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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna

Filary, na których powstawała wg. wielowiekowej tradycji kul-
tura europejska są trzy: humanizm i odrodzenie (XIV–XVI 

w.) oraz chrześcijaństwo. Wpływ Biblii polega na tym, że przez 
wieki kształtowała charakter i wartości ludzi w Europie. Dlaczego 
piszę o tym? Bo jesteśmy dumnymi obywatelami jaśnie oświeco-
nej Europy. Dziedzictwem kultury europejskiej jest świat sztuki: 
muzyka, literatura, malarstwo, rzeźba, poezja. Ma on pomagać 
człowiekowi w rozumieniu i przeżywaniu życia, a także w odnaj-
dywaniu w sobie duchowości. 

Humanizm – przeciwstawiający się teocentrycznej kulturze śre-
dniowiecza, to zainteresowanie człowiekiem, światem otaczającym 
i doczesnością. Humanistów interesował żywy człowiek, jego ży-
cie, umysł, dążenia, potrzeby, stosunek do przyrody. Człowiek był 
najcenniejszą częścią przyrody, więc i przyroda weszła do sztuki. 
Sztuka renesansowa stała się rodzajem nauki a wynalazek druku 
ułatwił rozpowszechnianie ideologii humanizmu, filozofii i historii 
literatury starożytnej. Nauka humanistyczna, zaznaczyła się głów-
nie rozwojem badań użytkowych w dziedzinie nauk przyrodni-
czych, przede wszystkim mechaniki, astronomii oraz anatomii wraz 
z fizjologią. Zapoczątkowała badania naukowe. W tej epoce żyli 
wybitni europejscy humaniści, m.in.: Leonardo da Vinci – „czło-
wiek renesansu”, mający wiele zainteresowań, umiejętności i zdol-
ności, Erazm z Rotterdamu – filozof usiłujący łączyć ideologię hu-
manizmu z ideologią chrześcijańską czy Wiliam Szekspir. 

W naszej ojczyźnie co niektórzy humaniści zaczęli pisać w ję-
zyku polskim (Mikołaj Rej), ale większa część pisała niestety 
nadal po łacinie. Najwybitniejsi ludzie tego okresu to: poeta Jan 
Kochanowski; astronom, lekarz, matematyk Andrzej Frycz Mo-
drzewski; Mikołaj Kopernik - twórca teorii heliocentrycznej (Zie-
mia kręci się wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi, jak do tej 
pory sądzono) czy autor słynnych kazań - Piotr Skarga.

W architekturze nastąpiły w renesansie istotne zmiany. Wzo-
rowała się na starożytności - antyku. Przykładem jest tu budowa 
w Rzymie bazyliki świętego Piotra ze słynną kopułą. W Polsce naj-
większym przedsięwzięciem architektonicznym było budowanie 

Wawelu. Zupełnie inne brzmienie zy-
skała też muzyka tamtego okresu. 

Warto pamiętać, ze kultura Eu-
ropy zachodniej i środkowej różni 
się diametralnie od kultury wschodu, 
w strefie wpływów której znajduje się 
i Rosja i Ukraina i Gruzja… Im dalej 
na wschód, tym większe różnice.

A dzisiaj na świecie i w „naszej” 
Europie? Weźmy sztukę filmową. We 
współczesnym filmie panuje moda 
na drapieżną zwierzęcość. Najchęt-
niej oglądane są filmy „akcji”. Ich główni bohaterowie działają 
jak drapieżniki: niezwykle szybko, bardzo brutalnie i instynktow-
nie. Te wzorce działania impulsywnego, pozbawionego ułamka 
zastanowienia, często można zaobserwować w realnym życiu. 
Z trudem przychodzi nam przyzwyczajanie się do narzucanych 
nam zasad nowej rzeczywistości.

W naszej gminie nie mamy takich dylematów. Czas, jak rzeka 
Poprad, płynie tu wolno, wyznaczonym od dawna korytem. Dzia-
łają, i owszem, ale nie nachalnie różne grupki wspólnych intere-
sików. Plotki sączy się tu, jak w każdym małym miasteczku, z 
cicha, z ucha do ucha, kopie się pod kimś malutkie dołki, pod za-
słoną nocy kominy dymią na potęgę – ciekawe co i dlaczego, nie 
zważając na ekologię, spala się w kotłowniach. Większość z nas 
żyje wyłącznie dla siebie, nie wadząc nikomu, Czy takie „uroki” 
prowincjonalizmu są potrzebne Europie?

Może i tak…

Pisarz Ryszard Kapuściński powiedział:
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. 

Świata w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas naj-
bardziej możliwe jest zło.

Trwająca od kilku 
tygodni susza doku-
cza wszystkiemu co 
żywe, w szczególności 
małym formom życia. 
Bardzo się cieszyłam 
z gniazdka, jakie uwi-
ły muchołówki. w za-
cisznym kąciku nad 
drzwiami do domu. Po 
ok. 2 tygodniach wy-

kluły się w nim trzy pisklęta. Jednak brak opadów i dostatecznej 
ilości pożywienia (owadów) sprawiły, że jedna z małych mucho-
łówek nie przeżyła.                                                                                      /b/

Uroczystość Bożego Ciała. Trzy pokolenia Sikorskich: od lewej – 
Jolanta, Emilka i Maria – teściowa i babcia
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Teren naszej gminy bogaty w rzeczki i strumienie, zasilające rzekę 
Poprad, posiada mnóstwo mostów, mostków i kłądek, na potokach 

w większości są to konstrukcje drewniane, które co jakiś czas trzeba re-
montować. Wyłoniono wykonawcę modernizacji dwóch mostów na potoku 
Czercz w Kosarzyskach. 

Dzięki środkom z programu Polski Ład i rozstrzygniętemu przetargowi 
gmina będzie modernizować dwa mosty na osiedlu Kosarzyska. Pierwszy 
– w ciągu drogi prowadzącej przez skład drewna w kierunku Zaczerczy-
ka, drugi – na drodze prowadzącej na osiedle Rewałówka.

Realizacja tych zadań to koszt 1 300 000 zł. Realizacja w formule za-
projektuj i wybuduj. Szczegóły projektów będą znane po uzgodnieniach 
wodno – prawnych. Modernizacja tych obiektów ma być wykonana do li-
stopada 2023 r.

W ramach dofinansowania w kwocie 10 500 000 zł, jakie gmina Piwniczna-Zdrój otrzymała w ramach kolejnego rozdania środków 
z rządowego programu Polski Ład. 

5 milionów zł. Samorząd przeznaczył na remont drogi gminnej w Kokuszce
5 000 000 zł to przewidywane 95 wartości inwestycji. Różnicę samorząd uzupełni z własnego budżetu. Pozostałe 5 200 000 zł pójdzie 
na modernizację infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastruktura drogową. Szczegóły i zakres tych inwestycji nie są jeszcze 
znane. Burmistrz Dariusz Chorużyk podkreśla, że dofinansowanie tych inwestycji, tak ważnych dla mieszkańców przyczyni się do 
dalszego rozwoju Piwniczej-Zdroju jako gminy uzdrowiskowej i turystycznej.

INWESTYCJE W GMINIE – Renowacja mostów w Kosarzyskach

XLVII Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-Zdroju 
28 czerwca 2022 r. W  Sesji uczestniczyło 13 radnych, nie-
obecni: Aneta Janur – Majocha, Łukasz Maślanka. Sesję prowadził 
Adam Musialski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piwnicznej-
-Zdroju wotum zaufania. 7 gł. za, 5 gł. przeciw, 1 głos 
wstrzymujący się (Burmistrz Dariusz Chorużyk nie otrzy-
mał wotum zaufania).

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021. 8 za, 4 przeciw, 
1 wstrzymujący się.

3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piw-
nicznej-Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 
2021. 8 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się (Burmistrz 
Dariusz Chorużyk otrzymał absolutorium).

4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwa-
ły budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 
2022. 8 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się, 2 nieoddane. 

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 9 za, 2 przeciw, 
1 wstrzymujący się.

6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla OSP w Wierchomli 
Wielkiej na dofinansowanie do zakupu średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego. 11 za, 
1 przeciw.

7. Uchwała w sprawie opłaty ryczałtowej za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe. 12 głosów za.

8. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jedn. pali-
wa dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok szkolny 
2022/2023. 12 za.

9. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczy-
cieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obo-
wiązkowym wymiarze godzin. 11 za, 1 nieoddany. 

10. Uchwała w sprawie współpracy stron w zakresie realiza-
cji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na istniejących przejściach dla pieszych”. 12 za.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osło-
nowego dla mieszkańców Miasta i Gminy, którzy pono-
szą zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych 
w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na eko-
logiczne. 12 za.

12. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowni-
ków oraz wprowadzenia jego regulaminu. 11 za, 1 wstrzy-
mujący się.

13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/328/2022 
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022 r. 12 za.

14. Uchwała w sprawie nabycia gruntu do zasobów – działki 
2721/2 i 2722. 12 za.

15. Uchwała w sprawie nabycia gruntu do zasobów – działka 
2723. 12 za. 

16. Uchwała w sprawie sprzedaży działki – 5046/16.12 za.

MN

Most na Czerczu, droga na Zaczerczyk
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Wieści z Młodowa
Nowy przystanek kolejowy
W ramach rewitalizacji stacji kolejowych w Do-

linie Popradu nadszedł czas na przystanek kolejowy 
w Młodowie. Firma sprawnie usunęła stare zabudo-
wania, które były już w złym stanie technicznym. 
Na nowym miejscu rosną szybko mury współczesnej 
budowli, która będzie wyposażona w nowoczesny 
system korzystania z niej. W pamięci mieszkańców 
pozostaną wspomnienia starego przystanku, z którym 
wiążą się nierozerwalnie sytuacje z ich życia, kiedy 
podróżowanie pociągiem było bardzo popularne.

Miejsce Pamięci Narodowej w Młodowie
We współpracy z: IPN w Krakowie (Oddziałowe 

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa), Urząd 
Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, Szkołą Pod-
stawowa Głębokie, OSP Głębokie - Stowarzyszenie 
Młodów - Głębokie przystąpiły do realizacji zadania, 
polegającego na rewitalizacji terenu wokół pomnika: 
MPN w Młodowie. Planujemy wzbogacić go o tabli-
cę z najbardziej możliwym do odtworzenia opisem 
zdarzeń, nazwiskami poległych itp. Ponadto chcemy 
poszerzyć plac przed pomnikiem, podsypując ziemią, 
zamontować 2 ławki, umieścić nowe, betonowe doni-
ce. Pragniemy, aby miejsce to było okazją do ciekawej lekcji historii w plenerze. 

