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Święto Matki Bożej Zielnej
Upamiętnia wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, łac. Assumptio Beatissi-

mae Mariae Virginis in caelum z ciałem i duszą po zakończeniu jej ziemskiego 
życia. Jest to dogmat Kościołą katolickiego, ogłoszony przez papieża Piusa XII1 listo-
pada 1950 r w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy 
Bóg) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona jest w Ko-
ściele rzymskokatolickim 15 sierpnia.

Obchody
Wydarzenia związane z zakończe-

niem ziemskiego życia Maryi zaczęto 
upamiętniać w V wieku na Wschodzie 
przez obchody święta Zaśnięcia Matki 
Bożej, które stało się tym samym jed-
nym z najstarszych świąt maryjnych. 
Obchodzone początkowo lokalnie, 
zwiększało później swój zasięg przy-
bierając różne nazwy (np. Zaśnięcia, 
Przejścia czy Odpocznienia Maryi), 
aż do upowszechnienia się w całym Kościelehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi-
%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny - cite_note-:0-6. W Pol-
sce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę 
ziemi i jej bujnej roślinności, stąd w polskiej tradycji ludowej święto znane jest pod na-
zwą Matki Boskiej Zielnej. W innych krajach też używa się potocznych nazw ludowych, 
np. Matki Boskiej Korzennej (Czechy) czy Matki Boskiej Znakomitej (Kongohttps://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny 
- cite_note-10).

W to święto na Jasną Górę zmierzają pielgrzymki z całej Polski. W innych częściach 
Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek.

Święto Wojska Polskiego 

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na 
pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie woj-

ny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. 
z 1992 r. nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia 
jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 
Wojsko Polskie od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 

roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało 
swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz 
ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.

Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników 
integrujących armię oraz umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym 
tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rze-
czypospolitej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.

Obchody
Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na 

polu chwały. Na cmentarzach pamięć żołnierzy czci Apel Poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie od-
prawiana jest z udziałem najwyższych władz państwowych honorowa zmiana warty.

Na podst. Wikipedii BAS

Fot. M. Miczulska

Ze zbiorów Teresy Gumulak

Madonna z Krużlowej, obraz olejny, B. Paluchowa
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Gazeta Samorządu Lokalnego

Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna

Za nami wielkie wydarzenie sportowe – 12 Festiwal Biegowy. 
Dla potrzeb tej ogólnopolskiej imprezy zbudowano na Nakle 

liczący 5. tys. m2 namiot Miasteczka Biegowego. Tu odbyła się 
większość startów, tu była też meta większości biegów i nagra-
dzanie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Oznako-
wane trasy wszystkich biegów na dłuższych (najdłuższy liczy 100 
km) i krótszych dystansach liczyły 300 kilometrów i przebiegały 
szlakami w paśmie Radziejowej i Jaworzyny. Pobiegło nimi kilka 
tysięcy osób. Pula nagród wynosiła 450 000 zł. Równolegle roz-
począł się w Piwnicznej-Zdroju wielki Festiwal Lachów i Górali. 
O nagrody (60 tys. zł) w tej dziedzinie walczyło 47 zespołów. 

Oprócz występów zespołów ludowych, odbyły się na Nakle: 
Gala Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora, Sądecki Autor 
2020, Książka o Sądecczyźnie, III Nowosądeckie Targi Książki, 
Gala Plebiscytu Sądeczanin Roku 2020, kiermasz rękodzieła, de-
gustacja potraw i inne atrakcje. 

* * *
Nie wiem, jak to się dzieje, że dzisiaj mile widziana jest ni-

jakość – jestem, ale mnie nie widać, nic nie znaczę. A może być 
nijakim to konieczność? Człowieka bez aspiracji, z wpojonym 
przekonaniem bycia winnym wszelkich niepowodzeń, z obni-
żonym poczuciem własnej wartości, zastraszonego, łatwiej jest 
kontrolować i zniewalać. Dowodzą tego jaskrawo ostatnie wyda-
rzenia w Afganistanie. Dramat młodych ludzi w tym kraju polega 
na tym, że urodzili się i wychowali podczas 20-letniej misji wojsk 
amerykańskich i ich sojuszników, wśród których byli też Polacy, 
w państwie rządzonym na wzór zachodni. Misja USA miała na 
celu zlikwidowanie i ucywilizowanie kolebki terrorystów, którzy 
11 września 2001 r. zniszczyli dwie wieże Word Trade Center 
w Nowym Jorku, pozbawiając życia prawie 3000 osób. A teraz, 
nagle, w ciągu kilku tygodni od momentu początku wycofywa-
nia się amerykańskiej armii, Afganistan cofa się i wprowadza śre-
dniowieczny model życia swoich obywateli.

Do czego prowadzi fundamentalizm religijny, i stosowane 
przez jego wyznawców prawo zemsty, widzieliśmy na zarejestro-
wanych (o ironio) przez smartfony, i rozsyłanych na cały świat 
filmików z ulicznych egzekucji. Ulice Kabulu jeszcze kilka ty-
godni temu tętniły życiem. Z otwartych i dostępnych dla wszyst-
kich sklepów i kawiarni płynęła muzyka. Ubierano się na modłę 
zachodnią, ale skromnie. Na uczelniach studenci i studentki zdo-
bywali wiedzę, bronili prace dyplomowe. Dzisiaj nie słychać żad-
nej muzyki, bo islam tego zabrania. Zabito muzyka, który grał 
i śpiewał afgańskie pieśni ludowe. Kobiety obleczono od stóp do 
głów w burki, zamknięto w domach, a wiele z nich z obawy przed 
represjami zniszczyło dyplomy. Zszokowani młodzi Afgańczycy 
nie rozumieją, co się stało.

A jaki los, jakie prześlado-
wania czekają kilkutysięczną 
grupę chrześcijan, w tym kato-
lików, nawróconych z islamu?

Ojciec Giovanni Scalsese, 
przełożony misji katolickiej 
w Afganistanie, zaapelował 
na falach papieskiej rozgłośni: 
módlcie się za Afganistan!

* * *
Ostatnio sporo się mówiło 

o utworze „Imagine”.
… Co ty imaginujesz…ten kolokwialny zwrot jest do dzisiaj 

używany w potocznym j. polskim. John Lennon napisał tekst 
i muzykę „Imagine” podczas jednego poranka, na początku 1971 
roku, w sypialni swojej rezydencji Tittenhurst Park. Piosenka 
„Imagine” stała się hymnem pacyfistów i wpisała się na listę hi-
tów wszechczasów.

W utworze artysta apeluje o pokój, równość i braterstwo dla ca-
łej ludzkości. Roztacza utopijną wizję świata, w którym nie ma po-
działów narodowych ani religijnych, nikt nie prowadzi ze sobą wo-
jen, a każdy człowiek dzieli się tym co posiada ze swoimi braćmi. 

(fragment tekstu)

Wyobraź sobie wszystkich ludzi
żyjących w pokoju...

Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem
ale nie jestem sam
Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas
i świat będzie jednością.

Wyobraź sobie, że nie ma własności
zastanawiam się czy potrafisz.
Nie ma potrzeby by być chciwym lub głodnym,
braterstwo ludzi.
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
jak dzielą się całym światem...

Rodzinie Państwa Ortylów składamy wyrazy współczucia 
i  żalu po tragedii jaka ich dotknęła 3 sierpnia, w  dniu 
niespodziewanej śmierci Ojca i  jego niespełna 17-letniego 
Syna. Niech dobry Bóg ukoi Wasze serca.

Red

Jak wiemy piewca pokoju John Lennon, kompozytor, wokali-
sta i autor tekstów rockowego zespołu The Beatles zginął w grud-
niu 1980 r. na Manhattanie od kuli fanatyka jego muzyki.

Dzisiaj wykorzystuje się różne sztuczki socjotechniczne, 
aby manipulować ludźmi. Służą one osobnikom pozbawionym 
skrupułów do osiągania popularności, celów politycznych lub 
fin ansowych.

 Światu dziczeje serce.
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Fot. B. Paluchowa

Lato to nie tylko czas wakacji, urlopów, wyjazdów wypoczynko-
wych i turystycznych. To także czas pielgrzymek i wielkich tra-

dycyjnych odpustów. Tygodniowe odpusty na Sądecczyźnie to oczy-
wiście ku czci św. Kingi w Starym Sączu, Przemienienia Pańskiego 
w Sądeckiej farze, Matki Bożej Pocieszenia w kościele oo. jezuitów 
w Nowym Sączu. I tam właśnie pielgrzymują mieszkańcy Sądecczy-
zny, kiedyś piechotą, furmankami, dziś najczęściej samochodami. Ale 
celem pielgrzymek są też sanktuaria Matki Bożej w Limanowej, Pa-
sierbcu, Tuchowie, Czarnym Potoku, Kalwarii i obecnie najczęściej 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W pierwszej 
połowie wieku XX bardzo popularne były pielgrzymki do cudami 
słynącego obrazu Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Od czterech 
dekad wędruje od Tarnowa na Jasną Górę kilkutysięczna, a bywało, 
że i kilkunastotysięczna, piesza pielgrzymka tarnowska.

Sierpień rozpoczyna się odpustem Przemienienia Pańskiego 
w Nowym Sączu. Kiedyś dzień szóstego sierpnia był świętem 
całej Sądecczyzny. Pięknie opisuje to święto na Sądecczyźnie 
„Watra Podhala” w numerze 2. z sierpnia 1936 roku, w artykule 
„Kwiaty Sądeckiej Doliny”.

„Świt różowy na wschodzie budzi wszystkie wsie sądeckiej 
doliny. Ubierają się pospiesznie starcy, chłopy, baby, dziewczęta, 
chłopcy i dzieci. Wszak to dziś Przemienienie Pańskie. Hołd du-
szy trzeba zanieść przed ołtarz sądecki… Ubierają się strojnie… 
Każden chce być piękniej ubrany. Wśród tych Kwiatów (mowa 
o barwnych strojach, przyp M.L.) widzimy różnice dzielnicowe. 
Inaczej ubierają się z pod Łącka, Podegrodzia, Pisarzowej, od Ry-
tra, Tęgoborzy, Nawojowej czy innej wsi sądeckiej. Wszyscy jadą 
na odpust do Sącza. Bliżsi piechotą zdążają.

Barwny to widok. Kolorowy orszak dzieci, dziewcząt, bab z ró-
żańcami w ręku, młodzi i starszych wiekiem gazdów. Cała Sąde-
czyzna chce hołd Najwyższemu oddać. Nie brak i obcych, ze Spisza 
i od Nowego Targu górali. Lachów jednak przewaga, boć to przecie 
ich dziedzina, to też z żywością z najdalszych wsi górskich zdążają 
przed sądecki ołtarz.(…). Jadą półkoszki ustrojone zielenią, konie 
w kolory wstążek zdobne, w cetynę i zieleń kwiatową. Słychać śpie-
wy! Polskie śpiewy – nasze – Sądeckie pieśni śpiewają (..) 

