nic o szkodliwym wpływie na organizmy pasażerów tego 

typu pojazdów.

Zaletą tych projektowanych i tych jeżdżących już po naszych drogach i ulicach są niższe koszty użytkowania i troska o środowisko 
naturalne. Natomiast wadą pojazdów napędzanych akumulatorem jest ich zasięg. Producenci wprowadzają coraz nowsze generacje 
akumulatorów, ale ciągle nie ma wielkiego przełomu w tej materii. Kierującego takim pojazdem nurtuje pytanie: „dojadę czy nie doja-
dę”. Używanie ogrzewania, a latem klimatyzacji sprawia, że akumulator szybciej się wyczerpuje. Nawet samochody wysoko ocenione 
w powyższym rankingu mają dosyć wysokie zużycie energii.

Oto dwa modele samochodów przyszłości:

Lotus Evija. Firma Lotus twierdzi, że ma na celu stworzyć 
najpotężniejszy samochód produkcyjny na świecie, o mocy 2.000 
KM lub 1.972 KM. Moment obrotowy o łącznej wartości 1.700 
Nm (dwukrotnie większy niż w McLarenie Senna) zostanie prze-
niesiony na wszystkie cztery koła. Jednocześnie to pierwszy sa-
mochód tej marki z napędem 4×4 dopuszczony do normalnego 
ruchu drogowego. Jednak w żadnym wypadku nie mamy tu do 
czynienia z SUV-em. Chodzi o nowy, produkowany w Norfolk 
w Anglii, model Evija, którego nazwę z hebrajskiego można prze-
tłumaczyć jako „żyć, oddychać”. 

Rimarc produkowany w Chorwacji Rimac’s Concept One de-
biutował w 2011 roku. W 2018 roku producent przedstawił na-
stępcę Concept One – C-Two. Ten model pobił poprzednika na 
każdym polu, ponieważ jego moc to 1.914 KM, zasięg to 403 
mile. Auto przyspiesza do setki w 1,85 sekundy, a jego maksy-
malna prędkość to 256 mil na godzinę. Samochód, który trafi do 
sprzedaży już w przyszłym roku, potrafi także rozpoznać nastrój 
kierowcy, poprzez system detektorów twarzy. Jeśli wykryje u nie-
go stres lub złość, ma temu przeciwdziałać uruchamiana w takich 
sytuacjach spokojna muzyka. Można mieć to wszystko za 2,1 mln 
USD, ale takie niezwykłe samochody elektryczne powstaną tylko 
w ilości 150 sztuk.

B 

Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!

Jeżeli przyszłość motoryzacji to zdecydowanie samochody elek-
tryczne, należy się zastanowić, czy użytkownicy tego typu po-

jazdów są i będą skutecznie chronieni (ekranowani), przed wpły-
wem bardzo silnych pól magnetycznych i elektrycznych, związa-
nych z działaniem silników tychże pojazdów..

 Określenie „ homo electromagneticus”, użyte w jednym z bar-
dzo ciekawych opracowań, jest bardzo adekwatne w odniesieniu 
do tak skomplikowanej „maszynerii” jak organizm człowieka.

 Elektroencefalograf, elektrokardiograf, i in., stosowane są od 
dawna i zasady działania tych urządzeń są dobrze znane i o ich 
użyteczności nikogo przekonywać nie trzeba. Określenie jest rze-
czywiście adekwatne. A zatem: Czy wirujące, silne pola silników 
prądu trójfazowego nie działają szkodliwie? Czy wiertarki elek-
tryczne nie szkodzą w podobny sposób? – to istotne pytania do 
kardiologów i innych specjalistów. A oddziaływanie krzyżujących 
się linii wysokiego i bardzo wysokiego napięcia? Homo „electro-
magneticus” ma coraz trudniej…

 Zupełnie nową kwestią jest obecnie pytanie, czy odpowied-
nio dużo wiemy o działaniu telefonów komórkowych? Jeżeli 
w odległości kilku centymetrów od głowy można wykryć pole 
magnetyczne mózgu, czy użytkownicy takich telefonów nie 
przekazują, niejako „przy okazji” rozmowy i różne ważne infor-
macje o działaniu swojego mózgu (istnieją przecież fale mózgo-
we, np. fale teta), informujące o stanach emocjonalnych (pobu-
dzenie, relaks itp.)?