 Po wielu pisemnych konsultacjach z Panem Cezarym Brożkiem, radcą prawnym, odbyło się już pierwsze spotkanie w tym miejscu 
z przedstawicielem IPN Panem Jakubem Rybą, starszym inspektorem Biura. Trwają ustalenia faktów historycznych na podstawie ist-
niejących dokumentów.

Park Świętej Kingi w Głębokiem
W Parku w Głębokiem nieustannie coś się dzieje. 

Przed rocznicą poświęcenia pomnika Św. Kingi na-
stąpiły jak co roku generalne porządki przed sezonem 
letnim. Panie ze Stowarzyszenia Młodów-Głębokie 
uporządkowały pomieszczenie socjalne, teren wokół 
oczka oraz przygotowały elementy ścieżki przyrod-
niczej do koszenia usuwając trawę wokół. Pracowni-
cy MZGKiM wykosili cały teren, który od razu na-
brał uroczystego wyglądu. W dniu 5 czerwca odbyła 
się uroczystość rocznicowa, którą swoimi występami 
ubarwili utalentowani uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Głębokiem. Pyszne ciasta i placki pasterskie 
w wykonaniu pań ze stowarzyszenia cieszyły się du-
żym wzięciem.

 
W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 000,00 zł 

przyznaną nam na dofinansowanie zadania w konkursie ofert „Ma-
łopolska Gościnna – II edycja 2022r.”Do wkładu własnego doło-
żyli się tradycyjnie ZBNWM „Piwniczanka” w kwocie 1000,00 zł 
oraz UMiG Piwniczna-Zdrój w kwocie 2000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania planujemy utworzyć strefę relak-
su, gdzie umieścimy w podłożu 5 szt. leżaków na łagodnym zbo-
czu, z którego można podziwiać piękne widoki.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy. 
 Tekst i fot. Danuta Kulig 
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Sięgamy po sukces” to jeden z projektów, który realizuje 
w nowo otwartym Ośrodku w Kosarzyskach Stowarzyszenie” 

Nasz Dom”, program skierowany do rodzin z dziećmi niepełno-
sprawnymi. Rok temu otwarto podwoje budynku i rozpoczęły się 
zajęcia w pomieszczeniach na parterze. Piętro pozostawało w sta-
nie surowym, a jego szybkie wykończenie było marzeniem preze-
ski Stowarzyszenia Nasz Dom, p. Marii Kulig i wszystkich, którzy 
w tym domu znajdują miejsce dla siebie. Wszak wszystko zależało 
od posiadanych środków, a te trzeba było zdobyć. Odwiedzenie 
Ośrodka po roku, daje możliwość zobaczenia jak funkcjonuje 
w nowych warunkach i jak posunęły się roboty wykończeniowe 
piętra budynku. Zdumiewa stan tej części domu. Już na pięknie 
wykończonych schodach p. Maria opowiada. co zrobione, zaku-
pione, co już funkcjonuje, a co jest do pilnego wykończenia. 

Obecnie piętro w znacznej części przeznaczone jest na placów-
kę dziennej opieki. I te pomieszczenia, jak całe piętro, mają już 
posadzki , pomalowane ściany, zamontowane instalacje elektrycz-
ne i przyzywowe do urządzeń alarmowych przy łóżkach i w ła-
zienkach, które są częścią każdego pokoju. W pokojach czekają 
jeszcze nierozpakowane łóżka, materace. Czekają jak i łazienki na 
hydraulików, którzy zamontują aparaturę, urządzenia do kąpieli 
terapeutycznych. I te łazienki to obecnie problem numer jeden, 
bo trzeba zgromadzić fundusze. Już bardzo pomogło starosądeckie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Przy okazji 
Święta Rodziny urządzono zbiórkę do puszek na rzecz piwniczań-
skiego Ośrodka, bo jak powiedziała prezeska „Gniazda” – p. Zofia 
Wcisło „ myśmy dostali lokal i wszystko co potrzebne, dostaliśmy 
w tym roku 7 milionów na rozbudowę ośrodka. A oni sami zdoby-
wają fundusze na stworzenie warunków, walczą o nie dla swoich 
podopiecznych i mają już piękne efekty. „Nasz Dom” podzięko-
wał starosądeczanom występem piosenkarskim podopiecznych 
Madzi i Łukasza.

Na piętrze działają już dwa dobrze wyposażone gabinety do te-
rapii sensomotorycznej. Wyposażenie jednego z nich dostarczyła 
świąteczna Reklama Dzieciom, która doceniła wartość i znaczenie 
napisanego projektu, Jest też pokój wyciszeń, bo nieraz trzeba po-
móc wrócić do emocjonalnej równowagi pobudzonemu nadmiernie 
uczestnikowi. I ten gabinet ma odpowiednie wyposażenie. Wyposa-
żenie w przyrządy mają także pracownie na parterze, gdzie skupia 
się wiele zajęć grupowych. Jak mówi p. Maria Kulig, mamy warun-
ki do wszystkich zajęć przewidzianych w naszych projektach. 

Drugi realizowany projekt to projekt senioralny. Obejmu-
je on obecnie 30 osób z terenu naszej gminy – realizowany jest 
we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionów z Nowego Sącza. 
Rozmowa z uczestnikami tej grupy pokazała, jak wiele znaczy dla 
osób starszych, samotnych. Daje możliwość spotkania się, wspól-
nego spędzenia czasu. Zapytałam dlaczego tu przychodzą? 

P. A. lat 96 – Tu mam kolegów, możemy pogadać, pożartować, 
wspominać jak to było kiedyś .Mamy też rehabilitację na przyrzą-
dach. zdarzy się jakaś atrakcja.

P. B. – To moja odskocznia od codziennych zajęć, czynności. 
Muszę też pokonać trochę trudności, a jak tu jestem, to taka prze-
rwa w samotnym życiu. Tu gadamy, śmiejemy się, żartujemy.

Sięgamy po sukces, 
czyli jak funkcjonuje Ośrodek Stowarzyszenia „Nasz 
Dom” w Kosarzyskach

P. C. – Ale też trochę pracujemy – robiliśmy np. siatki ma-
skujące dla Ukrainy. Ćwiczymy na przyrządach, traci się trochę 
kalorii i sadełko spada…

P. D. – Niedawno wróciłem do Piwnicznej na swoje śmieci, 
bo mieszkałem długo poza Piwniczną. Ktoś mi powiedział, że tu 
jest takie miejsce, gdzie się można spotkać i zaraz tu przyszedłem. 
Czuję, że nie jestem sam, dobrze mi tu. Tylko się niepokoję, bo 
mówią, że to tylko do sierpnia, no to co będzie dalej?

P. K. – Wychodzę z domu od swoich problemów, odpoczywam 
w innym otoczeniu. Mam nowe znajome i nawet jak się spotyka-
my w sklepie, na ulicy to zawsze pogadamy, czasem pożalimy się .

P. E. – Lubię takie różne zajęcia, bo robimy np. jakieś dro-
biazgi, ozdoby przed świętami, niektóre haftują, robią na drutach, 
szydełkiem. No i nigdy nie brakuje tematu do rozmów.

P. F. – Tu też słyszymy różne rady, np. jak dbać o swój wy-
gląd. O, dzisiaj pani pokazała nam jak zadbać o swoje ręce, dłonie. 
My kobiety też się boimy, co będzie po sierpniu jak się projekt 
skończy….

Seniorzy korzystają także z pomocy terapeutów – informuje  
p. Maria. Ale bardzo sobie cenią ten czas spędzany wspólnie z in-
nymi na różnych zajęciach i towarzyskich pogwarkach przy kawie, 
herbatce. Seniorzy bardzo angażują się w przygotowania różnych 
akcji charytatywnych czy zbliżających się świąt. Organizowane 
są także wyjścia na basen, czy wyjazd do chochołowskich term. 

Tu widać, jak bardzo niektórym doskwiera samotność i jak 
wielka jest potrzeba aktywności, bo seniorzy także podróżują, an-
gażują się w organizację różnych wyjazdów np. do kina, na piel-
grzymki, spotkań przy ognisku.

Program napisany w ub. roku „Sięgamy po sukces” z myślą 
o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach przynosi naprawdę 
owoce. Uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych fundusze, pozwoliły zatrudnić odpowiednio 
przygotowaną kadrę i zapewnić rehabilitację społeczno-zawodo-
wą 20-tu uczestnikom. Dzięki temu każdy podopieczny korzysta 
z godzinnej indywidualnej terapii, a także z terapii w grupie, ale 
to są grupy tylko pięcioosobowe. Nikt nie pozostaje na uboczu, 
bez opieki i rehabilitowania. I postępy są widoczne. Małe, może 
dla osób postronnych mało widoczne, ale one są, na miarę moż-
liwości każdego z nich. To co najbardziej widoczne, to integracja 
tej grupy. Oni lubią ze sobą przebywać, potrafią sobie pomagać, 

fot. Barbara Paluchowa



7

fo
t. 

ar
ch

. S
to

w
. N

as
z 

D
om

pracować w grupie, troszczą się o siebie. Mają swoje ulubione za-
jęcia w czterech różnych pracowniach: kulinarnej i gospodarstwa 
domowego, ogrodniczo-florystycznej, plastycznej, rękodzieła art., 
i hafciarstwa.

Każdego dnia przychodzą tutaj rano lub po południu, bo są 
podzieleni na cztery grupy. Każdego dnia każde z nich ma odpo-
wiednią dla siebie terapię indywidualną i grupową. Spędzają te 
kilka godzin poza domem, a rodzice są spokojni, wiedząc, że ich 
dzieci są pod właściwą opieką. To też czas odciążenia rodziców 
od nieustannej troski o dziecko, czas na odpoczynek. Bo my nie 
zabierany dzieci rodzicom, my ich odciążamy choć na te kilka go-
dzin - wyjaśnia p. Kulig. 