Największe bowiem dziś święto w stolicy onej sądeckiej – gór-
skiej dziedziny!

Tradycje odpustowe i pielgrzymkowe

Uderzył dzwon - raz – dwa – trzy, rozkołysał się, za nim drugi 
i trzeci dopomogły w głosie. Kolegiata na sumę zaprasza! Dzwony 
biją i zapraszają. Stań teraz gdziekolwiek na wierzchołkach są-
deckich gór, a odbije ci się w duszy owo nawoływanie. (…) Runął 
tłum w bramy kościelne. I znów widać łany pięknych jako polany 
kwitnących stroi. Dusza się unosi a oczy padają na ruchome bar-
wy wszelkich odcieni. (…) Oczami duszy patrzmy w ołtarz łaskami 
słynący, gdzie Chrystus obrał sobie miejsce w dunajcowej stolicy. 
… Padnijmy na twarz przed Nim – przed Bogiem i Człowiekiem. 
”(pisownia i interpunkcja oryginalne).

Kult Przemienienia Pańskiego na Sądecczyźnie jest stary, 
sięga XVII wieku. I teraz coś z naszego terenu, z naszej parafii. 
Z dokumentu wizytacyjnego z 1728 roku wynika, że w tym czasie 
nie było już kościoła drewnianego, a nowy, symetrii, umieszczono 
w prezbiterium drugi ołtarz właśnie z tym wizerunkiem. Należy 
przypuszczać, że obecny w zwieńczeniu bocznego ołtarza obraz 
Przemienienia „Veraikon” na wzór obrazu z Nowego Sącza, znaj-
duje się tu od chwili wybudowania nowego kościoła. Ołtarz pod 
wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z obrazem A. Mullera z Ins-
brucku zbudowano w 1896 roku. Od tamtego więc czasu góruje 
nad prawą nawą boczną w piwniczańskiej świątyni cudowny ob-
raz Przemienienia „Veraikon”. 

Zaś początek kultu obrazu Przemienienia w Piwnicznej się-
gający początków XVIII w. przypisuje autor wpływom obecnym 
wówczas w Starym Sączu franciszkanom, albo bliskiemu sąsiedz-
twu ludności religii obrządku wschodniego, w którym kult Prze-
mienienia Chrystusa był od zawsze bardzo żywy. 

Wielkie nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego kwitło 
w czasie drugiej wojny, kiedy modlono się o odmianę straszne-
go czasu. Szczególnie popularna była litania do Przemienienia 
Pańskiego, która każdego wieczora rozbrzmiewała żarliwą prośbą 
w wielu rodzinach. 

Wykorzystano: W. Szczebak, Zapomniane sanktuaria diecezji 
Tarnowskiej, Piwniczna.Obraz Przemienienia Pańskiego. W: Tar-
nowskie studia teologiczne tom IX 1983

 
 Za udostępnienie artykułu dziękuję klerykowi Rafałowi S.
 

Maria Lebdowiczowa
Wacława Durlak i Mirosława Jaworska – piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę
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Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej-Zdroju przystąpiło do zadania Nadpopradzki żywot. Gazdowanie, które jest 
realizowane w ramach konkursu „KULTURALNE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. Projekt jest 

realizowany przy pomocy członków Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu i ma trwać do końca roku. Głównym działaniem w projekcie 
jest utrwalenie w formie publikacji zwyczajów agrarnych m.in. dawnych narzędzi i sposobu uprawy np. siewu, pielęgnowania, zbioru 
i przetwarzania płodów rolnych oraz wierzeń 
z tym związanych.

To swoisty rejestr dziedzictwa kulturowe-
go dawnego gospodarowania. Poprzez projekt 
„Nadpopradzki żywot. Gazdowanie” ma być 
stworzony żywy i barwny obraz tradycji agrar-
nych, zmieniających się w cyklu rocznym. 
Osią projektu jest opracowanie zebranych już 
materiałów (m.in., z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu), wywiadów z terenu 3 gmin oraz za-
mieszczenie archiwalnych fotografii. Ma być 
sporządzona dokumentacja zdjęciowa zwycza-
jów odtwarzanych przez członków Stowarzy-
szenia i zespołu – szczególnie tych starszych, 
którzy jeszcze posiadają wiele umiejętności 
rolniczych i bardzo zależy im, żeby tę wiedzę 

Zapisywanie gazdowania

Rysunek i  fragment opisu budowy wiejskiego wozu pochodzi z  książki 
REMESLA – domace vyroby a obrazky z minuleho tradicneho żywota, Jan 
Lazorik, Arkus JJ Presov 2011.

przekazać w formie zapisu i zdjęć. Upływ 
czasu zniszczył bezpowrotnie wiele zasobów 
– dlatego projekt jest dla Stowarzyszenia rze-
czą priorytetową. Bardzo ważną rzeczą jest 
zaangażowanie mieszkańców do pozyskiwa-
nia dawnych fotografii – stąd apel o ich udo-
stępnienie do skanowania w celu stworzenia 
archiwum.

 Dzielcie się z nami wiedzą zapisaną w pa-
mięci i na fotografiach a razem stworzymy cie-
kawy obraz gazdowania.
    WŁD

V us se sklada s pretku a zo zatku. Na pretku 
je nasad s klanicami (na cvornu se obraca 
dookoła, żebi se neprevażil, chodzi po żele-
znich pulkruhoch zabitych na śnicoch me-
nom kiri – zakruti, rajspangle ci kolovrat). 
Pod nasadom je vankoś.

Na zdjęciu wóz ze skansenu w Starej Lubowni.  Fot. Barbara Paluchowa
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Ośrodek narciarski na górze Kicarz – kolejna 
mrzonka? 

Do Redakcji ZP
Co mi się nie podoba w przepięknej Piwnicznej

Przede wszystkim smog, brak czystego powietrza. Trujące dymy z kominów, 
wdzierające się nawet do mieszkań. Pisałam o tym rok temu. Nic się nie polepszyło. 
A Piwniczna ma być uzdrowiskiem! Niedalekie uzdrowisko - Szczawnica lepiej so-
bie z tym radzi. Więc można. Brak determinacji?

Polepszyło się to, że poczyniono starania, by chronić przed zniszczeniem prze-
piękną polanę na Obidzy, rozjeżdżaną przez samochody: postawiono przed nią za-
kaz wjazdu. Ale zakaz jest stale łamany, samochody wjeżdżają i parkują dalej. Bo 
kierowcy czują się bezkarni. Kiedy mówić im, czy nie widzieli zakazu wjazdu, 
odpowiadają w żywe oczy, że widzieli i że go łamią. Trudno tam kierować co-
dziennie policję z mandatami, może więc przed polaną, przed placykiem z wiatą, 
zainstalować szlaban?

Znak zakazu wjazdu przydałby się też na Obidzy w miejscu, gdzie odchodzi szlak 
na Eliaszówkę, bo samochody (i motory, i squady) wjeżdżają tamtędy do lasu, z ha-
łasem i spalinami, i w lesie parkują. A nawet tamtędy, okrężną drogą, wjeżdżają na 
placyk z wiatą i tam parkują - omijając drogę wprost, ze znakiem zakazu wjazdu! 

I kolejna sprawa: zdewastowana Harcerska Polana pod Kicarzem, zmiana szlaku 
turystycznego i zniknięcie starej kapliczki. 

Pod zdewastowaną, ogołoconą z drzew i bujnej niegdyś roślinności Harcerską 
Polaną jest jakieś nie wiadomo czego składowisko i buda, na Polanie i na zboczu Ki-
carza walają się pordzewiałe żelastwa, stare kable, plastikowe śmieci, szpecą wszyst-
ko pozostałości niedoszłego wyciągu, deszcze zamieniają ogołoconą ziemię w błoto. 
Jak się to ma do ochrony środowiska? To było przedtem najbliższe i najpiękniejsze 
miejsce wypoczynkowe w Piwnicznej, z dala od ruchu samochodowego i z rozle-
głym widokiem. 

I przebiegał tamtędy niebieski szlak turystyczny, który teraz jest zlikwidowany 
i zamiast przez las i Polanę poprowadzony został daleką, okrężną, betonową drogą 
dla samochodów! Nawiasem mówiąc, betonowanie szlaków turystycznych staje się 
chyba specjalnością Piwnicznej. 

To jednak nie wszystko. Ścieżka dawnego niebieskiego szlaku, prowadząca przez 
las i Harcerską Polanę, prowadziła obok starej kapliczki - jednego z najstarszych 
i najcenniejszych zabytków Piwnicznej. Szlaku nie ma, ścieżki nie ma, wszystko za-
rosło gęstym lasem. Co stało się z kapliczką?

(nazwisko i adres do znajomości Redakcji)

Podziękowanie
Korzystając z uprzejmości czasopisma 

„Znad Popradu”, chciałem podziękować za 
możliwość uczestniczenia w lokalnym pikni-
ku rodzinnym, który miał miejsce w sobotę 7 
sierpnia na terenie osiedla Majerz (na placu 
sportowym w sąsiedztwie budynku Policji). 
Podziękowania należą się wszystkim odda-
nym organizatorom wydarzenia, które bez-
sprzecznie należy uznać na niezwykle udane, 
ale przede wszystkim kłaniam się Radzie 
i Radnemu Osiedla, inicjatorom pikniku. Do-
pisała pogoda i frekwencja, lecz na wiele by 
się to nie zdało, gdyby nie zaangażowanie, 
pomysłowość i gościnność organizatorów, 
którzy przygotowali mnóstwo zajęć i atrakcji 
dla gości w różnym wieku, że już nie wspo-
mnę o doskonałej kuchni w postaci rozma-
itych, w tym regionalnych, smakołyków 
i słodkości. Aż miło było patrzeć na licznie 
biorące udział w grach i zabawach dzieci, na 
które czekały nagrody, dyplomy i medale. 
Zaznaczam, że my dorośli też się nie nudzili-
śmy i mogliśmy wygrać różne sympatyczne 
nagrody. Za rok również chcielibyśmy trafić 
na rodziny piknik na Majerzu, bo naprawdę 
warto! Udział w tym wydarzeniu był niewąt-
pliwie ozdobą naszych wczasów w Piwnicz-
nej. Dziękujemy bardzo.

Serdecznie pozdrawiam mieszkań-
ców Piwnicznej, a w szczególności uro-
czego Majerza, oraz całą redakcję „Znad 
Popradu”. 