 Wczorajsze „jutro” jest dzisiejszym „dzisiaj”, dlatego już dzi-
siaj pomyślmy o jutrze, aby nie stać się zdalnie sterowanymi, ma-
nipulowanymi cyborgami!

Zagadnienia:
1. Czy metalowy hełm albo korona na głowie ma wpływ na 

działanie mózgu właściciela?
2. Ferromagnetyzm drobnych monet. Porównaj z wcześniej-

szymi, nieferromagnetycznymi.

Do zobaczenia.
Leszek Mikołajczyk
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Zakwaszenie organizmu
To nic innego jak zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organi-

zmu. Długotrwałe stosowanie diety, która obfituje w żywność zakwasza-
jącą organizm, skutkuje wystąpieniem niekorzystnych efektów zdrowotnych. 
Zaburza procesy metaboliczne w organizmie.

Ich objawami są: chroniczne zmęczenie, problemy z koncentracją, uczucie 
senności, pogorszenie zdrowia skóry, problemy z cerą, częste bóle głowy.

Skutki zakwaszenia osłabiają organizm i mogą prowadzić do groźnych 
chorób: cukrzycy, osteoporozy, miażdżycy, nowotworów, chorób układu na-
czyniowo-sercowego, chorób serca.

Do produktów, które zakwaszają organizm należą te, zawierające dużą ilość 
węglowodanów: słodycze, ciasta, artykuły zbożowe, wyroby z mąki pszennej, 
żółte sery, kawa, herbata, jajka, ryby, używki.

Złote myśli
Kto boi się zrobić błąd, ten nigdy nie będzie robić historii.

André Marlaux

Strzeż się człowieka, który zna cenę wszystkiego i wartość 
niczego.

 Mark Twain

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
 Andrzej Sapkowski

Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.
 Carlos Ruiz Zafon

Miłość między ludzi należy siać jak złote ziarno, a kąkol nienawi-
ści trzeba wyrywać i deptać nogami. Czcij człowieka – oto nauka.

 Stefan Żeromski

Talent rodzi się w samotności, charakter wśród ludzi.
 Johann Wolfgang Goethe

Kobiety rzadko przekraczają czterdziestkę i mogą wiek ten za-
chować w nieskończoność.

Christian Dior

Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia.
Jean Cocteau

Szczęście przez całe życie? Nikt by tego nie mógł znieść.
G. B. Shaw

Wycięty las szumi już tylko w nas.
Jan Sztaudynger

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy…
Jan Kochanowski

Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie i tak słyszą to, co chcą 
usłyszeć. Paulo Coelho

Więc ci rzuciłem marzenia pod stopy, stąpaj ostrożnie – stąpasz 
po marzeniach. W. B. Yeats

Ślepym w miłości ciemność jest najmilsza.
W. Shakespeare, Romeo i Julia

Partia rządzi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi.
 Jedno z wielu haseł PRL-u

Oprócz wspomnianych produktów na zakwaszenie organizmu 
wpływa unikanie aktywności fizycznej, stosowanie diet odchu-
dzających oraz palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, 
czy też długotrwałe przyjmowanie leków. Kluczową rolę w od-
kwaszaniu organizmu odgrywa woda. Organizm zakwasza się 
nie otrzymując odpowiedniej ilości wypijanej w ciągu doby wody. 
Dorosły człowiek - w zależności od aktywności fizycznej i stanu 
zdrowia powinien wypijać przynajmniej 1,5 litra wody na dobę 
Jak odkwasić organizm? Eliminując lub minimalizując żyw-
ność, która zakwasza organizm (np. produkty wysokoprzetworzo-
ne), włączając do diety produkty wykazujące właściwości alkali-
zujące, wzbogacając dietę o warzywa i owoce oraz zwiększając 
aktywność fizyczną.