Kto to wszystko wykonuje, czyli ile osób pracuje z osobami 
niepełnosprawnymi? Grupa podopiecznych liczy 20 osób, w pro-
jekcie senioralnym uczestniczy 30 osób. Seniorzy najliczniej przy-
chodzą dwa razy w tygodniu do Ośrodka – jednak są stworzone 
warunki na codzienny ich pobyt – dla każdego jest miejsce. Pro-
jekt Sięgamy po sukces realizuje się również przez pięć dni tygo-
dnia od poniedziałku do piątku, a Ośrodek jest czynny od 8,00 do 
18,00. Przy realizacji projektów pracują terapeuci, opiekunowie, 
logopeda, psycholog, specjaliści od IS, rehabilitant. Koszty dzia-
łalności Ośrodka pokrywa PFRON, podatki od wynagrodzenia 
pracowników wpływają do gminy. 

Na pytanie jak się to dzieje, że doprowadzono już prawie 
do końca prace wykończeniowe, zdobywając fundusze, słyszę 
odpowiedź: Nie wiem. ale to wszystko sprawa ludzi dobrej woli 
i wielkiego serca. Ktoś zadzwoni, i zapyta co trzeba, ktoś dokona 
wpłaty na konto, pomoże zakupić np. meble sprzedawane po wy-
stawie w niższej cenie. Ludzie widzą konkretne działanie, widzą 
jak i komu służy nasz Ośrodek i chcą pomóc. Jestem ogromnie 
wdzięczna wszystkim darczyńcom, mieszkańcom miasta i gminy, 
bo to ich wysiłek i ich zasługa. Dziękuję serdecznie naszym Roda-
kom zza oceanu – Polonii z New Britain.

I pomyśleć, że powstało coś z niczego niemal i to dzięki wspól-
nemu wysiłkowi wielu. Czego do tego potrzeba? Mieć cel, ideę, 
która nie budzi wątpliwości, mieć siłę woli zmagania się z prze-
ciwnościami, pozyskać ludzi sprzyjających idei dzieła i tych, któ-
rzy zechcą na różne sposoby włączyć się w realizację zamierzenia. 
I to się udało w Piwnicznej. Ośrodek w Kosarzyskach powstał, jest 
rzeczywistością, służy piwniczanom – najsłabszej grupie społecz-
ności lokalnej, o których to ludzi, niepełnosprawnych, seniorów, 
mamy obowiązek troszczyć się otaczać szczególną opieką; ma ten 
obowiązek samorząd także, a może przede wszystkim samorząd 
lokalny. Troska o najsłabszych jest świadectwem społeczeństwa, 
jego poziomu moralnego, solidarności i człowieczeństwa.

 Czerwiec 2022
Maria Lebdowiczowa

Grupa Seniorów podopiecznych Stow. Nasz Dom



8

Nasza Bibliteka miała niedawno przyjemność 
gościć artystyczny duet Joanny Babiarz 

i Janusza Szota. Spotkanie z poezją, w związku 
z wydaniem nowych tomików wierszy, oznacza-
ło także spotkanie z muzyką. Na debiutanckiej 
płycie autorskiej Wędrowanie znalazły się utwory 
poetów, które przy akompaniamencie skrzypiec, harmonijki ustnej, gitary zyskały inny, głębszy wydźwięk.

Wydanie 11. tomiku Porastanie oznaczało dla Joanny Babiarz świętowanie 35-lecia pracy twórczej, literackiej, aktywności 
w środowisku poetyckim jako animatorki różnorodnych działań. Dla Janusza Szota najnowszy tomik, W każdej chwili, to już 

czwarty zbiór wierszy, tak różny od poprzednich. Joanna Babiarz wraz z Januszem Szotem, po-
etą, kompozytorem, gitarzystą współtworzą zespół Dookoła. Razem koncertują, śpiewają, wyko-
nują piosenki autorskie. 

Skąd potrzeba tworzenia? Na pytanie prowadzącej Stanisławy Widomskiej słyszymy odpo-
wiedź, że taka pasja nie rodzi się z niczego. Na pasję tworzenia, która staje się później konieczno-
ścią, wpływa klimat domu rodzinnego, lektur dzieciństwa. Joanna Szot wspomina, że to rodzice 
i dziadkowie zarażali fascynacją literaturą, uwrażliwiali na naturę, zachęcali do prac manualnych. 
Pan Janusz wraca myślami do Brzeska, skąd pochodzi i wyjaśnia, że od najmłodszych lat jego za-
interesowania były liczne. Począwszy od rysunku, literatury po muzykę. Na twórczość poetycką na 
kolejnym etapie życia silny wpływ wywarli wyjątkowi, mądrzy ludzie, mentorzy, mający autorytet, 
którzy pokazali kierunek drogi, pomogli odnaleźć swoje miejsce.

Jak zainteresować młodych poezją? Pani Joanna mówiąc o warsztatach jakie prowadziła z dziećmi 
zaznacza, że tworzenie wierszy może przypominać grę, grę wyjątkową, subtelną grę słowem. Każdy 
z nas może próbować swoich sił. Do tego potrzeba jednak wrażliwości, wyobraźni karmionej literatu-
rą, chęci zobaczenia czegoś więcej, niż materialnej strony życia:

Literacko i muzycznie 
czyli artystyczny duet Joanny Babiarz 
i Janusza Szota

 MJ-Z

oni 
 
szczekają jak psy 
dławią się 
własnym skowytem 
ślepną 
gdy stoję z lustrem 
przed nimi 
dla których słowo 
nic nie znaczy 
nikt o nich nie wspomni 
ani jednym słowem

Starzeć się z godnością
Co to znaczy starzeć się z godnością? Jak sprawić, by starość 

była przeżyciem pozytywnym, mimo iż organizm funkcjo-
nuje coraz mniej sprawnie? Czy starość to koniecznie problemy 
z pamięcią i zdrowiem? Czy starość to tylko stan ducha? Czy na-
uka zapewni nam kiedykolwiek wieczną młodość? 

 
Pytania można by mnożyć. Opublikowane właśnie badanie su-

geruje, że to niemożliwe. Nie będzie wiecznej młodości. Ale nie 
wszyscy naukowcy się z tym zgadzają. Prace nad naukową teorią 
młodości trwają.

 Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy rodzili 
się w wieku lat 80 i stopniowo zbliżali do 18”. Tak Mark Twain, 
sam wówczas bliższy osiemdziesiątki, komentował proces sta-
rzenia. I chyba dobrze podsumował odczucia większości z nas. 
Z wiekiem przychodzi mądrość i doświadczenie, ale też bóle 
stawów, problemy z pamięcią i zmarszczki na różnych częściach 
ciała. Gdyby można było korzystać z zalet wieku, ale wyelimino-
wać jego wady – ludzie zapewne byliby zdecydowanie bardziej 
zadowoleni z życia. 

Wieczna młodość – to marzenie, które towarzyszy nam zapew-
ne od zawsze. 

 Farmakologia, transplantologia, cybernetyka, genetyka czy 
badania nad komórkami macierzystymi obiecywały całą gamę 
dróg do osiągnięcia największego marzenia ludzkości: wiecz-
nego lub przynajmniej wielokrotnie dłuższego życia w mło-
dym ciele. Za marzeniem idą wielkie pieniądze. Firmy szuka-
jące wiecznej młodości mają być do 2025 r. warte ponad 600 
miliardów dolarów. Niewielu byłoby w stanie zapłacić za takie 
marzenia. Jednak wielu z nas zapłaciłoby za wieczną młodość. 
Złośliwe uwagi na temat – jak ona się brzydko zestarzała, a jak 
on się pochylił, wnet nosem dostanie do kolan, otwarłyby nie-
jedną kabzę.

Uważam, że wiek to mentalność, nie metryka. Znam 80-let-
nich młodzieńców i sporo 30-letnich staruszek, starych od nowo-
ści. Tzw. geriatria (czyli ludzie po 60. roku życia) potrafi niejed-
nego zaskoczyć witalnością, radością życia, a nie złośliwością czy 
uszczypliwością. Dlatego bądźmy powściągliwi wypowiadając 
opinie na temat ludzi starszych, mające się nijak do rzeczywi-
stości. Poza tym każdy się zestarzeje, a ci którzy nie akceptują 
procesu starzenia się i odstawiając młodzieniaszków i infantylne 
panieneczki, narażają się na śmieszność.

 Życzę Państwu zdrowych wakacji i jesieni życia bez chorób 
i kłopotów. 

Danuta Heller
redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego”
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W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień. Wiosna w roz-
kwicie, a w Szkole Podstawowej w Głębokiem tradycyjnie 

już – trwały przesłuchania dzieci i młodzieży w ramach X Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej. Dnia 
3 czerwca 2022 roku miało miejsce prawdziwe święto poezji. 

Tym razem zmianie uległa nieco formuła Konkursu, który 
od tego roku został adresowany do dwóch kategorii uczniów: 
z klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych, a ponadto 
recytatorzy mogli zaprezentować umiejętności prozatorskie. 
Tradycyjnie komisja dokonała oceny w dwóch kategoriach – 
gwarze i języku literackim w dwóch kategoriach wiekowych- 
kl.IV-VI i VII-VIII.

Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wydarze-
niu recytatorskiemu – a więc tworzenia okazji do pracy nad 
kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji – organizatorzy 
konkursu za istotny postulat uznali uczczenie pamięci wybitnej 
pisarki Marii Kownackiej oraz przypomnienie jej wartościowej 
twórczości literackiej pełnej odniesień do naszej małej ojczy-
zny. Pisarka była zafascynowana Sądecczyzną, a w tym roku 
jej książka „Rogaś z Doliny Roztoki” obchodzi 65-lecie pierw-
szego wydania. 

Spotkanie rozpoczęłam od przywitania gości i przedstawienia 
członków Jury Konkursowego. To znane i cenione w naszym re-
gionie poetki, których twórczości już od 10 lat poświęcony jest nasz 
konkurs: Pani Maria Lebdowiczowa, Pani Barbara Paluchowa, Pani 
Krystyna Kulejowa, Pani Wanda Łomnicka-Dulak oraz Pani Stani-
sława Widomska-Fiedor. W słowie wstępnym zachęciłam uczniów 
do udziału we wspaniałej zabawie posiadającej wiele aspektów za-
równo dydaktycznych, wycho-
wawczych oraz społecznych. 
Następnie goście wysłuchali 
krótkiego występu artystyczne-
go uczniów naszej szkoły. 