Karol Maliszewski z rodziną
(Nowa Ruda, woj. dolnośląskie) 

Kicarz (ok 700 m npm w paśmie Jaworzyny Krynickiej) 
od sprzedaży w r. 2006, kilkakrotnie zmieniał właścicie-

li. Każdy z nich myślał o zbudowaniu na tej leżącej w sercu 
miasta górze, stacji narciarskiej z prawdziwego zdarzenia, 
z hotelem, góralskimi domkami, gondolą nad Popradem 
i stacją docelową na szczycie góry.

Historia tego projektu jest długa, poczynając od rządów burmi-
strza J. Spiechowicza (pierwsze debaty publiczne). Potem tereny 
Kicarza przechodziły z rąk do rąk. 

Kolejnym inwestorem jest IŁCapital warszawski holding spół-
ek córek działający w branży nieruchomości zarówno na rynku 

polskim, jak i międzynarodowym. Prezesem holdingu jest Igor 
Łukasik, były profesjonalny siatkarz.

Plany inwestora są ambitne – w ramach rozległego kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego ma powstać:

* nowoczesny ośrodek narciarski w stylu alpejskim. 
* baza hotelowa-apartamentowa nowo powstającej stacji
* 2-kilometrowy stok narciarski z dużym parkingiem liczącym 

3 ha powierzchni.
* nowoczesna Bacówka z restauracją, lokum dla ratowników 

GOPR i wypożyczalnią nart w pobliżu pierwszej stacji gondoli. 
Nieczynny i zdewastowany ośrodek wczasowy Koliba po 

przebudowie ma się stać luksusowym apartamentowcem ze 
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strefą SPA, a na Polanie Harcerskiej ma powstać tani hotel – 
noclegownia dla miłośników nart, a w lecie amatorów górskich 
pieszych i rowerowych wędrówek. Do budowy obiektów posłu-
żą drewno i kamień.

Jeden z tutejszych górali powiedział: ej, na Kicorzu moz wre-
ście cosik zbudują abo i nie. Mo być gondola a nie jakasi wyrwi-
rącka, śklane ściany w hotelu, coby se mozno popatruwać na góry 
lasy. Dej Boziu, ze bedemy mieć stoki na Kicorzu, a jak nie, to 
znacy ze jes to miejsce przezemstuwane.

Większość z piwniczan czeka z utęsknieniem na realizację in-
westycji, która od lat napotyka na coraz to nowe utrudnienia. Naj-
pierw przeciwko budowie stacji narciarskiej na Kicarzu protesto-
wali ekolodzy ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich 
Istot, potem były problemy w dogadaniu się z inwestorem w spra-
wie gruntów. Wykonano szereg odwiertów, mających stwierdzić, 
że teren nie jest osuwiskowy i że budowa nie naruszy ujęć wody 
mineralnej Piwniczanka. Następnie nadzór budowlany wstrzy-
mał roboty, bo były prowadzone niezgodnie z projektem. Czy 
kolejna próba ożywienia góry Kicarz, zagospodarowanie i wy-
korzystanie jego stoków w sezonie zimowym oraz letnim, pozo-
stanie w sferze mrzonek?

Tekst i fot. B.P.

Burmistrz Dariusz Chorużyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Musialski, dyr. MGOK-u Piotr Maślanka oraz radny Lewicki 
1 września br. złożyli na Starym Cmentarzu wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej Antoniego Sidełkę i przy pomniku  

rozstrzelanych przez Niemców uczestników Ruchu Oporu oraz kobiet zakładniczek z osiedla Łomnickie. 
BP

 

Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej

 82 lata temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości 
granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Antoni Sidełko był prawdopodobnie 
pierwszą ofiarą II wojny światowej na Ziemi Sądeckiej. 

- W piątek, 1 września 1939 r. ciszę świtu na granicy polsko-słowackiej przerwały strzały karabinowe. Starszy przodownik Korpusu 
Ochrony Pogranicza Antoni Sidełko próbował zawrócić napastników. Jego koledzy zajęli stanowiska za zaporą przeciwczołgową, on 
zaś słysząc warkot silników pojazdów pancernych podjeżdżających do szlabanu granicznego pobiegł naprzeciw… Pocisk z karabinu 
maszynowego trafił pogranicznika w lewą skroń. Śmiertelnie.

(Por. Grzelak, Czesław, Henryk Stańczyk. Kampania polska 1939 roku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2005)

MGOK

 

Zdewastowana OW „Koliba”
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Co się robiło z konopi i korzeni 
świerków 
(ze wspomnień pani Teresy Gumulak)

Konopie, które przywędrowały na nasze tereny 
z dalekiej Ameryki po 1900 roku, hodowano na ma-
łych poletkach przy domach. Robiło się z nich np. 
powrozy, przydatne w każdym gospodarstwie. Łody-
gi dojrzałych roślin po ścięciu rozkładano na trawie 
do czasu, aż możne je było rozkruszyć. Nazywało się 
to „blechowaniem”. Leżakowanie trwało około mie-
siąca. Potem konopie otrzepywano i skręcano z nich 
bardzo mocne powrozy. Po roku 1950 uprawa konopi 
została zakazana.

Tutejsi trudnili się też wyplataniem „łopołek”. Słu-
żyły do tego długie korzenie młodych świerków, znaj-
dujące się tuż pod powierzchnią ziemi. Po wycięciu kil-
kudziesięciu długich na ok. 1,5 m korzeni, przecinało 
się je wzdłuż na pół mi od razu, póki były wilgotne, 

Kultura materialna 
górali nadpopradzkich
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Maria Malik z łopołką

Co tyzto z korzenia…
Downi nie sło sie do sklepu zeby kupić wiadro abo wanienke 

cy nawet scotke, nie buło tyz piniędzy na to. Trza se buło 
radzić samemu. Juz łod młodyf roków dzieci przyzwycajali do 
roboty, nawet przy pasieniu krów nie buło samiućkiego bawiska. 
Trza buło cosi do chołpy przyniyś, cosi wystrugać. Chodocki 
darły korzenie z jałowców a przódy na paświskaf duzo jałowców 
rosło. Tote korzenie scypały doś drobniućko wzdłuz, późni cią-
ły na krótkie kawołki i przynosiuły do chołpy. Tamok ryktuwali 
desecki, wierciuły w nif dziury. Zaś uscypane kawołki korzeni 
mocyli w gorący wodzie zeby buły miękcejse – późni składały na 

Nopiyrwy robiuły łobłąk z lyski do niego dołącali takie zio-
bra i dopiyro do tego śkieletu wplatali udarte i zecsypane korze-
nie. Trza sie buło łorobić ale jak dobrze, dokładniućko wyplót 
łopołecke to słuzyła bez całe roki a nawet jak sie dziura zrobiu-
ła to naprawiali – bo wszytko co w gazdówce buło to sie barz 
sanuwało.

Na podstawie opowieści Teresy i Emila Długoszów 
opracowała Wanda Dulak

wyplatało się małe i duże koszyki – łopołki, służące do noszenia ziemniaków z wykopek, trawy, warzyw itp.. Łopołki wyplatało się na 
konstrukcji przygotowanej z z giętkich elastycznych prętów leszczynowych.

/B/

Bociani sejmik przed odlotem

pół, robiuły tako miotołke i bez dziury 
w desecce przewlykali drucik - mocu-
wali tote miotełki z korzeni. I tak ro-
biuły scotki do suruwanio podłogi – bo 
kiej jałowiec wysknoł to skwardnął. 
Jak fto ni mioł drucika to kręciuł snurek 
z konopia i takiem mocnem dowiązu-
woł do desecki.

Z korzeni jałowca rozscypanyf ino 
na pół robiuły tyz miejse łopołecki. 
Ale nobardzi to pletli z udartyf korze-
ni smreka – juz takie więkse łopołki. 
Uplyś jom to trza buło barz umieć. Byli 
jesce tacy co i z wikliny pletli łopołecki 
ale takie długie. A jak pletły łopołki.
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Obchodzony każdego roku Dzień Bibliotekarzy Bibliotek 
skłania mnie, starszego już profesora, do kilku refleksji na 

temat czytelnictwa książek. Najpierw składam wielki szacunek 
wszystkim Paniom Bibliotekarkom (także Bibliotekarzom) za 
wierną służbę książce i czytelnikom. Biblioteki jednak od kilku-
nastu lat zmieniają swój profil, coraz częściej pojawia się w nich 
książka elektroniczna.

 
 Nasz Uniwersytet Rzeszowski, jak każda uczelnia wyższa, to 

swoista świątynia książki. Dobra książka w poszukiwaniu i roz-
krzewianiu prawdy – a to jest przecież główną misją każdego uni-
wersytetu – odgrywa (ogrywała?) rolę podstawową. (…) Jednak, 
kiedy chcę pożyczyć studentom jakąś pracę, aby łatwiej było im 
napisać rozprawę licencjacką czy magisterską, nie widzę zbyt-
niego entuzjazmu w ich oczach. Zadają wtedy dwa pytania, po 
pierwsze, czy tę książkę (artykuł, wyniki badań) można znaleźć 
w Internecie, a po wtóre, czy dana pozycja jest „gruba”.

 
 Widok człowieka czytającego książki należy do najpiękniej-

szych obrazów, jakie możemy podziwiać w naszej rzeczywistości. 
Czytanie tekstów będących efektem wysiłków ludzkiego umysłu 
i napisanych ręką ludzką przywołuje dzieje kultury, która stała się 
kulturą pisma. W ciągu dwu i pół tysiąca lat książka stanowiła 
podstawę do zdobywania wiedzy, pomnażania kultury, osiągania 
przez wspólnoty ludzkie kolejnych stopni rozwoju cywilizacyjne-
go. W kręgu kultury judeochrześcijańskiej książka i pismo mają 
dodatkowy ogromny walor, stanowią bowiem po dziś dzień fun-
dament religii, są przekazem, objawieniem w słowach samego 
Boga, a księga Pisma Świętego jest najważniejszą księgą ludzko-
ści. Przez dwa i pół tysiąca lat czytanie książki było synonimem 
poszerzania wiedzy, zdobywania wykształcenia, osiągania umie-
jętności. Do dziś najmniejsza jednostka edukacyjna w polskiej 
szkole nazywa się lekcja od czytania tekstów – po łacinie lectio 
‘czytam’. Wykład na wyższej uczelni był wcześniej wykładem 
przeczytanych treści z jakiejś księgi. W tradycji uniwersyteckiej 
jeśli był wykład, to na pulpicie była księga, której fragmenty były 
przez profesora interpretowane.