Produkty żywnościowe mające właściwości alkalizują-
ce (odkwaszające): cytrusy (pomarańcze i cytryny), porzeczki, 
migdały, orzechy włoskie, ziemniaki, mleko, kasza jaglana, kasa 
gryczana. Ponadto warto zadbać o odpowiednio długi sen i nie 
unikanie wysiłku fizycznego na tyle, na ile stan zdrowia na to po-
zwala. Mogą to być np. spacery z kijkami. A dzień powinno się 
zaczynać od wypijania na czczo szklanki ciepłej wody z łyżeczka 
soku z cytryny.

[red]
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Data Dzień tyg. Godzina Miejscowość Miejsce szczepienia

2022-01-17 poniedziałek 08:45 do 09:00 Młodów - nad potokiem Młodowskim przy skręcie do kowala
2022-01-17 poniedziałek 09:05 do 09:30 Młodów koło p. Bołoz nr 8
2022-01-17 poniedziałek 09:40 do 10:15 Głębokie nad potokiem
2022-01-17 poniedziałek 10:30 do 11:00 Kokuszka koło szkoły
2022-01-17 poniedziałek 11:05 do 11:30 Kokuszka koło sklepu p. Smydy
2022-01-17 poniedziałek 11:35 do 11:55 Piwniczna-Łomnickie koło p. Łomnickiego
2022-01-17 poniedziałek 12:00 do 12:45 Piwniczna-Śmigowskie koło mostu
2022-01-17 poniedziałek 13:00 do 13:30 Piwniczna-Zawodzie koło Łazienek
2022-01-17 poniedziałek 13:50 do 14:10 Piwniczna-Pola koło pierwszego domu
2022-01-17 poniedziałek 14:10 do 14:30 Piwniczna-Uwrocie parking na osiedlu

2022-01-18 wtorek 09:00 do 09:15 Łomnica (górna) ostatni przystanek autobusowy
2022-01-18 wtorek 09:20 do 09:50 Łomnica-Nawsie koło przystanku
2022-01-18 wtorek 10:00 do 10:30 Łomnica-centrum koło remizy
2022-01-18 wtorek 10:35 do 10:50 Łomnica-Kąty przy moście na Kąty
2022-01-18 wtorek 10:55 do 11:05 Łomnica osiedle koło „pieczarkarni”
2022-01-18 wtorek 11:15 do 11:30 Łomnica koło Rusałki
2022-01-18 wtorek 11:35 do 11:45 Piwniczna-Majerz koło Majerzanki
2022-01-18 wtorek 11:50 do 12:10 Piwniczna-Majerz koło Stefanki
2022-01-18 wtorek 12:30 do 12:45 Piwniczna-Równia koło stacji kolejowej
2022-01-18 wtorek 12:50 do 13:10 Piwniczna-Borownice koło Carbonu

2022-01-19 środa 08:45 do 08:50 Zubrzyk u Pająków
2022-01-19 środa 09:00 do 09:15 Zubrzyk koło p. sołtysa Toczka
2022-01-19 środa 09:20 do 09:45 Zubrzyk koło szkoły
2022-01-19 środa 09:50 do 10:00 Zubrzyk Sulin koło p. Hyclaka nr 52
2022-01-19 środa 10:15 do 10:25 Zubrzyk (za torami) koło p. Inglot, p. Miejskiej
2022-01-19 środa 10:30 do 10:35 Wierchomla Wielka „Belweder”
2022-01-19 środa 10:40 do 10:50 Wierchomla Wielka koło p. Węgrzyna
2022-01-19 środa 10:55 do 11:10 Wierchomla Wielka koło p. Popieli
2022-01-19 środa 11:15 do 11:40 Wierchomla Wielka koło mostu na Baraniacki
2022-01-19 środa 11:45 do 12:10 Wierchomla Wielka koło sklepu p. Kuliga
2022-01-19 środa 12:15 do 12:30 Wierchomla Mała koło mostu 
  