Od samego początku pano-
wała bardzo miła i przyjazna 
atmosfera. Powitałam gorąco 
nauczycieli i uczniów, któ-
rym „oddałam głos”. Swoje 
umiejętności zaprezentowało 
15 uczniów ze szkół: Szkoły 

Wiosenną porą budzi się nadpopradzka poezja i proza
Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Ko-
sarzyskach, Szkoły Podstawowej w Łomnicy-Zdroju, Szkoły Pod-
stawowej w Wierchomli oraz Szkoły Podstawowej w Głębokiem. 

 Konkurs spotkał się z zainteresowaniem dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy wygłosili wybrane przez siebie wiersze piwniczań-
skich poetek. Zaprezentowali też prozę: uczniowie klas IV-VI 
fragment książki Marii Kownackiej „Rogaś z Doliny Roztoki”, 
a klas VII-VIII dowolny fragment wybranego utworu. Uczestni-
cy Konkursu zaprezentowali wysoki poziom opanowania tekstu, 
poprawność i ekspresję wypowiedzi, przygotowali także dłuż-
sze utwory. Wszyscy recytatorzy byli gorąco dopingowani przez 
wspaniałą publiczność. 

Po burzliwych obradach Jury wyniki zostały uroczyście ogłoszo-
ne przez Panią Marię Lebdowiczową, która przedstawiła inspirującą 
ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi uczestni-
kami wieloma cennymi uwagami. Przyznano następujące nagrody:

Wszyscy laureaci otrzymali zasłużone brawa, pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody książkowe i drobne upominki. Jury oraz organizato-
rzy otrzymali od Pani Dyrektor specjalne podziękowania. Zwieńcze-
niem wydarzenia był krótki występ muzyczny w wykonaniu naszych 
uczniów- rodzeństwa Leny i Filipa Piwowarów oraz Weroniki Po-
morskiej i Kingi Pancerz. 

Za nami X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regio-
nalnej. Przygotowaliśmy go bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych. 
Konkurs spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Młodzi wyko-
nawcy podzielili się emocjami wkładanymi w przygotowane przez 
siebie interpretacje utworów, ujawnili swoją wrażliwość na treści 
zawarte w utworach poetyckich i prozatorskich oraz wykazali się 
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umiejętnością poszukiwań literackich. Zaprezentowali swój kunszt 
recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali 
w ostatnim czasie. Otrzymali cenne wskazówki od członków jury.

Tło do występu dzieci stanowiła piękna scenografia przygoto-
wana przez Panie: Beatę Miechurską i Joannę Gumulak i Joannę 
Jamrozowicz, dyrektor szkoły.

 
Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu: 
Kategoria: proza – gwara kl. VII-VIII

I m – Wiktoria Bołoz, SP Wierchomla
II m – Emilia Fiedor, SP Łomnica-Zdrój
III m ex. – Małgorzata Fiedor, SP Łomnica;
                – Martyna Kożuch, SP Kosarzyska

Kategoria: proza – język literacki kl. VII-VIII
I m – Zuzanna Szwala, SP Głębokie;
II m – Weronika Tokarczyk, SP Głębokie
III m – Zuzanna Grucela, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Piwnicznej-Zdroju

Kategoria: poezja – język literacki kl. VII-VIII
I m – Zuzanna Szwala, SP Głębokie;
II m – Weronika Tokarczyk, SP Głębokie
III m – Małgorzata Fiedor, SP Łomnica-Zdrój

Kategoria: poezja – gwara kl. VII-VIII
I m – Wiktoria Bołoz, SP Wierchomla
II i III m – nie przyznano

Kategoria: proza – język literacki kl. IV-VI
I m – Miłosz Goryca, SP Głębokie
II m – Liliana Gumulak, SP Łomnica-Zdrój;
III m ex. – Pulit Weronika i Kinga Pancerz, SP Głębokie

Kategoria: poezja – język literacki kl. IV-VI
I m – Miłosz Goryca, SP Głębokie;
II m – Zofia Tutko, SP Wierchomla;
III m – Liliana Gumulak, SP Łomnica-Zdrój

Kategoria: poezja – gwara kl. IV-VI
I m – Ściurka Olga, SP Kosarzyska;
II m – Michał Weber, SP Wierchomla;
III m – Filip Serkis, SP Wierchomla

„Dziękujemy za udział w zorganizowaniu nagród Panu 
Krzysztofowi Tomasiakowi z Nadleśnictwa Piwniczna oraz MGOK 
w Piwnicznej-Zdroju”. Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Bożena Stańczak

W dniu 8 czerwca w SP w Głębokiem 
odbył się międzyszkolny 

konkurs matematyczny klas trzecich
„Mistrz Matematyki”

Najlepsi uczniowie klas trzecich z okolicznych szkół zmie-
rzyli się swoimi umiejętnościami i wiedzą w 45- minuto-

wym teście. Poziom ich prac był wysoki bardzo zbliżony.
 Mistrzem Matematyki Klas Trzecich została Klara Mos 

ze szkoły Podstawowej w Rytrze.
II miejsce – Estera Widomska, SP Kokuszka
III miejsce – Błażej Rachel, Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Piwnicznej-Zdroju.
Zarówno laureaci, jak i pozostali uczestnicy otrzymali dy-

plomy i nagrody.
Gratulujemy!

                                             Organizatorzy: A.J., B.J., D.B. 
nauczyciele SP w Głębokiem

Moneta - srebrna tetradrachma 
z sową Ateny 480-420 p.n.e.

Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Dramatyczna walka greckich demokracji ze wschodnia 

despotią zakończyła się zwycięstwem, ponieważ działał Te-
mistokles, Leonidas i wielu innych. Eksploatacja nowych, 
odkrytych w latach osiemdziesiątych żył srebra w Laurion, 
umożliwiła Temistoklesowi realizację projektu budowy silnej 
floty, a późniejsza bohaterska walka Spartan i Tespijczyków 
uratowała tę flotę, umożliwiając jej wymknięcie się z pułap-
ki (Euripos). Później była Salamina, a odbudowane miasto 
Tespie rozkwitało jeszcze w czasach rzymskich.

 W czasie II wojny św. okazało się, że podstawową rolę 
zaczęły odgrywać lotniskowce, wówczas nowy, rozwijający 
się typ statków wojennych.

Zagadnienie:
1. Sowa i kogut jako atrybuty Ateny. Wyjaśnij różnice 

zachowań tych ptaków w rytmie dzień-noc. Porów-
naj upierzenie, wzrok, zdolności do lotu itd. Wyja-
śnij te przystosowania.

Do zobaczenia 
Leszek Mikołąjczyk

Atena była dziewiczą pa-
tronką wojny, rzemiosł oraz 
prac właściwych greckim ko-
bietom, a ważnych dla każdego 
domu i każdej rodziny. Opieko-
wała się rodami wywodzącymi 
się od herosów oraz miastami 
m.in. Spartą, gdzie miała świą-
tynię na akropolu

Przydomki Ateny (według 
Jana Parandowskiego):
• Ergane (pracownica)
• Polias (patronka miast)
• Promachos (pani zastępów)

• Pallas (panna)
• Partenos (dziewica)

Jej atrybuty to włócznia i tarcza. Zwierzęciem była sowa (za-
chowało się wiele monet ateńskich np. srebrnych tetradrachm 
z przedstawieniem tego właśnie ptaka, zwanych „sówkami”), 
zaś poświęconą jej rośliną było drzewo oliwne. Słynny puklerz 
– Egida (aegis, αἰγίς) był wykonany przez Zeusa ojca bogini ze 
skóry jego karmicielki – kozy Almatei. Egidą lub Gorgoneionem 
określano też specjalny pancerz – karacenę z wizerunkiem Medu-
zy (zob. np. posąg Ateny Lemnijskiej Fidiasza oraz Atenę Mattei 
z Luwru). Miał z niego wydobywać się ryk jak z miriady smo-
czych gardeł (Iliada 4.17). Najbardziej znanym ośrodkiem kultu 
były Ateny ze słynnym Partenonem na akropolu. 

binte
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Laureaci ważnych konkursów

„Broszka”
Na poczęstunku po lokalnej uroczysto-

ści pojawił się z „Broszką” – dużą 
błyszczącą, począwszy od powiek i ust 
w perłowych odcieniach, sznurów sztucz-
nej biżuterii, dotykanych przez tipsy, dłu-
gie, srebrzysto różowe przyklejane paznok-
cie. Na krótko i modnie ostrzyżonej głowie 
„Broszki” sterczały ciemno odrastające 
kępki platynowych włosów, muśniętych 
kolorami zabielanej kawy i malinowego 
musu. Ostry makijaż przyciągał wzrok.

- To moja partnerka – oznajmił podając 
mi dłoń na powitanie. Jego głos zabrzmiał 
nieco sztucznie. Broszka uśmiechnęła się 
blado, strzelając czarnymi oczami i wy-
patrując jeszcze niezajętych miejsc blisko 

oficjeli: sołtysa, komendanta policji, za-
stępcy prezesa banku i księdza proboszcza. 
Udało im się zająć upragnione miejsca. 
Podano kawę i szarlotkę upieczoną przez 
kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. Mój 
znajomy zaczął o czymś intensywnie prze-
konywać sąsiadów przy stole, a „Brosz-
ka” milczała. W pewnej chwili sięgnęła 
do fikuśnej cekiniastej torebki po zgrabne 
okrągłe pudełeczko z lusterkiem i pudrem. 
Zanurzonym w nim puszkiem kilkoma 
ruchami dotknęła zadartego nosa. Sołtys 
kichnął kilka razy, a jej partner, który pe-
rorował zawzięcie, na moment odwrócił 
głowę i spiorunował ją wzrokiem. 

Monolog trwał. Przedstawiciel zarządu 
banku po kilku łykach kawy wstał, ukło-
nił się i wyszedł, sołtys od czasu do cza-
su potakiwał głową, druh z OSP zajadał 

ze smakiem trzeci kawałek ciasta, a pro-
boszcz, jak to proboszcz, dobrotliwie się 
uśmiechał, nie patrząc na mówiącego. 
Z pewnością błądził myślami gdzieś da-
leko od miejsca, w którym aktualnie się 
znajdował.