 
 Przez stulecia czytanie książek przynosiło ogromne korzyści 

zarówno dla pojedynczej osoby, jak i dla całych wspólnot: roz-
szerzało wiedzę, tworzyło kulturę, kształtowało język narodowy 
w jego literackiej, a więc najlepszej postaci, przynosiło system 
wartości, umacniało patriotyzm, dawało przeżycia estetyczne 
i religijne. 

 Jednak obecnie mamy w skali globalnej powszechny odwrót 
od czytania „tradycyjnych”, fizycznych książek, co potwierdzają 
nie tylko nasze potoczne obserwacje, doświadczenia nauczycie-
li, bibliotekarzy, ale ciągle przytaczane raporty. Co się stało? Ma 
to niewątpliwy związek z ogromnym postępem cywilizacyjnym 
ludzkości i nowymi sposobami przesyłania znaków (informacji). 
Nowoczesne wynalazki, najpierw telewizji i kolejno coraz szyb-
szych nowych technologii komputerowych zrewolucjonizowały 
sposoby czytania tekstów. Kultura pisma odchodzi powoli w prze-
szłość i zostaje zastępowana przez kulturę nowej piśmienności 
elektronicznej. 

 Nasze kochane książki   Biblioteki jako jedne z najważniejszych w życiu każdej na-
rodowej wspólnoty instytucji kultury przestawiają się na nowe 
cyfrowe, elektroniczne, zdygitalizowane sposoby gromadzenia 
i upowszechniania książek. Utwierdzone w kulturze ludzkiej czy-
tanie książki fizycznej zostaje coraz częściej zastępowane przez 
obserwację i pobieżne, zwykle bardzo powierzchowne, obserwo-
wanie ekranu. Internet daje ogromny, atrakcyjny dla odbiorców, 
niepoliczalny zbiór (ocean) informacji przekazywanych nie tylko 
przez wymagający wysiłku przy czytaniu tekst, ale i przez inne 
kody, które są „łatwe i przyjemne”. Wielu z nas, zamiast czytać 
książki, co wymaga wysiłku, szuka informacji w Internecie. Mło-
dzież mówi: Nie ma w Google , nie ma wogle. 

(…)
 
Czy czytanie książek tradycyjnych przetrwa? Owszem, prze-

trwa, ale tylko dla dość wąskiej grupy odbiorców kultury, którzy 
rozumieją, że obcowanie z książką fizyczną daje ogromne ko-
rzyści: spokój, skupienie, refleksję w tym nieustannie pędzącym 
świecie, skupienie uwagi na jednym przedmiocie treści – a nie 
kalejdoskopową zmienność strumienia znaczeń jak w mediach 
– bogactwo treści uporządkowanych, przeżycia estetyczne, po-
mnażanie wiedzy, swoisty dialog z autorem, poczucie, że robi się 
coś sensownego dla wzrostu duchowego własnej osoby i kultury 
społeczności. I w tym sensie książka tradycyjna, mimo ogromne-
go parcia e-booków i tekstów, realizujących piśmienność elektro-
niczną, jest nadal wielkim czynnikiem kulturotwórczym jako ten 
zaczyn, jako świadectwo potężnej starej kultury pisma.

 
 Ja czytam pięknie wydane przez nasze wydawnictwa tomy. 

My czytamy, wy czytacie. Czy ta odmiana czasownika czytać 
przetrwa? Zależy to od nas. Czytajmy – tryb rozkazujący tego 
czasownika jest coraz rzadziej fortunny.

 prof. dr hab. Kazimierz Ozóg 

Wędkarz
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Jury w składzie:
– dr hab. Mariola Tymochowicz (Muzeum Narodowe w Lublinie) – Przewodnicząca  
    Komisji
–  Małgorzata Kunecka (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
–  Agata Mucha (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
–  Piotr Piszczatowski (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Targowisko Instrumentów)
–  Magdalena Zaworska (Warsztaty Kultury w Lublinie) – Sekretarz Komisji,

oceniając kunszt artystyczny prezentowanych prac, zgodność z tradycyjnymi wzorami 
i techniką wykonania, indywidualne i twórcze podejście w przekazaniu istotnych warto-
ści kulturowych, jak również ogólną estetykę stoiska, po zapoznaniu z pracami prezento-
wanymi na Jarmarku Rzemieślniczym przyznało

Nagrody główne: 
1. Magdalena Papakul (tkactwo podlaskie)
2. Grażyna i Zenon Śmigel (obróbka bursztynu)
3. Stanisław Piwowarczyk (instrumenty żywieckie)
4. Bernadeta Musiał i Małgorzata Polańska – Kubiak (odzież i koronka nadpopradzka)
5. Beata Legierska (koronka koniakowska)
6. Paweł Piechowski (garncarstwo podlaskie)

Twórca Jarmarku Jagiellońskiego 2021

Góralska Ojczyzna 

Góralska ojczyzna sercu droga 
Pod krzyżem Bucznika dar od Boga  
Rozsianym za chlebem, rozsianym po świecie 
Jedność niesie

Będziemy jej bronić po wsze czasy 
Piwniczańska Pani będzie z nami 
Czarne owce szumnie pójdą na wypasy 
Z góralami

Będziemy jej bronić jak rycerze 
W ojców naszych mowie, w ojców wierze 
Popradzkie Beskidy w ojców naszych pieśni 
Będziemy nieśli

Dodaj Boże siły, wspieraj ducha 
By wskazań Orkana lud wysłuchał 
By brat bratu podał na ciernistych szlakach 
Dłoń rodaka

Dodaj Boże siły z wysokości  
By Jan Paweł Drugi był nam Bacą 
By Polsce jak matce nie szczędzić miłości 
Bo to matka 
By górom jak matce nie szczędzić miłości 
Po wsze czasy

Krystyna Dulak-Kulej 2020

Góralsko łojcyzna

Góralsko łojcyzna sercu drogo 
Pod Krzyzem Bucnika dar łod Boga 
Rośsianem za chlebem, rośsianem po świecie 
Jednoś niesie

Bedema je bronić po wsze casy 
Piwnicańsko Pani bedzie z nami 
Corne łowce sumnie, pódą na wypasy 
Z Pastyrzami

Bedema je bronić jak rycerze 
W łojców nasyf pieśni, w łojców wierze 
Popradzkie Beskidy w łojców nasyf pieśni 
Bedziem nieśli

Dodaj Boze siuły, wspieraj ducha 
By wskazań Orkana lud wysłuchoł 
By brat bratu podoł na ciernistyf ślakaf 
Dłoń rodaka

Dodej Boze siuły z wysokości 
By Jon Paweł Drugi buł nom Bacą 
By Polsce jak matce nie szczędzić miłości 
Bo to matka 
By górom jak matce nie szczędzić miłości 
Po wsze casy 

Dwie wersje wiersza: gwarowa i w j. litarackim

    
    
    Na fot. – Bernadeta Musiał
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(…)  Imigranci niższych klas, już przy 
wsiadaniu na statek, oznakowani byli kar-
teczkami z informacją jakim statkiem i skąd 
przybyli. Po dotarciu do brzegów Ameryki 
urzędnicy załadowali moich dziadków do 
małych statków parowych i razem z innymi, 
w ilości około 800 osób, zostali odstawieni 
na Ellis Island. Jak już tam dotarli to męż-
czyźni byli oddzieleni od kobiet z dziećmi. 
Musieli wspinać się bystrymi schodami, aby 
inspektorzy mogli zobaczyć czy któryś nie 
kuleje lub niedomaga. Na górze czekali na 
nich wojskowi lekarze, którzy przeprowadzali 
badanie. Wielu emigrantów było wystraszo-
nych bo nie wiedzieli, że ci w wojskowych 
mundurach to lekarze. Służbiści wspoma-
gani przez tłumaczy weryfikowali zgodność 
przedstawianych danych z danymi na mani-
feście załadunkowym. Jeśli pasażer udzie-
lił złej odpowiedzi, niezgodnej z tym co na 
manifeście lub jeśli pasażerka była podejrza-
na o np. stan brzemienny – szczególnie dotyczyło to panien – lub przybysz miał za mało pieniędzy, lub wysunięto wobec niego 
zastrzeżenia natury moralnej, taka osoba została zatrzymywana i spędzała noc w dormitorium aż do wyjaśnienia dnia następ-
nego. Dostawali tam posiłek 3 razy dziennie. Niezatrzymani zostawali odprawiani w ciągu 4-5 godziny i wpuszczani na ląd.(…)
 

Ze spisu ludności w 1930 dowiaduję 
się, że Felix i Elżbieta (dziadkowie Ron-
-a Dlugosza) przybyli do Ameryki w 1906 
i wkrótce się pobrali. Przypuszczenie, że 
dotarli do Ameryki tym samym statkiem 
okazało się domysłem nietrafionym. In-
tensywne poszukiwania potwierdziły, że 
dziadek przybył w 1907 statkiem Kron-
prinz Wilhelm, który wypłynął z niemiec-
kiego portu Bremen 19 czerwca 1907. 
Dokument stwierdzał, że był narodowości 
austriackiej, ale pochodzenia polskiego 
a jego ostatnie miejsce zamieszkania to 
Piwniczna w krainie zwanej Galicją. Miał 
rzekomo jechać do szwagra Józefa Skoru-
py w miejscowości Alpha. Wydaje się to 
jednak zagadkowe. Czy mój dziadek Felix 
miał siostrę?

c.d.n

Jednym z największych żalów jakie mam sam do siebie pozostaje fakt, że nigdy nie pytałem mojego tatę o jego ojca. Mój tato miał 
tylko 23 lata kiedy zmarł mu ojciec i jestem pewien, że z biegiem lat wspomnienia zaczęły blednąć a ja powinienem był je udoku-

mentować. W 1988 roku postanowiłem zrobić ojcu niespodziankę i zabrałem go na wycieczkę na łowienie łososi. Całodzienna jazda 
samochodem dała mi szansę wypytać go o jego dzieciństwo i dorastanie. (…) Wspominał śmierć swego ojca w 1939 r, śmierć która 
zostawiła rodzinę w wielkim smutku i biedzie.. W 1940 zgłosił się do wojska, ale nie został przyjęty jako że był najmłodszym synem 
matki-wdowy i musiał się nią opiekować. Jego dwaj starsi bracia poszli na wojnę. Żałuję, że nie spisałem tego wspomnienia od razu bo 
potem zaczęło się rozpływać w mojej pamięci. Przed śmiercią ojca usiadłem jednak z nim i spisałem nazwiska i miejsca jego krewnych 
i inne kluczowe dane. Powiedział mi, że jego rodzice pochodzili z Piwnicznej w Polsce, dziadek urodził się w 1968 a babcia w 1876. 
Jak się potem okazało ta informacja nie była dokładna. Nie mniej jednak pozwoliła mi rozpocząć własne dochodzenie. Wydawało mi 
się, że mój brat wesprze mnie w tym dziele, ale niestety on niewiele pamiętał ze wspomnień ojca. I tak zostałem zdany sam na siebie 
z jedną zapisaną kartką. Nadszedł czas, aby zacząć kopać w pokładach wspomnień innych członków rodziny i rozwiązać rodzinnego 
puzzla pod tytułem „Dlugosz Family”.