2022-01-20 czwartek 09:00 do 09:20 Kosarzyska-Sucha Dol. parking koło Hotelu
2022-01-20 czwartek 09:40 do 10:00 Kosarzyska-Sucha Dol. na ostatnim przystanku autobusowym
2022-01-20 czwartek 10:05 do 10:20 Kosarzysk koło sklepu p. Kluski (Groszek)
2022-01-20 czwartek 10:25 do 10:45 Kosarzyska koło Leśniczówki
2022-01-20 czwartek 10:55 do 11:20 Piwniczna-Miasto koło Ramexu
2022-01-20 czwartek 11:25 do 12:00 Piwniczna-Hanuszów koło stacji kolejowej
2022-01-20 czwartek 12:15 Piwniczna-Podolik koło Zameczku

OBOWIĄZKOWEMU  SZCZEPIENIU  PRZECIWKO  WŚCIEKLIŹNIE 
PODLEGAJĄ PSY I KOTY W WIEKU POWYŻEJ 3 M-CA ŻYCIA

KOSZT SZCZEPIENIA 40 ZŁ

Miasto i Gmina Piwniczna

W przypadku braku możliwości zaszczepienia psa/kota w wyżej podanych terminach, 
można umówić się indywidualnie, dzwoniąc do lek. wet. Cezarego Wojtczaka, pod nr tel. kom.  604 323 613.

Przy okazji szczepienia, można będzie nabyć środki na odrobaczenie psów i kotów.



Widok na Zubrzyk

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Momenty wyciszenia, zatrzymania, sprzyjają głębokiej refleksji, spojrzenia 
na siebie i innych w rzeczywistości wiary. „Chwila wieczna mieszka w każdej chwili. Czeka na to, by ją wysłuchać” – pisał 

niegdyś Józef Baran w swoim dzienniku przełomu wieków, by dalej przypomnieć:

a tu grudzień brnie przez jałową pustynię
wrogie wirusy w państwie ciała rozprzężenie
i przeświadczenie że się jest tylko fabryką ciała
co je i wydala co je i wydala…
znikąd ratunku nikły odblask wiary
w zbawienie poprzez poetyckie czary

Boże końca wieku wypłoszony
przez elektroniczne rozumy
tak niepewny mglisty daleki dopomóż
podaj przez internetowe galaktyki
opuszek Bożego Palca
jak Adamowi w Kaplicy Sykstyńskiej
na znak że panujesz jeszcze
nad tym wszystkim…

Naszym drogim Czytelnikom, w imieniu Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Piwnicznej
życzę, aby te Święta były czasem prawdziwego spokoju, wartościowej lektury, budujących
rozmów, kolejną próbą „odnalezienia siebie w czasie i przestrzeni”.

MJZ

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…
Czy książka może stać się źródłem nowych pomysłów, inspiracją do działania. Podobno „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Pierwsze spotkanie nowej grupy Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży w Bibliotece Publicznej 
w Piwnicznej, odbyło się pod znakiem literackiej gry planszowej. Literatura może być ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu 
pod warunkiem, że sami będziemy próbowali poddać się magii opowieści, wierząc w siłę słowa i potęgę wyobraźni. Z wiekiem bywa to 
trudniejsze. Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania tajemnic otaczającej rzeczywistości, w czym literatura okazuje się niezbędna. 
Dzięki książkom możemy żyć pełniej, bogactwo naszej wyobraźni czyni szarą codzienność ciekawszą. Zajęcia literackie dla młodszych 
czytelników, cyklicznie organizowane w naszej Bibliotece,  kolejne obok tych dla młodzieży,  połączone są przede wszystkim z aktyw-
nością artystyczną, mają służyć rozwijaniu kreatywności, pogłębianiu czytelniczej pasji.                                                                                     
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