Znajomy z partnerką wyszli ze spo-
tkania tuż przede mną. Nieco wyższa od 
niego, sunęła przodem, jakby przypięta do 
jego piersi. Ciemne oczy mężczyzny były 
skupione na tym, co dźwiga. Patrzyłam jak 
podchodzą do drzwi, a moja wyobraźnia 
podsunęła mi słowa piosenki śpiewanej 
dawno temu przez Wiesława Michnikow-
skiego podczas występów w Kabarecie 
Starszych Panów: „A ty wielką blondyną 
mi bądź”. Najlepiej platynowo srebrną – 
dodałam w myślach.

B.P.

***

10 czerwca 2022 r. w Domu Arcybiskupów Krakowskich odbyło się uroczyste pod-
sumowanie Małopolskiego Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowi-
ną przez życie” i wręczenie nagród jego laureatom. Wśród nich znalazła się uczennica  
kl. VIII Szkoły Podstawowej w Głębokiem Zuzanna Szwala, która pojechała na galę 
z opiekunem naukowym 
Siostrą Haliną Simińską 
i Rodzicami. Zaświad-
czenia i nagrody zostały 
wręczone przez Małopol-
ską Kurator Oświaty Bar-
barę Nowak i abp Marka 
Jędraszewskiego.

Uczestnicy konkursu 
musieli wykazać się bar-
dzo szczegółową znajomo-
ścią Ewangelii św. Marka 
i obowiązującej bibliogra-
fii. Wzięli udział w eta-
pie szkolnym, rejonowym 
i wojewódzkim. Do etapu 
rejonowego dostało się 1455 uczniów z małopolskich szkół, z czego 221 przeszło do 
etapu wojewódzkiego. Część z nich otrzymała tytuł finalisty lub laureata.

27 maja troje uczniów szkoły w Głębokiem wzięło udział w Wojewódzkim Konkur-
sie Historycznym „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma” osiągając 
następujące sukcesy:

• tytuł laureata – Gabriela Cięciwa z kl. VIII;
• tytuły finalisty – Zuzanna Szwala z kl. VIII; Jakub Toczek z kl. VII
Konkurs miał trzy etapy. W pierwszym z nich uczestnicy mieli za zadanie przesłać 

prezentację na wybrany temat historyczny. Drugi był pisemnym testem. Źródłem do czer-
pania informacji był Elementarz Historyczny wydany przez Fundację Sądecką. W trze-
cim etapie uczniowie odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez komisję. 

Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielkę historii Panią Katarzynę Ruchałę.
Gratulujemy!  Joanna Jamrozowicz
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Rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju pożegnało 123 

uczniów klas I-III oraz 252 z klas IV-VIII. Akademia z oka-
zji zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu. Następnie pan dyrektor wygłosił krótkie przemówie-
nie, w którym po powitaniu szanownych gości: pana burmi-
strza Dariusza Chorużyka, pani Urszuli Sikorskiej, wszystkich 
rodziców i uczniów, podzielił się refleksją o pracy w minionym 
roku. Zwrócił uwagę na to, iż udało się wszystkim przezwy-
ciężyć trudności, wytrwale dążąc do celu. Dziękował za pra-
cę, zaangażowanie ósmoklasistom i życzył wykorzystywania 
wiedzy podczas kolejnych etapów edukacji. Wyraził nadzieję, 
że wszyscy będą mieć w sercu tylko miłe szkolne wspomnie-
nia i odpoczną w czasie wakacji. W podsumowaniu dyrektor 
przypomniał, że przez trzy miesiące w szkole kształcili się 
uczniowie z Ukrainy. Podziękował wszystkim, którzy wspiera-
li młodych ludzi. Ich edukacja i integracja możliwe były dzięki 
decyzji władz gminy oraz pomocy rodziców, którzy ufundowali 
wyprawki szkolne. Pracę nauczycieli wspierała pani Polina Ka-
shenko w roli tłumaczki.

Na wyróżnieni zasłużyli uczniowie osiągający najlepsze wyni-
ki w nauce oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Z klasy 
I: Konrad Bołoz, Amelia Florian, Maja Górska, Jan Kordek, Lena 
Łomnicka, Bartłomiej Polakiewicz, Joanna Sadowska, Mateusz 
Toczek, Henryk Wnęk. Z klasy I b: Julita Buczek, Franciszek 
Gałysa, Weronika Jeremienko, Faustyna Kucia, Marianna Kulig, 
Amelia Lisowska, Patrycja Mróz, Alicja Piekarczyk, Paweł Rzeź-
nik, Emil Szczęśniak, Zuzanna Tokarczyk, Bartłomiej Wicher, 
Anastazja Więcek. Z klasy II a: Aleksandra Bołoz, Grzegorz Ga-
mon, Szymon Izworski, Zuzanna Kluska, Aleksandra Koszyk, Mi-
chał Piwowar, Emilia Podgórska, Antoni Polakiewicz, Aleksander 
Porębski, Oliwia Rychel. Z klasy II b: Aleksandra Bogaczyk, 
Aleksandra Kinga Bogaczyk, Faustyna Kowalska, Filip Maślanka, 
Szymon Stelmach, Patrycja Mucha, Jakub Sikorski, Oliwia Ściur-
ka, Ewelina Toczek. Z klasy III a: Krzysztof Stelmach, Klaudia 
Dulak, Martyna Grabek, Agnieszka Lisowska, Anna Łomnicka, 
Miranda Nosal, Natalia Nosal, Lena Porębska, Paulina Smyda, 
Milena Więcek. Tytuł SUPER UCZNIA w tej klasie otrzymał 
Sebastian Pustułka.

W klasie III b plakietkę z napisem SUPER UCZEŃ otrzy-
mali: Magdalena Bołoz, Kacper Długosz, Błażej Dudczak, Zuzan-
na Gałysa, Malwina Iźwicka, Marcelina Iźwicka, Maciej Lepszy, 
Maja Polakiewcz, Błażej Rychel, Łukasz Rzeźnik, Emilia Skal-
niak, Alicja Szczęśniak. Została wyróżniona także Laura Śliwa.

W klasie IV a wysoką średnią pochwalić się mogli: Karol Zię-
ba, Bartosz Lisowki, Karol Dominik, Amelia Górka. W klasie IV b: 
Gabriela Mróz, Iga Julia Maślanka, Iga Barnowska, Weronika Li-
sowska, Julia Martyna Maślanka, Aleksandra Polakiewicz, Zuzan-
na Barnowska, Martyna Stanczak, Jan Głąb, Anna Kulig, Tomasz 
Tajstra. W klasie V a: Kinga Kasino, Katarzyna Tomasiak, Marta 
Wójtowicz, Michał Maślanka, Maja Porębska, Nela Sidelnikow, 
Amelia Fabiś. W klasie V b: Weronika Kotarba, Maria Izworska, 
Nikola Kulig, Klara Hołowacz, Julia Maślanka, Alicja Kluska, Ju-
lia Skalniak, Artur Toczek. W klasie VI a: Barbara Potok, Szymon 
Więcek, Zuzanna Gumulak, Weronika Najduch, Gabriela Sadow-
ska, Anna Sokołowska, Dawid Korona. W klasie VII a: Amelia 
Dudczak, Antoni Kowalski, Filip Dominik, Długosz Jakub, Kac-
per Dominik, Gabriela Dominik, Wojciech Izworski, Maja Sekuła. 
W klasie VII b: Maria Mrówka, Wiktoria Nowak, Julia Pawlik. 

W klasie VII c: Małgorzata Ciągło, Julia Łomnicka, Wiktor Ma-
ślanka, Wiktoria Pustułka, Milena Izworska, Katarzyna Bołoz, To-
masz Lisowski. W klasie VII d: Zofia Izworska, Emilia Kroczek, 
Szymon Łomnicka, Maja Maślanka, Wiktoria Sławecka, Marta 
Długosz. W klasie VIII a: Wiktoria Ortyl, Nikola Baran, Maja 
Długosz, Bruno Dudczak, Jowita Widomska, Oliwia Stawiarska, 
Zuzanna Grucela, Zuzanna Jamrozowicz. W klasie VIII b: Dawid 
Ściurka, Malwina Bołoz, Marcin Lisowski, Katarzyna Sokalska, 
Martyna Maria Maślanka, Emilia Maćkowska, Zosia Sławecka, 
Eryk Izworski. W klasie VIII c: Bartłomiej Zdrojewski-Kuk, Mi-
chał Gumulak, Jakub Leśniak, Maria Potok, Katarzyna Długosz, 
Julita Citak. Tytuł SUPER UCZNIA przyznano: Gabrieli Mróz, 
Weronice Kotarbie, Marii Izworskiej, Klarze Hołowacz, Zofii 
Izworskiej, Dawidowi Ściurce, Malwinie Bołoz, Katarzynie 
Sokalskiej.

Wzruszający moment pożegnania nastąpił podczas występów 
wokalnych Nikoli Baran oraz Martyny Koszkul. Uczniowie wrę-
czyli nauczycielom czerwone róże. Kilka ciepłych słów powiedział 
do polskich i ukraińskich uczniów burmistrz Dariusz Chorużyk. 
Wraz z panią Urszulą Sikorską podziękowali za pracę na rzecz pro-
pagowania sportu pani Jolancie Jochymek. Akademię przygotowali 
wychowawcy klas VII, a prowadziły Zuzanna Grucela i Gabrysia 
Dominik. Tomasz Lisowski reprezentował klasy VII.

Anna Stanczak-Łomnicka

Pielegniarka Pani Iwona Łomnicka pracowała w zawodzie 
47 lat, głównie w SP w Piwnicznej. Ponieważ przechodzi 
na emeryturę, burmistrz D. Chorużyk z dyrektorem Szkoły 
Z. Citakiem wręczyli jej z podziękowaniem za długoletnią 
pracę białą orchideę i pamiątkowy dyplom.
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Ukraińscy uczniowie z Dyrektorem SP i tłumaczką w Szkole Podstawowej nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju

fot.: B. Paluchowa



• Z życia szpaczej rodziny

• Po prawej żuk 
   kruszczyca złotawka

fot.: B. Paluchowa
Alicja Paluch

BARWY LATA
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Turystki na żółtym szlaku

Łąka na przełęczy Obidza



Tak MDP w Kosarzyskach obchodziła Dzień Dziecka
Atrakcji nie brakowało do późnych godzin wieczornych. 15-18 zjeżdżalnia i ognisko, po-

tem ćwiczenia w gaszeniu pożaru i dyskoteka.
Podziękowania dla rodziców, strażaków i wszystkim którzy pomogli zorganizować ten 

wspaniały dzień! Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Kosarzyska liczy 24 członków zaangażowanych w przygotowanie się do 
niesienia pomocy innym.