Wspomnienia Ron-a Dlugosza c.d.
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Tworzymy kolejną atrakcję w Parku Świętej Kingi

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie otrzymało wsparcie finansowe do 
realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert "Małopolska Gościnna - 
I edycja 2021"Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja pro-

duktów turystycznych i oferty 
turystycznej regionu. Tytuł 
zadania: Park Świętej Kingi 
w Głębokiem - kontynuacja 
zadania: utworzenie miejsca 
odpoczynku przy szlaku na 
Cyrlę. Kwota dotacji: 15 000 
zł. Wsparcie UMiG: 2000 zł, 
wsparcie PIWNICZANKI: 
1000 zł. Dziękujemy!

Troszczymy się o nasz Park

22 lipca w Parku Świętej Kingi w Głębokiem trwały intensywne prace porządkowe. 
Pracownicy MZGKIM wykosili przerośnięte trawy, a członkinie stowarzyszenia uporząd-
kowały skarpę przy pomniku Św. Kingi oraz wyplewiły chwasty wokół 

 DK

Piknik Dziękczynny
Sierpniowy piknik jaki corocznie od 13 lat organizuje Stowarzyszenie „Nasz 

Dom” jest dobroczynną imprezą, mającą na celu podziękowanie sponsorom i lu-
dziom dobrej woli za pomoc w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 
Tegoroczną uroczystość przygotowali członkowie Stow., podopieczni i ich 

opiekunowie. Podopieczni przedstawili krótki program artystyczny, na który 
złożyła się sceniczna bajka o „Kopciuszku” oraz występ wokalno-taneczny, 
w czasie którego zaprezentowano piosenki Krzysztofa Krawczyka,

Podczas kiermaszu podopieczni Stowarzyszenia mieli również możli-
wość pochwalenia się swoimi pracami- rękodziełami, a liczni mieszkańcy, 
turyści i zaproszeni goście wzięli udział w loterii fantowej oraz degusto-
wali potrawy przygotowane przez członków i rodziców podopiecznych. Oj 
pysznie było, smakowicie. Ze smakiem „wcięłam” chrupiącego małosolnego 
ogórka i pajdę domowego chleba, którą okrasił smalczyk ze skwarkami.

 
Oprawę artystyczną imprezy na Nakle przygotowali „Zwariowani", czyli 

grupa animacyjna z Gorlic – z p. Wtoldem na czele.
BP

Zespół „Emaus” – „Szukam drogi”, Parafia MB Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Muzyka i aranżacja: Piotr Piękoś
Słowa: ks. Mariusz Berko
Wokal: Magdalena Wawrzonek, Renata Rzeźniewska,
Gitara: Sławomir Golonka, Piotr Piękoś
Instr. klawiszowe: Janusz Wszół Tekst pieśni nadesłała p. Zofia Wietrzak

Pieśń oazowa o Piwnicznej
Było kiedyś takie słońce
Tylko dla nas jeden dzień,
Były kiedyś takie góry,
Kolorowe niczym sen.
Z drewna konik, karuzela
I Maryli o pociągu śpiew.
 Refren:
A w Piwnicznej znowu jesień
Słońce świeci nad Niemcową,
Drzewa liście zatrzymały
Wiatr nie gwiżdże…
Nikt nie śpiewa ludzką mową.
     A w Piwnicznej znowu jesień,
     Do wolności przestrzeń ma,
     Góry znowu są najszczersze
     I wołają: niech wam Pan Bóg wrócić da.
Była kiedyś taka trawa,
Co kusiła skakać nas.
Była kiedyś taka radość
Co rozrywa każdą krtań.
Był różaniec tam, pod wierzbą
I Takuro  o miłości śpiew…
     Ref.:
A w Piwnicznej znowu jesień…
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Fot. B. Paluchowa



Asia Cięciwa z mamą Urszulą

Studenckie granie i śpiewanie
18 członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki War-

szawskiej, którego kierownikiem jest. p. Janusz Chojecki, 
przebywało w Piwnicznej na warsztatach muzyczno-wokal-
nych. Muzyków ściągnęła do naszego miasta piwniczanka 
studentka i grająca w zespole na skrzypcach Asia Cięciwa. 
Muzyków gościł MGOK. Zwieńczeniem był koncert zespołu 
8 VIII w Zdroju, przy kładce nad Popradem. Od opiekunki 
grupy p. Magdaleny Dąbek skrzypaczki i dyrygentki dowie-
dzieliśmy się, że ZPiTPP obchodzi w tym roku 70 rocznicę 
narodzin. Repertuar to muzyka ludowa, częściowo stylizo-
wana. Na uroczystości jubileuszowe zespół przygotowuje te-
matyczną suitę łemkowską. Zespół zdobył wiele znaczących 
nagród w kraju i za granicą.

Pod mostem wystąpiła także grupa rodzinna, przedstawiając muzykę ludową z okolic Rzeszowa. Liderem tej kapeli jest Adam 
Basara. W tej kapeli gra się na dwóch klarnetach, kontrabasie, skrzypcach i cymbałach – tradycyjnym instrumencie rzeszowskim. 
Na 36 Spotkaniu Cymbalistów w Rzeszowie zdobyli 3 miejsce.                                                                         BP

Fot. B. Paluchowa



Fot. B. Paluchowa

PIWNICZANKA ZDOBYŁA WIELE PRESTIŻOWYCH NAGRÓD
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W ostatnim czasie Piwniczanka zmieniła się nie do poznania. Covid-19 nie 
przeszkodził Wam w inwestycjach?

Nie ukrywam, że jest to powód do dumy. Udało nam się w pełni zrealizować długo 
oczekiwane przez nas inwestycje.

W ramach projektu budowlanego zrealizowaliśmy:
– przebudowę dwóch budynków produkcyjno-magazynowych i ich rozbudowę 

wraz z instalacjami do połączenia w jeden budynek produkcyjno-magazynowy 
z częścią administracyjną,

– przebudowę dojazdów, placów i parkingów,
– przebudowę i rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej,
– rozbudowę sieci wodociągowej,
– zakup i montaż nowej linii PET firmy Krones o wydajności 24 tyś. butelek 1,5 l/h.

Jesteśmy też w trakcie budowy kolejnych rurociągów wody mineralnej do nowo 
pozyskanych odwiertów.

Te wszystkie ogromne inwestycje stanowią bazę wyjściową do poszerzenia naszej 
działalności i mocnego wejścia w drugie pięćdziesięciolecie działalności Piwniczan-
ki. Jest to obecnie zakład zdolny do konkurencji w warunkach współczesnych z naj-
lepszymi pod względem jakości produkcji i oczywiście produktu.

ROZMOWA Z PREZESEM PIWNICZANKI RYSZARDEM 
SKWARCZKIEM

Jak Pan ocenia możliwość dalszego rozwoju Piwniczanki?
Aktualnie w Polsce pije się ok 114 l. wody mineralnej na głowę rocznie, we Francji ok. 150 l., w Niemczech ok. 190 l., a Włosi 

jeszcze więcej. Zatem potencjał wzrostu istnieje. Jak go wykorzystamy zależy tylko i wyłącznie od nas.
Na uznanie i pozycję na rynku pracuje się latami. W 2018 r. Piwniczanka obchodziła 50 lat swojej działalności. Po naszych ogrom-

nych inwestycjach mogę spokojnie powiedzieć, że bazowo jesteśmy przygotowani na wyzwania następnych 50 lat.
Mamy szeroki asortyment wody zarówno w butelkach PET 0,5 i 1,5 l., jak i butelkach szklanych 0,33 l. wymiennych, 0,3 i 0,7 l. jed-

norazowych. Mamy linie o najwyższej jakości produkcyjnej i załogę zdolną do wypełniania aktualnych wymogów w zakresie produkcji 
i dystrybucji wody. I mamy wspaniałych klientów, wypijających z roku na rok coraz więcej litrów Piwniczanki.
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Mamy znakomity produkt, potwierdzony badaniami klinicznymi składu Piwniczanki. Pomagają nam z pewnością walory profilak-
tyczno-zdrowotne naszych wód oraz niewątpliwe walory smakowe.

Spośród bogatej palety wód klient może wybrać taka wodę, która mu odpowiada. A my musimy zadbać o to, by wśród wybranych 
znaleźć swoje miejsce.

Czego Państwu życzyć na przyszłość?
W dobie Covidu-19 normalności. Abyśmy mogli w naszej branży spotkać się jak jeszcze niedawno temu. Wszyscy za normalnością 

tęsknimy.
Trochę szczęścia zawsze jest potrzebne. Polacy coraz bardziej dbają o zdrowie i lepiej rozumieją rolę dobrej wody w procesie ży-

wienia oraz utrzymania w dobrej kondycji organizmu i młodego wyglądu.
Polska jest bogata bogactwem i różnorodnością swoich wód, a klient powinien dostrzegać różnicę i wybrać coś dla siebie.
Nasza rolą jako producentów jest dostarczenie dobrej jakościowo i zdrowotnie wody konsumentowi w takiej formie, by mógł z niej 

możliwie w każdej sytuacji i bez przeszkód korzystać.
Cały czas rośnie w społeczeństwie świadomość tego co się je i pije. Coraz częściej konsument analizuje etykiety na kupowanych 

produktach, świadomość konsumencka rośnie.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że w dłuższej perspektywie czasu wizerunek marki Piwniczanka będzie miał decydujące 

znaczenie. My naszą markę Piwniczanka kochamy, szanujemy i inwestujemy w nią. A ona nam się póki co pięknie odwdzięcza.
Zapraszamy wszystkich naszych wiernych obecnych i przyszłych konsumentów do fascynującej podróży w rozpoczęte 2 lata temu 

kolejne 50-lecie z Piwniczanką.

Prezesi są aktywni nie tylko na terenie Zakładu ale również poza nim.
Praca na stanowisku Prezesa Zarządu Piwniczanki oznacza wiele pięknych wspomnień związanych z aktywnością, również poza 

codzienną pracą:
– pracą najpierw w Zarządzie, potem w Radzie Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy, udziałem w konfe-

rencjach rozlewników z całej Polski (corocznych wiosennych i jesiennych), które odbywają się zawsze w atrakcyjnych miejscach 
w Polsce,

– wyjazdami na targi zagraniczne branżowe (Niemcy, Austria, Czechy, Holandia, Szwajcaria, Włochy, Słowenia),
– wycieczkami zakładowymi w różne rejony Europy i Polski, wspólne zabawy i imprezy,
– rocznicami istnienia naszej Firmy Piwniczanka: 40-tą i 50-tą wraz ze spotkaniami z pracownikami, kontrahentami, byłymi pracow-

nikami, kooperantami itp.,
– tradycyjnymi spotkaniami grudniowymi z byłymi pracownikami Piwniczanki,
– corocznymi spotkaniami grudniowymi z kolejnymi rocznikami przedszkolaków z Piwnicznej-Zdroju.

Słychać o końcu kariery zawodowej. Czy to prawda?
W maju br. rozpocząłem 17 rok pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Piwniczanki. To szmat czasu. Pod koniec tego lata przechodzę 

na emeryturę. W związku z powyższym chciałbym bardzo serdecznie, prosto z serca podziękować za lata współpracy:
Władzom Samorządowym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
Dyrekcji Placówek Oświatowych,
Wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie MiG Piwniczna -Zdrój,
Dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury,
Dyrekcji Sanatorium Uzdrowiskowego Limba, Nadleśnictwa, Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Kierownictwu i członkom Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu”,
Pani red. Basi Paluchowej i Redakcji „Znad Popradu”,
Księdzu proboszczowi Krzysztofowi Czechowi za dobre słowo i życzliwość,
wszystkim, których nie wymieniłem, a z którymi spotykałem się w trakcie mojej pracy.
Oczywiście w sposób szczególny dziękuję członkom Zarządu Piwniczanka, Radzie Nadzorczej, Kadrze Kierowniczej i wszyst-

kim pracownikom, z którymi przez długie lata miałem zaszczyt 
współpracować. Byliście ze mną na dobre i złe i pozostaniecie 
bez wyjątku w mej pamięci.

Dziękuję za przyjemność pracy z Wami. 

Wysłuchała i spisała Barbara Paluchowa

Ciekawostki: * Nowa inwestycja umożliwia rezygnację 
z nocnej zmiany. * W trakcie budowy na terenie zakładu 
przebywało do 100 osób. * Wymieniono całą infrastrukturę 
podziemną. * Powierzchnia zakładu zwiększyła się o ponad 
55%, wydajność linii produkcyjnej o 100%. W ciągu godziny 
produkuje się 24 000 butelek o pojemności 1,5 l.

REKLAMA
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Promocja książki Witolda Kalińskiego 

„Opowieść o ludziach 
w Dolinie Popradu”
Spotkanie z Witoldem Kalińskim, autorem książki 

„OPOWIEŚĆ O LUDZIACH W DOLINIE POPRA-
DU”, zorganizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultu-
ry w Piwnicznej przyciągnęło do naszej placówki grono 
miłośników historii regionu. Spotkanie ciekawie popro-
wadził regionalista i etnograf Piotr Kulig. Publikacja jest 
opowieścią o historii mieszkańców DOLINY POPRADU 
– od miasta Poprad przez Kežmarok i Starą Lubovnę na 
słowackim Spiszu po Muszynę, Piwniczną i Stary Sącz po 
polskiej stronie, aż do ujścia Popradu do Dunajca. „Ta historia nie jest pisana z perspektywy orła, a spleciona jest z różnych wątków, 
spośród których wybraliśmy ciekawsze, naszym zdaniem, czasem zapomniane, ale inspirujące motywy”- napisał autor. Wszechstron-
na literacka próba ocalenia naszego dziedzictwa kulturowego to ważny wkład w budowanie naszej tożsamości mieszkańca nadpo-
pradzkiego grodu. Książka wyróżnia się na tle innych publikacji dotyczących regionu przede wszystkim tym, że pokazuje miasteczka 
DOLINY POPRADU i ludzi z nią związanych łącznie, nie traktując historii każdego grodu oddzielnie, pokazując wzajemne wpływy 
sąsiadujących ze sobą ludzkich skupisk na tle nie tylko historii Polski, ale także na tle zmian zachodzących w Europie. Region DOLI-
NY POPRADU został pokazany poprzez barwną panoramę życia społecznego mieszkańców, przeszłość bogatą w różnorodność kultur, 
nacji i religii. Wiemy, że Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej, odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, odnajdujemy w przeszłości. 
Warto do niej sięgać. 

 
WITOLD KALIŃSKI, urodzony w Łososinie Dolnej, 

mieszka w Wierchomli. Filolog języka polskiego (U.W. 
1968), innowator w zakresie edukacji. Zawodowo był 
związany z warszawskim środowiskiem oświatowym i bi-
bliotekarskim, a także wydawniczym (sekretarz redakcji 
„Polskiej Sztuki Ludowej”, 1970-1972). Był też redakto-
rem naczelnym miesięcznika „Głos Nadpopradzia” (2008-
2009); jest pomysłodawcą i redaktorem nieregularnego 
dodatku literackiego do „Sądeczanina” o nazwie „Południ-
ca”. Prowadził liczne wieczory autorskie w Nowym Sączu 
i Krynicy.

 

 Wydał m.in.: antologię „Poezja naszego wieku”, tom 
wierszy „Tylko błysk”, „Miejskie koedukacyjne gimnazjum 
i liceum w Muszynie. 1945-1950”. Liczne teksty zamieszczał 
w „Almanachu Muszyny” i „Sądeczaninie”.

Prezes Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego 
im. Cypriana Norwida, 
Stowarzyszenia AMICI 
HUNGARIAE; członek 
Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Sądeckie Ho-
spicjum” i Towarzystwa 
Przyjaciół Doliny Popra-
du. Członek jury Nagrody 
im. prof. Jerzego Skow-
ronka, przyznawanej au-
torom w dziedzinie histo-
rii i archiwistyki.

MJZ
Fot. B. Paluchowa
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Biblioteka Publiczna w Piwnicznej 
miała przyjemność gościć, w ostatni 

lipcowy czwartek, Panią Irenę Pławiak, 
poetkę, członkinię Sądeckiego Klubu Li-
terackiego w Nowym Sączu. Rozmowy 
o jej debiutanckim tomiku poetyckim po-
przedziła prezentacja pierwszej publikacji 
autorki, Za drzwiami, będącej pewnego 
rodzaju promocją rodzinnej gminy Łoso-
sina Dolna. Książka jest zaproszeniem do 
świata ludzi pochodzących z tego regionu, 
obdarzonych szczególną wrażliwością, 
mających odwagę wyrażać siebie poprzez 
malarstwo, rzeźbę czy haft. W poetyckich 
strofach Ireny Pławiak, które niejako łączą 
wszystkie opowieści, odkrywamy:

pukam 
uchylam drzwi 
otwieram serce 
więcej drzwi 
więcej ludzi 
radości tajemnic 
odkrytych pasji 
marzeń kolorów 
i blasku…

Debiutancki tomik poetycki Ireny Pła-
wiak Dom na Wzgórzu jest tym razem 
zaproszeniem czytelników do swojego 
domu, otoczonego ogrodem, wypełnio-
nego obecnością bliskich. To przestrzeń 
odpoczynku w ciszy, leczenia z nadmia-
ru hałasu, gdzie drzewa i trawa rosną 
bez opamiętania, królestwo wyobraźni, 
w którym poetka zwykłą codzienność 
ubiera w piękno metafor. Irena Pławiak 
o swojej potrzebie przelewania myśli na 
papier napisze: Świat poezji daje mi wy-
tchnienie i pomaga „powiedzieć” sercem 
o swoich uczuciach i myślach. Poezja jest 

Z poetycką wizytą w „Domu na Wzgórzu”

pewnie najlepszą formą, aby próbować 
oddać złożoność ludzkich doświadczeń, 
przeżyć, refleksji, doznań właściwych 
człowieczeństwu. Próbować ocalić to, co 
najcenniejsze, te podstawowe wartości, 
na których opiera się życie, to pewnie naj-
ważniejszy cel bliski mieszkance Domu 
na Wzgórzu:

zatrzymać chwile 
i powroty 
zatrzymać łzy 
zapach 
brzozowej żywicy
klepsydrę 
kropli źródlanych
próbuj
 
Wiersze Ireny Pławiak poprzez sub-

telność ilustracji zyskują piękną oprawę. 
Wzrok przyciąga szczególnie okładka, a na 
niej maki, o których poetka pisze:

piszę wiersze 
bez zapachu mięty 
bez zapachu lawendy
wiersze maki 
zrodzone z wiatru 
zagubione 
wśród zapachu świata 
obdarzone 
znakiem szczególnym
delikatnością czerwieni 

Poetka, przeciwstawia temu, co cha-
otyczne, bezduszne, bezpieczny świat, 
gdzie wszystko jest na swoim miejscu, 
azyl pełen wspomnień z dzieciństwa, do 
którego myślami chętnie wraca, bo jest 
wartościowym gruntem, źródłem siły. 
Autentyczności w wyrażaniu siebie uczy 

się poetka, jak sama mówi, od dzieci, 
z którymi na co dzień pracuje, to dzieci 
swoją szczerością i radością potrafią mo-
tywować do coraz większego wysiłku. 
 „Dom na Wzgórzu” to miejsce, w któ-
rym warto się rozgościć, odpocząć, cier-
pliwie przeczekać codzienne napięcia, 
w poetyckich strofach uraczyć spokojem 
i harmonią:

Marzenie 
 
chcę tu być
nie zabieraj mi okien 
na las 
na dolinę 
na chmury 
 
nie zabieraj 
rzeki mrugającej brylantami 
saren o świcie i zmierzchu
nie zabieraj wiatru który 
owija przędzami ściany domu 
kłania się wiotkimi gałęziami brzóz
nie zabieraj 
jastrzębi strażników Wzgórza 
oddechu świeżej trawy
nie zabieraj klucza do marzeń
chcę tu być
 
Zapraszamy do Biblioteki, bo może 

warto czasem się zatrzymać, wziąć do 
ręki tomik poetycki, pooddychać innym 
rytmem. Nasza piwniczańska dolina ob-
fituje przecież w liczne talenty poetyckie. 
Zapraszamy.

 
Otwiera przed nami drzwi swojego 

ogrodu, który tętni życiem, kolorami zmie-
niających się pór roku. Ocalenie podstawo-
wych wartości, autentyczność w próbach 

Fot. B. Paluchowa
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wyrażania siebie, czego uczyć możemy się 
od dzieci, ocalić to, co najprostsze, próby 
ocalenia podstawowych wartości, nasze 
centrum wszechświata to dom i otaczają-
ca go przyroda, w którym szukamy ciszy, 
spokoju. 