Przy OSP w Kosarzyskach odbywają się ćwiczenia i konkursy z wiedzy pożarniczej, Młodzież chętnie się angażuje w życie jednostki, 
a jej zarząd jest z tego dumny i liczy, że w stosownym czasie, po odpowiednim przygotowaniu młodzież poprowadzi dalej swą jednostkę.

Janusz Wojciechowski

Powrócimy do ciebie szkoło…
335 dzieci i uczniów Szkoły Podsta-

wowej i ostatniej klasy Gimnazjum Pu-
blicznego w Łomnicy Zdroju zakończyło 
kolejny rok nauki.

Za nami czas obowiązkowości szkol-
nej, systematycznej pracy i zabawy. Bo-
gatsi o kolejne edukacyjne doświadcze-
nia rozpoczynamy wakacje. Uczniowie 
i nauczyciele. W Łomnicy Zdroju, jak 
w wielu innych polskich szkołach, to 
był wyjątkowy rok. 63 uczniów z dwóch 
łomniczańskich roczników, które po-
żegnały szkolne mury to ósmoklasiści 
i uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. 
Z dniem zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 gimnazja przestają istnieć. 

Msza święta, program artystyczny, 
wiele nagród, wyróżnień i gratulacji dla 
uczniów i rodziców. Ciepłe słowa pani 
dyrektor Bożeny Maślanki skierowane 
do całej szkolnej społeczności i podzię-
kowania od Rodziców dla nauczycieli. 

To momenty, które jak slajdy 
przemknęły ostatnim szkolnym dniem. Gościnnie uczestniczyli 

w wydarzeniu: przewodniczący Rady Miasta Piwniczna Zdrój, 
pan Adam Musialski i pierwszy dyrektor Gimnazjum Publicznego 
w Łomnicy Zdroju pan Antoni Leśniak. 

Reforma wprowadziła wiele zmian, czy słusznych dla wycho-
wanków i pedagogów, pokaże czas. Jedno jest jednak pewne, nie-
zależnie od zmieniających się przepisów, ustaw, rozporządzeń, bieg 
szkolnemu życiu nadaje wychowanie, mądrość i poświęcenie na-
uczyciela, odpowiedzialnego za losy wychowanka. Odpowiedzial-
nego, bo rozumiejącego, że prawdziwe wartości, które przekaże 
uczniom powrócą za lat kilka, może kilkanaście, gdy dorosłej już 
młodzieży przyjdzie zmierzyć się z realiami dorosłego życia. To 
piękno i ideał, który wyznacza rolę nauczyciela w życiu młodego 
człowieka. To chwile, z których nie wyrasta się nigdy…

Małgorzata Miczulska
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Tradycyjnie na progu lata, 11 czerwca odbyło się w Rezydencji 
„Leśny Dwór” Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielcze-

go w Piwnicznej-Zdroju. Frekwencja (25 delegatów - 83%), była 
wystarczająca i władna podejmowania uchwał, w sprawie: wy-
boru kandydatów do poszczególnych komisji, Rady Nadzorczej 
Banku, udzielenia absolutorium członkom zarządu BS, zatwier-
dzenia sprawozdań Zarządu Banku z działalności za rok 2021, 
sprawozdania finansowego, podziału nadwyżki bilansowej Banku 
i innych. Podstawowym zadaniem obrad była ocena działalności 
Banku Spółdzielczego w Piwnicznej- Zdroju za 2021 r. i wyty-
czenie kierunków działania na 2022 rok. W Zebraniu uczestniczył 
notariusz.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-
-Zdroju otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Stanisław 
Mróz podkreślając, że Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym 
organem spółdzielni. Następnie delegaci jednogłośnie wybrali na 
Przewodniczącego Zebrania Pana Lesława Majewskiego, a na Se-
kretarza Zebrania Panią Helenę Oraczek.

Bank prowadzi swoją działalność w Polsce, na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Obsługa klientów wykonywana była 
w Centrali oraz w filii w Rytrze oraz w filii w Łomnicy-Zdroju. 
Centrala Banku ma siedzibę w Piwnicznej-Zdroju i realizuje 
kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organiza-
cyjne oraz nadzoruje ich wykonanie w stosunku do pozostałych 
jednostek Banku. Filie realizują zadania wykonując podsta-
wową obsługę operacyjną klientów Banku na wyznaczonym 
terenie.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w skła-
dzie osobowym Zarządu Banku. Skład osobowy Zarządu jest 
następujący:

Prezes – Janusz Wojciechowski
Członek – Beata Chruślicka
Członek – Monika Pustułka

Sytuacja epidemiczna w 2020 i 2021 wzmogła rozwój ban-
kowości internetowej. Klienci Banku między innymi mają możli-
wość elektronicznego składania wniosków o 500+ i 300+. Wpro-
wadzona bankowość mobilna – Aplikacja BSGo, umożliwia klien-
tom za pomocą tylko telefonu dokonywać przelewów, sprawdzić 
stan konta itp. Umożliwiamy również wykonywanie przelewów 
wewnętrznych między rachunkami w naszym Banku poza godzi-
nami pracy Banku. Ponadto dzięki „mojeID” użytkownicy ban-
kowości internetowej naszego Banku mogą potwierdzać swoją 
tożsamość w Internecie.

W Banku została udostępniona sieć bezprzewodowa-wifi- dla 
klientów. Sieć udostępniono w związku z lokalnie występującymi 
problemami z zasięgiem sieci komórkowej. 

W maju 2020 roku przeprowadzono modernizację w budyn-
ku Centrali naszego Banku, dzięki czemu nastąpiła poprawa ob-
sługi klientów. Jest to również korzyść dla pracowników, którzy 
wykonują swoje obowiązki służbowe w lepszych warunkach. 
W 2021roku na dachu budynku Banku zainstalowane zostały pa-
nele fotowoltaiczne, które przynoszą oczekiwane efekty. Rachun-
ki za energię znacznie się obniżyły, a koszt instalacji paneli szybko 
się zwróci. 

Zebranie Przedstawicieli podjęło szereg uchwał. Między inny-
mi dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na 4 letnią kadencję. 

 
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju:

 Majewski Lesław Przewodniczący
 Ogórek Bernadeta Zastępca przewodniczącego
 Głąb Maria Sekretarz
 Żywczak Jan Członek
 Oraczek Helena Członek
 Garwol Tadeusz Członek

Zarząd Banku oraz pracownicy zapraszają do naszych 
placówek.

J.W.
fot. Barbara Paluchowa
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„Poznajemy tradycje czarnych górali”
W ramach kolejnych zadań z innowacji pedagogicznej w kl. I i III 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Głębokiem zwiedzili wystawę in-
strumentów ludowych Karpat w MGOK-u, poznali strój ludowy naszych 
górali.W dniu 10 czerwca 2022 roku uczestniczyli w zajęciach dotyczących 
hodowli czarnych owiec poprowadzonych przez Pana Piotra Maślankę. 
Dzieci zobaczyły m.in. jak strzyże się te zwierzęta, jakie zabiegi pielęgna-
cyjne należy przy nich wykonać i dowiedziały się, że w stadzie zdarzają 
się też owce inteligentne:-). Przy okazji uczniowie zwiedzili stajnię i po-
dziwiali konie. Na wyprawę do gospodarstwa Pana Maślanki dzieci udały 
się zielonym kuligiem. Wróciły z ciekawą i nową wiedzą dotycząca naszej 
Małej Ojczyzny.

Dziękujemy MGOK w Piwnicznej-Zdroju i Panu Piotrowi za wsparcie w realizacji działań.
A.J. i B.J. SP Głębokie

9 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Głębokiem tradycyjnie zorganizo-

wano Dzień Rodziny. Odbył się on w ra-
mach realizacji Szkolnego Programu 
Wychowawczo- Profilaktycznego.

Rozpoczęcie stanowił krótki program 
artystyczny z dedykacją dla Rodziców. 
Recytacja i śpiew przy akompaniamencie 
akordeonu dostarczył Rodzicom radości 
i niemałych wzruszeń.

Dzień Rodziny

Następnie Uczniowie ze swoimi Rodzicami i rodzeństwem oraz na-
uczycielami udali się pieszo do Radwanowa na Kompleks Boisk Sporto-
wych. Odbyły się mecze piłki nożnej, piłki siatkowej. Rodziny skorzystały 
z placu zabaw, ćwiczenia na siłowni pod chmurką, zajęć z chustą Klanza. 
Wspólnie spędzony czas na rozgrywkach i grach sportowych, wykorzysta-
nie znajdującego się tam sprzętu, wspólny posiłek pozwoliły na integrację 
społeczności szkolnej.

Dziękujemy Rodzicom za obecność w tym ważnym dla nas wszyst-
kich dniu.

 
Słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji MGOK-u w Piwnicz-

nej-Zdroju za udostępnienie kompleksu oraz do „Piwniczanki” za poda-
rowanie wody mineralnej.

Joanna Jamrozowicz
Maciej Faron
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Stanisława Widomska

Nie wiem od czego zacząć… 
o dziadku, babci i końcu świata

Tyle ciekawych historii siedzi w mojej głowie i bardzo chciał-
bym się nimi podzielić, ale nigdy nie wiem od czego zacząć. 

Może powiem najpierw coś o sobie.
Mam na imię Kacper. Niektórzy wołają do mnie Kacperuś, 

Kacpercio, Kacpereczek  – ale wolę po prostu Kacper. Bardzo lu-
bię swoje imię. Pochodzi ono od słowa perskiego oznaczającego 
stróża lub wspaniałego. Prawdopodobnie tak miał na imię jeden 
z trzech króli z Nowego Testamentu. 

Uwielbiam słuchać opowieści biblijnych i innych cieka-
wych historii. Szczególnie tych opowiadanych przez dziadka na 
dobranoc.