 Poetka próbuje zatrzymać ślady swoje-
go dzieciństwa, swojej arkadii. Przestrzeń 
liryczna wypełniona jest obrazami domu 
i najbliższego otoczenia, przyrodą …

 Dom jest przystanią, w której poetka 
szuka ciszy, harmonii, ucieczki od zgiełku 

codzienności - królestwem wyobraźni. 
Przyroda tajemniczego ogrodu balsamem 
łagodzącym troski… Jaka bywa inspira-
cja…Rozważania o bliskości, zmierzyć się 
z tajemnicą istnienia, nadać sens.

M J - Zaryczny

„Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, 
kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.

Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczaje-
nia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy 
nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia kolo-
ru swoich ubiorów, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.

Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przy-
wracają oczom blask i serca naprawiają.

Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy 
jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ry-
zyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odło-
żył na bok racjonalności”.

Pablo Neruda

Pablo Neruda – właściwie Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Besualto
(ur. 12 lipca 1904 w Parral w Chile, zm. 23 wrze-
śnia 1973 w Santiago) – chilijski poeta, laure-
at Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1971. 
Pseudonimu Pablo Neruda użył po raz pierwszy w 1920, pseudo-
nim później zalegalizowano. Imię Pablo przyjął prawdopodobnie 
po francuskim poecie Paulu Verlainie, a nazwisko po czeskim po-
ecie i prozaiku Janie Nerudzie.

Neruda jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej 
wpływowych poetów XX w. 

Z wypracowań szkolnych 

Elementarz Mariana Falskiego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 
W naszej gminie wszystkie budynki szkolne zostały przygoto-

wane do przyjęcia uczniów.
Do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Piwnicznej-

-Zdroju uczęszcza:
do Szkoły Podstawowej nr 1 – 375 uczniów, którzy uczą się 

w 18 oddziałach, do Publicznego Przedszkola 103 dzieci uczęsz-
czające do 5 oddziałów.

W Szkole Podstawowej w Kosarzyskach uczy się 80 dzieci. 
W dwóch grupach przedszkolnych jest 24 i 20 dzieci. Razem 124 
dzieci.

Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju: 50 dzieci w oddzia-
łach „0”, w Punkcie Przedszkolnym – 25 dzieci, klasy I-III – 83 
uczniów, klasy IV-VIII – 140 uczniów. Razem 298 dzieci.

Fot. B. Paluchowa
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Gratulujemy Wandzie Łomnickiej-Dulak zdobycia II na-
grody w  50. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM 
IM. TADEUSZA STAICHA NA WIERSZ O TEMATYCE GÓRSKIEJ 
w Zakopanem w kategorii wierszy pisanych gwarą.

Do konkursu zgłoszonych zostało 236 wierszy. W skład jury 
konkursu wchodzili: Adam Ziemianin, Maria Mateja-Tor-

biarz, Mieczysław Mantyka oraz Maria Śliwińska. Konkurs towa-
rzyszył Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich 
podkreślając jego klimat i idee. Sam Tadeusz Staich natomiast był 
osobą, która w 1972 r. zainicjowała konkurs literacki na wiersz 
o tematyce górskiej. Był on pisarzem, dziennikarzem, działaczem 
i honorowym członkiem Związku Podhalan, a także działaczem 
PTT i PTTK, przewodnikiem tatrzańskim i redaktorem naczelnym 
„Życia Zakopiańskiego”.

MGOK

Nagrodzony wiersz

Ślydno Wos
spominki

Ej ślydno wos dziadku
hań pod Groniem kieście
na wiosne łokrajek ziemie płone 
łowsianem złotem w Imie Boze kormiuły.
Ślydno tyz na Bucniku
dzie korbulce wielgachne
z Kaśtonem we dwoicko karuwałyście
i bez całom zime śparchet łogniym cyrwienioł.
Ślydno po spiskif jarmakaf
wase targuwanie roztracone
i litkupy rozmajte po karcmaf
sękatemi rękami sprzyklaskuwane.
Ślydno jesce ziorka potu
skapkane na zgrzebno kosule
bo to stale uwijacka zeby trowa nie przerosła
a łowiesek Panie Boze zawaruj nie wysypoł sie.
Ślydno przecie i kiyrpców suranie
kiejzeście przed muzykom na łobigrowce
babke co dziopięciem jesce w kwiotek pocynała
sie rozkwitać wytańcuwały łod dyli po powałe.
Ślydno wos we wiyńsuwaniu podłaźnika
co Wilijnom nocom ku górom sed jako do nieba
i z borsucane torby sioł zboze i dobywał pochnoś chleba
a późni gazdy spominały bez rok cały jakiście to zręcny.
Ślydno jesce w potrójnem tknięciu proga
kiej Wos sąsiady honornie wyprowodzały 
ku wiekuistemu gościeńcowi a jo zamias 
do wąsów śrybnyk do kwarde deski jem przylgła.

 Wanda Łomnic

Ola Rzeżnik członkini RZ „Dolina Popradu” gra na lirze korbowej 

Fot. Antoni Lebdowicz 

Poetycka pamięć o matce
recenzja

Tomik ten przepełniony uczuciami miłości do matki poet-
ki, ale również świata, w którym dzieliła ona życie z nią 

w świecie Doliny Popradu w okolicach Piwnicznej Zdroju. 
Składa się on z następujących części: „E-maile do nieba”, „Re-
trospekcje” i zawierającej utwory w gwarze piwniczańskiej – 
„Śkiołka świetliste”. Całość zawiera bardzo interesujące liry-
ki i panegiryki na cześć matki, ale również świata, w którym 
wspólnie żyły przez lata.

Część pierwsza – „Witraże Nadziei” to długi cykl utworów, 
gdzie następuje pełna identyfikacja poetki z duchem matki. 

Następny cykl – „Listy do Matki – składa się z kilkunastu wier-
szy eksponujących doświadczenie jej nieobecności i poszuki-
wanie jej obecności po śladach życia. Autorka znakomicie re-
konstruuje styl życia i jego klimaty towarzyszące ówczesnym 
ludziom, marzy o spotkaniu z matka, stwierdzając jej nieobec-
ność, która narusza porządek tego świata. W wierszu bez tytułu 
czytamy: „Święty Józef / na pewno czuwał / u Twego wezgłowia 
// ja córka daleka / zobaczyłam / zerwaną nić / i nic /i”. Następ-
nie dokonane zostają opisy etapów umierania i czas pogrzebu, 
a w wierszu bez tytułu autorka pisze: „kończy się / Droga Krzy-
żowa /martwe / Ciało Chrystusa/oddają matce // w prosektorium 
/ składam / w kratkę / Twoje ubranie / Mamo” . Poetce wydaje 
się, że pomimo śmierci, matka jest jakoś obecna w jej świecie, 
choć istnienie nabiera „koloru białego”, ale jej twarz płynie 
w pamięci córki.
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Część druga stanowi wspomnienia etapów dzieciństwa w to-
warzystwie matki i ma charakter retrospektywny. Owo doświad-
czenie przemijania udziela się i przechodzi na córkę, a ona prosi 
o pomoc w adaptacji do tego jej stanu egzystencjalnego, który 
coraz bardziej przenika cisza, „Matko – pisze autorka – wybacz 
za szybko żyję / nie modle się już Godzinkami / i czasem zapo-
minam gdzie / chciałam zdążyć / (….) Mamo wybacz za szybko 
zeszłam / ze ścieżki przez ojcowiznę / zabłądziłam w gęstwinie 
spraw nieistotnych / teraz we wszystkich źródłach / przegląda się 
moja zmęczona twarz.” Wanda Łomnicka-Dulak próbuje jeszcze 
pisać do matki listy w których informuje co dzieje się w okolicach 
ich domu: czy drzewa kwitną, czy będą owocować.

Z kolei część trzecia zawiera utwory w podobnych klimatach 
w gwarze piwniczańskiej, w centrum których pojawia się postać 
matki, jej świat życia, ale również podróż do Nieba. W wierszu 
bez tytułu czytamy: „Kiej Matusia sła do nieba / w grudniowy 
sryzodze / wiater śrybłem zaduł ślady / Cud trafić mój Boze / 
Kiej sła Łaskom zatulono / w prabacyny chuście / smreki jedle 
w głos sumiały / puście jom ta puście. (…) Kiej Matusia przysła 
ku niebu / wieczyste jadwenty / klękła na łoba kolana / Święty 
Święty Święty”.

Nie ma wątpliwości, że to wydawnictwo wielowymiarowe, 
eksponujące kulturę Doliny Nadpopradzia z okolicy Piwnicznej 
Zdroju jest kopalnią nie tylko tradycji Górali z Piwnicznej, ale 
również wartości od wieków obecnych w naszej kulturze rodzi-
mej. Mogą i pewnie stanowią bazę duchową, ale materialną dla 
całokształtu naszej narodowej niepowtarzalności i wyjątkowości.
     

Ignacy S. Fiut

W. Łomnicka-Dulak, „Witraż Nadziei”, projekt okładki i skład; 
Danuta Sułkowska, Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczna-Zdrój 2021, s. 56.

Występ 50 zespołów na 
Festiwalu Lachów i Górali 
Już 10 września na terenie rekreacyjnym „Nakło” w Piwnicz-

nej-Zdroju nad Popradem ruszy uroczysty korowód z udzia-
łem ponad 1300 osób otwierając wielki Festiwal Lachów i Gó-
rali. Impreza potrwa trzy dni i będzie towarzyszyć 12. Festi-
walowi Biegowemu. Wygląda na to, że będzie to największe 
wydarzenie kulturalne południowej Polski w roku 2021.

Ostatecznie w szranki stanie aż 47 zespołów regionalnych. 
A będą wśród nich Lachy Sądeckie, Górale Sądeccy, Lachy Pół-
nocne, Górale Czarni, Pogórzanie, Lachy Limanowskie, Góra-
le Biali, Górale Spiscy, Górale Podhalańscy. 60 000 zł to kwota 
przeznaczona na nagrody. Odbędzie się także Bieg Lachów i Gó-
rali. Gościnnie wystąpią 3 zespoły zagraniczne, ze Słowacji oraz 
z Węgier.

 
Organizatorami imprezy są Fundacja Sądecka oraz Spo-

łeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.
 
Przedsięwzięciu patronuje EUROPA KARPAT.