Mój dziadek codziennie modli się o koniec świata. Mówi, że 
sprawiedliwości jak nie było, tak nie będzie. A wszystko to przez 
Ewę, bo skusiła Adama.

– Ciekawe, czy Adam nie miał w tym swoich trzech groszy? 
– pytam. 

– O, z pewnością. Ale wiesz jakie są kobiety. 
– Takie jak babcia? 
Dziadek śmieje się i poprawia włosy.
Babcia mówi, że dziadek jest tak popieprzony, jak rosół. 

I choćby miała żyć nawet tysiąc lat, nigdy go nie zrozumie. Za-
stanawiam się, jak oni się wcześniej dogadywali, i które z nich 
pierwsze zaczęło się kłócić. A może u dorosłych to normalne. Co 
do rosołu, też lubię mocno popieprzony.

– Ale się nie bój – z zadumy wyrywa mnie głos dziadka. – 
Sprawiedliwym włos z głowy nie spadnie. Oni zwyciężą. 

Tam, gdzie pachnie las  
i spadają gwiazdy
2 czerwca Szkoła Podstawowa w Kokuszce gościła 

Stanisławę Widomską – poetkę, autorkę tekstów 
dla dzieci i dorosłych. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie wraz z nauczycielami. Wywiązała się żywa 
dyskusja.

Dzieci wysłuchały opowiadania Tam, gdzie pachnie 
las i spadają gwiazdy, którego akcja rozgrywa się wła-
śnie w Kokuszce. Autorka atmosferę w szkole porównała 
do książki Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn. Może dla-
tego, że placówka znajduje się na wsi, z dala od zgiełku 
miasta i zagrożeń wynikających z dużych aglomeracji. 
Dzięki temu nauczyciele mają możliwość indywidual-
nego podejścia do każdego dziecka. W klasach często 
organizowane są konkursy, umożliwiające rozwijać ma-
luchom swoje pasje. Sale są wyposażone w tablice mul-
timedialne, co pozwala uatrakcyjnić lekcje i zachęcić do 
pracy i nauki przez zabawę.

Dyrektorem i dobrym duchem miejsca jest pani Maria Marmuszewska. 
W szkole uczą: Małgorzata Gawlak, Iwona Michalik, Ewelina Augustyniak, Bernadeta Gądek oraz ks. Janusz Balasa.

Ewelina Augustyniak

Patrząc na jego mocno przerzedzone już włosy, ogarniają mnie 
wątpliwości.

– Nie wiem tylko czy jestem sprawiedliwy, dziadku.
– Jasne, że jesteś. Dlaczego miałbyś nie być.
Dziadek słyszy tylko to, co chce słyszeć, i widzi co chce zoba-

czyć. Ma na to sposób; kiedy coś jest nie po jego myśli, udaje że 
tego nie dostrzega. 

– Ostatecznie to nic złego, że dziadek jest tak uparty – tłuma-
czę babci. – To ma też swoje dobre strony.

Babcia kręci głową i milczy. To dopiero metafora, może 
oznaczać nadciągającą burzę. Na języku polskim miewam pro-
blemy z rozróżnieniem środków poetyckich, ale w życiu – to 
mam nosa. 

Dziadek tak naprawdę ma na imię Jan, ale od kiedy zacząłem 
uczyć się angielskiego, mówię na niego John. Kiedyś nawet mój 
kolega Paweł powiedział, że mi zazdrości.

– Dziadek z taką ksywą? No super!
Moja znajomość angielskiego sprowadza się do kilku zwro-

tów. Świat mi się wali, gdy mam wkuwać słówka. Dziadek wtedy 
się wkurza i mówi:

– Nie pozwolę sobie, żeby wnuka mi wynaradawiali jacyś 
zaborcy.

 Kiedyś, gdy poszedł na moją wywiadówkę, wyznał pani wy-
chowawczyni, że nie jest szczęśliwy gdy widzi, jak jego ukochany 
wnuczek musi się męczyć przy nauce.

Po tym wszystkim stał się w mojej klasie bohaterem, a ja by-
łem z niego dumny, jak nigdy dotąd. Za to nie mogłem zrozumieć 
mamy, bo jak się tylko o tym dowiedziała, zaczęła płakać. Co 
dziadka jeszcze bardziej wyprowadziło z równowagi, bo powta-
rzał z niedowierzaniem:

– Jak się mogło takie tchórzliwe stworzenie w moim domu 
wychować? 
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 Za to ja, wierny obraz dziadka, nadrabiałem braki rodzinne 
w myśleniu. A stało się to dość wcześnie, bo odkąd pamiętam, 
mama często zasłaniała mi usta palcem, mówiąc:

– Uspokój się Kacperku, porozmawiamy o wszystkim w domu.
 Pamiętam dobrze pewną sytuację z przedszkola… 
Za żadne skarby nie chciałem podejść do Świętego Mikołaja, 

który bardziej przypominał mi krasnale wystawione w ogródku 
sąsiada. Wiedziałem, że to straszny kicz. Mój starszy brat Robert, 
często otwierał mi oczy na pewne sprawy, przemilczane niby to 
przypadkiem przez dorosłych. No i wtedy nie wiem co mnie pod-
kusiło i powiedziałem, że to nie jest Święty Mikołaj, bo ten praw-
dziwy już dawno umarł i przebywa teraz w niebie.

– Kłamiesz! – rozpłakała się Zuzia. – albo ty kłamiesz, albo 
moja mama.

– To akurat da się sprawdzić.
 Chciałem jej wszystko wyjaśnić lecz pani dyrektor wzięła 

mnie za rękę i wyprowadziła na korytarz. Powiedziała, że to zno-
wu pewno robota mojego dziadka. W tym momencie przez chwilę 
poczułem się jak dorosły, i zakręciło mi się w głowie.

Tam, gdzie pachnie las i spadają gwiazdy
O mojej szkole w Kokuszce chciałem opowiedzieć już daw-

no, ale wciąż się coś wydarzało, więc odkładałem wszystko na 
później. I w końcu nadszedł ten moment. Teraz kończę kla-
sę trzecią i będę przenosić się do większej szkoły w Piwnicz-
nej. Trochę smucę się z tego powodu, bo bardzo zżyłem się ze 
wszystkimi.

 Budynek szkoły jest malutki i jesteśmy jak jedna wielka ro-
dzina. Wszystko o sobie wiemy. No może prawie wszystko, bo jak 
niby można sprawdzić, co siedzi w czyjejś głowie. W tamtym roku 
czytałem książkę Dzieci z Bullerbyn, i u nas jest prawie tak samo.

 Po lekcjach często wybiegamy na plac zabaw. Wygłupiamy 
się tam ile wlezie, przekrzykując się nawzajem. Czasem odpowia-
da nam echo i niesie nasze głosy daleko po halach.

 Moja mama mówi, że to baśniowy zakątek, pachnie tu las 
i spadają gwiazdy. Nie wiem co o tym myśleć; drzewa są dookoła, 
ale jeszcze nigdy nie widziałem spadającej gwiazdy. Chociaż cza-
sem jest bardzo nieziemsko, szczególnie w zimie gdy w drodze na 
lekcje można spotkać kicającego zająca, zdarza się że ulicą prze-
biegnie lis lub jeleń.

Kokuszka to mała wieś, która jest częścią miasteczka Piw-
niczna – Zdrój. Zawsze wydawało mi się, że nazwa tego miejsca 
pochodzi od kury, takiej co wysiaduje pisklęta. Dopiero dziadek 
wyjaśnił mi, że potok płynący nieopodal naszej szkoły nazywał 
się dawniej Kokoska. – Skąd mogłem wiedzieć! – Teraz strumyk 
nosi nazwę Jaworzynka. 

 Chociaż ostatnio nasza pani wychowawczyni przyniosła do 
klasy bardzo duży zeszyt i oświadczyła, że to nasza kronika szkol-
na. Została założona w roku 1925 i opisuje nie tylko dzieje szkoły, 
ale także całej Piwnicznej. No i właśnie w tej kronice jest piecząt-
ka z kogucikiem. Tajemnicza ta historia, jedni mówią tak, drudzy 
inaczej.

 W Kokuszce mamy także stację narciarską. Kiedy wyjdzie się 
na stok, to można patrzeć i patrzeć… Podobno widać stąd cały 
świat – tak mówią dorośli. Ja wypatrzyłem górę Kicarz, panoramę 
naszego miasteczka i zakola rzeki Poprad.

 W czasie ferii zimowych przyjeżdża tu dużo turystów. W le-
cie można zbierać borówki i grzyby oraz podziwiać łąki pełne 
kwiatów i zieleni. Lubię liczyć chmury na niebie i zachwycać się 
ich przedziwnymi kształtami. Raz są ciężkie i ogromne, to znowu 
przybierają obraz małych króliczków, albo baśniowych postaci.

 Jak każde małe miasteczko, nasze też ma swoje legendy. 
Jedna z nich mówi o piwniczańskim Ikarze. Chciałem ją opowie-
dzieć na lekcji, ale Majka stwierdziła, że nieźle zmyślam. A to 

wszystko po tym, jak napisałem opowiadanie 
o kosmitach.

– Ja mu wierzę. – obronił mnie Paweł. 
Niedawno wypożyczyłem w bibliotece 
książkę Skarby w Kicarzy1, czy jakoś tak… 
Moja mama mówi, że to nie legenda, a fakt.

– To musiał mieć facet nierówno pod su-
fitem! – zakpił Bartek.

– A ty masz równo, jak skaczesz na tej 
swojej desce?

– Może był trochę podobny do Bartka – 
zamyśliła się nasza 

pani. – Ale musicie przyznać, że miał nie-
złe hobby. Z tego co słyszałam, to przygoto-
wywał się do tego wyczynu kilka lat. Może 
zachwycił się górami, kiedy przyjechał po raz 
pierwszy ze swojego rodzinnego Krakowa? 

– No i źle się to wszystko skończyło – jak 
zwykle złowieszczo podsumowała Zuzia.

– Ale wszyscy o nim pamiętają. Skon-
struował taką jakby lotnię. To w końcu nasz 
bohater, nie? – dodałem.