Festiwalowi Biegowemu będą towarzyszyć 3 Sądeckie Targi 
Książki w Miasteczku Biegowym w Piwnicznej-Zdroju.
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Cicha uliczka

Cała świetlista, brzemienna świętością,
kroczy do domu z torbą pełną łaski.
Dotykiem dłoni błogosławi rondle,
bystrym spojrzeniem zerka zza firanki,
uczynki bliźnich wiąże na supełki.
Szarą godziną godnie wrasta w fotel,
cienką herbatkę miesza kropidełkiem
i na różańcu ciężkim, głaszcząc kota,
wieczorne plotek odmawia paciorki.

Wiersz z tomiku Agaty Konstanty 
Moje miasteczko, Stary Sącz 2004

🐝 

Jest w Nowym Sączu na Wólkach malutka cicha ulicz-
ka. Uliczka Poetki Agaty Konstanty. Za płotami 

ogródków chwieją się malwy i ostróżki. Pachnie maciej-
ka. A w Starym Sączu na domu rodzinnym poetki wmu-
rowano tablicę pamiątkową.

Urodzona w 1936 roku w Starym Sączu zmarła przed-
wcześnie, w roku 1984. Od 1973 r. po ukończeniu Studium 
Aktorsko-Reżyserskiego w PWST w Krakowie pracowała 
w Domu Kultury Kolejarza. Była instruktorką, opiekunką 
artystyczną i reżyserką Teatru Robotniczego im. B. Barbac-
kiego. Pisała wiersze refleksyjne, głęboko ludzkie w swej 
wymowie, czasem nasycone specyficznym humorem i iro-
nią. które drukowała prasa regionalna. Wiersze te zostały 
wydane pośmiertnie w trzech tomikach: Zaproszenie, A nad 
Popradem jesień, W moim miasteczku. 

Potrzeba zaledwie 2 minut (w podobnym czasie pokonuje 
się ul. Ogrodową czy ul. Kolejową w Piwnicznej), by wyjść 
z uliczki Agaty Konstanty na ul. Barbackiego. Na Wólkach 
domki w otulinie kwiatów, w domkach firanki….

Sąsiadka

Grzechy młodości zwinęła na kłębki.
Dała w depozyt.
Dzisiaj jej prawość wypełnia sukienkę,
szczelnie zapiętą na guziki cnoty.
Co rano sunie do kościoła,
i u stóp ołtarza sumienie swoje sypie naftaliną.
O każde „culpa” wykłóca się z Bogiem,
znacząc w mszaliku odpusty krzyżykiem.

Zrób coś dobrego dla siebie  
i pszczół!
Dziko żyjące owady zapylające są podstawą bioróżnorod-

ności naszej planety. To dzięki nim możemy cieszyć się 
światem pełnym kolorowych kwiatów, dorodnych owoców i róż-
norodnych lasów. Dziś pszczoły i dzikie zapylacze potrzebują 
naszego wsparcia! Każdego roku setki tysięcy z nich ginie w wy-
niku działalności człowieka. Bez nich nasz świat już nigdy nie 
będzie taki sam.

Oprócz utraty siedlisk i chemizacji rolnictwa zagrożeniem dla 
owadzich zapylaczy są toksyczne opryski prowadzone w lasach, 
które powinny być dla owadów bezpieczną ostoją. Statystyki mó-
wią same za siebie, w ciągu 10 lat powierzchnia, na jakiej prowa-
dzi się działania zwalczające owady wzrosła prawie 20-krotnie, 
a teren samych oprysków prowadzonych z samolotów aż 70-krot-
nie! Jeśli nic nie zrobimy, owady zapylające znikną z naszej pla-
nety, a wraz z nimi wiele gatunków roślin i zwierząt. Należy to 
zmienić! Jeśli chcesz wspierać nasze działania przez cały rok, 
możesz to zrobić adoptując regularnie cały pszczeli rój! 

Magda Figura i pszczela ekipa Greenpeace
kontakt.pl@act.greenpeace.org

Uliczka Kolejowa w Piwnicznej-Zdroju, fot. B. Paluchowa 
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W dniach 21 – 30 lipca 145 dzieci z terenu Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój uczestniczyło w półkoloniach letnich zorgani-

zowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii. Celem głównym było stworzenie dzieciom alternatywnej formy 
spędzenia wolnego czasu w okresie wakacji letnich. Zajęcia w ra-
mach półkolonii odbywały się w następujących placówkach:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piwnicznej-Zdroju 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicznej-Zdroju
Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej
Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju 
Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Świetlica Środowiskowa w Zubrzyku 

W tym okresie dzieci pod opieką wychowawców realizo-
wały przygotowany program, który zawierał m.in. wycieczki 
autokarowe do Zakopanego, Krakowa, Starego Sącza, Szczaw-
nicy i Jaworek, Niedzicy, Rabkolandu, Labilandu, wioski in-
diańskiej w Szczyrzycu, wycieczki piesze, zajęcia edukacyjne 
i inne. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i energią uczestni-
czyły w zajęciach, po których zmęczone, ale zadowolone wra-
cały do domu. W zakresie zajęć sportowych uczestnicy korzy-
stali z infrastruktury gminnej tj. basenów i kompleksu boisk 
na Radwanowie, hali widowiskowo-sportowej wraz ze ścianką 
wspinaczkową, placów zabaw. 

Półkolonia letnia 2021

których zrealizowane zostały dwa programy profilaktyczne. Dzie-
ci młodsze uczestniczyły w programie „Cukierki”, którego celem 
było m.in. przybliżenie podstawowych informacji na temat środ-
ków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie 
umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, postawy dystansu 
w relacjach z osobami nieznajomymi, wzmocnienie pozytywne-
go obrazu samego siebie, rozwijanie samodzielnego i twórczego 
myślenia. Grupy starsze wzięły udział w programie „Emocje na 
start”, którego celem było m.in. budowanie pozytywnego stosun-
ku do siebie i innych, tworzenie klimatu przyzwolenia do prze-
żywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zaak-
centowanie wpływu uczuć na zachowanie, budowanie postawy 
otwartości, obniżenie lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie 
zasad dobrej komunikacji, jak również umiejętność budowania za-
ufania, nauka współpracy. W ramach codziennych zajęć odbywały 
się również zielone kuligi, spacery, ponadto wychowawcy półko-
lonii organizowali drobne konkursy plastyczne, zagadki, zawody 
sportowe, podchody wraz z upominkami i dyplomami. 

W ramach zajęć edukacyjnych dzieci gościły w Mini Centrum 
Edukacji Ekologiczno - Kulturowej w miejscowości Kokuszka – 
miejscu stworzonym przez Zespół Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Utrzymanie 
różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez pro-
wadzenie gospodarki pasterskiej”. Tematem prowadzonych zajęć 
była historia pasterstwa w Karpatach oraz kultura pasterska zwią-
zana z czarną owcą w Piwnicznej-Zdroju. Dzieci z entuzjazmem 
i zaciekawieniem zwiedzały bacówkę, mierzyły tradycyjne stroje 
oraz próbowały swoich sił w grze na tradycyjnych instrumentach. 
Dodatkowo w ramach warsztatów prowadzonych przez ekodo-
radcę Urzędu Miejskiego dowiedziały się jak chronić środowisko 
naturalne przed zanieczyszczeniami oraz uczestniczyły w quizie 
wiedzy z zakresu ochrony powietrza. Elementem programu pół-
kolonii były również zajęcia w zakresu profilaktyki, w ramach 
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W dniu 30 lipca w budynku hali widowiskowo-sportowej 
wszystkie grupy spotkały się wspólnie na uroczystym podsu-
mowaniu i zakończeniu wypoczynku. Podziękowania kierowni-
kom i wychowawcom w imieniu Burmistrza Piwnicznej-Zdroju 
wręczyła pani Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS. Uczest-
nicy wspólnie z kierownikami i wychowawcami odśpiewali 
piosenkę kolonijną, której uczyli się wytrwale w trakcie wy-
poczynku. Kolejno wszyscy otrzymali od swoich wychowaw-
ców pamiątkowe dyplomy oraz wylosowali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój. Radości 
i uśmiechom nie było końca. 

Burmistrz Dariusz Chorużyk składa serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego przed-
sięwzięcia, w szczególności dyrektorom placówek oświatowych oraz 
Dyrektorowi MGOK za stworzenie warunków do organizacji wypo-
czynku, kierownikom i wychowawcom, dzięki których zaangażowaniu 
półkolonia była czasem spędzonym aktywnie, zdrowo i bezpiecznie, 
jak również rodzicom uczestników za wszelką okazaną pomoc i życz-
liwość. Szczególne podziękowania należą się dzieciom – uczestnikom 
półkolonii za liczny i aktywny udział w zajęciach, wzorowe zachowa-
nie, zdyscyplinowanie, dobrą zabawę i uśmiech na twarzy. 

Do zobaczenia za rok!

Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Bardzo wielu Ateńczyków uśmierciła zaraza ateńska, a nie oblegające Ateny wojska spartańskie i warto o tym pamiętać. Dostawy 

żywności (zboże, ryby) do Aten, to również ciekawy aspekt wojny peloponeskiej…

Czy bakteriofagi okażą się pomocne w zwalczaniu koronawirusa, przekonamy się, natomiast odkrycie DNAZ, różniące się tak 
oryginalnie od DNA udowadnia, że nie wszystko jeszcze wiemy. Jakie, powstające abiogennie (!) w przestrzeni kosmicznej związki 
organiczne przynoszą na Ziemie meteoryty, to intrygujące pytanie dla współczesnych, ambitnych naukowców.

Do zobaczenia.
Leszek Mikołajczyk

Fot. – Organizator półkolonii



Górale Karpat mają swoje święto pasterskie - 
Śtryt w Wierchomli Małej. Strycić się, znaczy 

spotkać się. Spotykają się od 9 lat. Tak było i tym 
razem 1. Sierpnia pod Hotelem Wierchomla Ski-
&Spa Resort, organizatorem Śtrytu. Drugim orga-
nizatorem jest Stowarzyszeniem Górale Karpat. 

Śtrytowi towarzyszyły warsztaty i pokazy 
„Wyprawa po złote runo”, czyli o tym jak owcze 

runo skubać, gręplować ręcznie i z użyciem 
XIX-wiecznej maszyny, prząść, tkać i fil-
cować, farbować naturalnymi barwnikami 
roślinnymi. Na wystawie „Mały przeżuwacz 
wielki ekolog” – prezentowały się owce 
i kozy hodowane na górskich halach.

Odbył się też Karpacki Jarmark z prze-
pięknym rękodziełem i degustacją regional-
nych potraw, m.in. serów kozich i owczych, 
pokazy strzyżenia owiec i pucenia oscypka 
oraz występy zespołów regionalnych. 

B.
Fot. Piotr Paluch

Śtryt pasterski czyli święto Górali Karpat

Czarne owieczki szydełkowe wykonane przez Alicję Paluch