- Masz rację Kacperku – stanowczym gło-
sem powiedziała pani Gosia. – A działo się 
to wszystko na Walczakach, bo tam się osie-
dlił. Porą letnią wypasał owce na Kicarzu, Nauczycielka i uczniowie szkoły w Kokuszce (lata 30. XX w.)
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obserwował ptaki, myślał i podziwiał. I jeśli wierzyć w pamięć 
naszych przodków, podobno miał na imię Walenty. 

– Moja babcia mówiła na niego Furkan. – wyznała Jadzia.
– Bo twoja babcia mówiła gwarą.
– Walenty – marzyciel! – dorzucił ktoś z tyłu.
– I postanowił zrealizować swoje marzenia – rozprawiała dalej 

pani. – Ten nasz Walenty zrobił drewnianą konstrukcję przypomi-
nającą skrzydła. To nie mogło być grube drewno, bo wtedy spadł-
by od razu. Niektórzy mówili, że miał już za sobą kilka udanych 
krótszych skoków, i to one popchnęły go do dalszej przygody.

– Czytałem, że wdrapał się na buka rosnącego obok domu. 
A potem leciał i leciał… – przypomniał znowu Paweł.

– Nie tak od razu. Potrzebował do tego od-
powiednich warunków pogodowych – kontynu-
owała pani. – Sprzymierzeńcem naszego Ikara 
był oczywiście wiatr. To dzięki niemu mógł po-
lecieć wysoko i daleko.

No i pewnego dnia rozpowiedział wszyst-
kim, żeby zebrali się w czwartek na Rynku, to 
popatrzą, jak zakołuje nad cysterną. 

– Nikt go nie próbował powstrzymać? – wy-
krzyknęła przerażona Jadzia.

– Może i niektórzy odradzali, kto wie? – za-
stanowiła się pani. – Jedno jest pewne, że tego 
dnia wśród gapiów lotem błyskawicy rozeszła 
się smutna wieść; jakoby Furkan przefrunąw-
szy trzysta metrów spadł nagle na ziemię. Ale 
byli i tacy, co twierdzili że przeżył i do końca 
życia pozostał kaleką. A od tamtego czasu jego 
potomków z Walczaków nazywano Furkanami.

- Teraz to jest powód do dumy. Fajnie 
byłoby mieć takiego odlotowego przodka. 

– rozmarzyłem się. – Ten nasz Ikar to przecież wyprzedził swoją 
epokę. Tak jak Leonardo da Vinci czy Michał Anioł. Oni też prze-
cież rysowali takie śmiałe projekty.

– To chyba już nie musimy się wstydzić naszego małego mia-
steczka, co?! – krzyknął z radością Bartek.

– A ja jednak żałuję, że w Kicarzu nie ma smoczej jamy. 
– zażartowałem. 

– Kto wie, może w następnych latach jakiś ciekawski arche-
olog odnajdzie w Piwnicznej szkielet dinozaura. A może nawet 
będzie to ktoś z was? – zamyśliła się nasza pani, puszczając do 
mnie porozumiewawczo oko. – Warto mieć marzenia, tylko cza-
sem trzeba mocniej machać skrzydłami.

1 Maria Lebdowiczowa Skarby w Kicarzy: legendy i opowieści na moty-
wach piwniczańskich gadek (2008 r).

100-letni domek w Kokuszce

Świadectwo ukończenia szkoły w Kokuszce 1963 r.

Przed domem w Kokuszce Ludwika Wróbel Sula, w głębi Maria 
matka Stanisławy Buczek fot. z albumu Dar pamięci – dawni ludzie, 
rodziny, dawne domy
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fot. B. Paluchowa

Koleje czasu…
W 1872 r. wiadomym już było, że kolej żelazna Tarnów-Le-

luchów (łącząca się z liniami węgierskimi) na pewno prze-
biegać będzie przez Nowy Sącz – a więc i przez Stary Sącz, przez 
Rytro, przez Piwniczną…

Wcześniejsze projekty nie uwzględniały tych miejscowości.

Była to inwestycja rządowa, a nadzorował ją c.k. Inspektorat 
Budowy Kolei Żelaznej. W jego gestii leżały m.in. sprawy prawne 
dotyczące wykupna gruntów gminnych i od właścicieli prywat-
nych – tam, gdzie miała przebiegać linia kolejowa.

5.5.1874 r. burmistrz Piwnicznej Jan Widomski złożył wnio-
sek „ażeby rada gminna wybrała pełnomocników z grona swoje-
go celem zawarcia ugody z c.k. Komisją wykupna gruntów pod 
budowę kolei Tarnowsko – Leluchowskiej. Uchwalono ażeby p. 
Jan Widomski, Jakub Buczek, Marcin Leśniak, Józef Panczy-
kowski ugodę o sprzedaż gruntów i pastwisk z c.k. komisją do 
wykupna gruntu pod kolej zawarli jako umianowani przez radę 
gminną pełnomocnicy, a cokolwiek zdziałają ci wymienieni peł-
nomocnicy zdziałają za miasto i gminę m. Piwniczny obowiązu-
jące uważać będziemy”.

Ponadto uchwalono „ażeby pastwiska żądanego przez c.k. rząd 
krajowy w powierzchni 1700 sążni kwadratowych na Hanuszowie 
bezpłatnie do użytku na skład progów dla tegoż odstąpić na prze-
ciąg 3 lat, równocześnie polecamy zwierzchności gminnej aby jak 
najspieszniej drogą urzędową świetne c.k. Starostwo w Nowym 
Sączu zawiadomiła o zapadłej uchwale”.

W czasach, kiedy obowiązywało prawo „lądowego”  
(obowiązkowa zapłata za wykorzystanie terenów przybrzeżnych 
na składowiska), taki gest Piwnicznej był głębokim ukłonem 
w stronę Najjaśniejszego Pana cesarza Franciszka Józefa.

Tory kolejowe, trzymając się linii wytyczanej przez …Poprad, 
rozdzielały pola (np. Pańską Równię), usuwały już stojące na 
swej drodze zabudowania. Z tego powodu nową lokalizację mu-
siał znaleźć dom przewoźnikowski i szpital ubogich”. Gmina m. 
Piwniczny Przedsiębiorstwu Budowy Kolei Dom Przwoźnikow-
ski i szpital za kwotę 524 zł sprzedała” i do 30 września 1875 
r. zobowiązała się przewoźnikówkę rozebrać zaś domek ubogich 
przenieść na Pasternię.

 
Uchwalono, że „dom przewoźnikowski ma Zwierzchność gminna 

we własnym zarządzie na plac miejski obok kościelnego przestawić 
w ten sposób ażeby przewoźnik miał jedną stancję oraz sień, cugowy 
piec i piekarski z kominem na dach. Co zaś tyczy szpitala ubogich 
– to obecny przez publiczną licytację sprzedać, aby do 30 września 
był sprzątnięty (…) i w miejscu wyżej oznaczonym tj. na Pasterni 
w drodze publicznej licytacji wystawić. Szpital ma zawierać 2 stancje 
przegrodzone sienią, gontem kryty z kominem na dachu”.

Dom przewoźnikowski znajdował się – najogólniej mówiąc – 
w okolicach obecnego przystanku kolejowego, a zadaniem prze-
woźnika było przewożenie ludzi łodzią przewozową na drugą 
stronę Popradu, gdyż trwałego mostu łączącego centrum z Zawo-
dziem, niestety, nie było. Natomiast szpital ubogich to niewielki 
budynek dla mieszkańców „popadłych w ubóstwo” lecz przyna-
leżnycch do Piwnicznej i z tego tytułu miasto było zobowiązane 
zająć się nimi.

 
Budynki stacyjne na całej linii utrzymano w jednym stylu, 

stąd bliźniacze podobieństwa: ten z Piwnicznej identyczny jak 
w Tuchowie, zaś parterowy z Piwnicznej Zdroju podobny do tego 
z Żegiestowa-Zdroju.

Budowę linii kolejowej Tarnow-Leluchower Staatsbahn ukoń-
czono w 1876 r. (po 3 latach budowy), a uroczystego otwarcia li-
nii dokonano 18.8. tegoż roku, w dniu 46 urodzin Najjaśniejszego 
Pana cesarza Franciszka Józefa.

Nie wszystkie przystanki czy budynki stacyjne pochodzą 
z czasów budowy TLS. W naszej gminie przed-
stawia się to następująco:

* Młodów – przystanek zbudowano w 1952 r., 
w dwa lata później powstał parterowy, murowany 
budynek przystanku. 

Po 68 latach (2022) został wyburzony – obok 
(ale na nowym miejscu) ma powstać nowy.

* Piwniczna-Zdrój – przystanek osobowy 
zbudowany w 1876 r. (ale budynek stacyjny póź-
niej). W latach 1876-1918 przystanek nosił nazwę 
Piwniczna Stadt, od 1918 do 1933 pociągi za-
trzymywały się na przystanku Piwniczna Miasto, 
a później pojawiła się nazwa Piwniczna Zdrój.

 Swoją historię posiada także obecny budynek 
przystanku – powstały 33 lata po uruchomieniu 
linii. Sprawa budowy poczekalni na przystanku 
poruszana parokrotnie, nie doczekała się pozy-
tywnego rozstrzygnięcia – „rada gminna na razie 
odmówiła z braku funduszów (1907). W dwa lata Przystanek kolejowy w Piwnicznej
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później c.k. Dyrekcja Kolei Państwowej w Krakowie wystosowała 
do Rady piwniczańskiej pismo „w sprawie budowy przystanku pod 
Piwniczną” żądając, by miasto dołożyło do tej budowy 1200 koron. 
Rada pozytywnie ustosunkowała się do polecenia, pod warunkiem 
„że budowa faktycznie ruszy”. Ponaglenie z Krakowa przyszło 
w kwietniu tegoż roku, lecz radni niezadowoleni z lokalizacji bu-
dynku postawili ultimatum: „żądamy przystanku przy budce kole-
jowej nr 90 w tych samych rozmiarach jak już plan jest zrobiony, 
w razie wybudowania tego przystanku przy budce nr 91 gmina od-
mawia subwencji”. Powstał parterowy budynek z muru pruskiego, 
który dzisiaj liczy sobie 113 lat. Pociąg zatrzymuje się na przystanku 
Piwniczna-Zdrój – zmiany nazwy (przedtem Piwniczna Miasto) do-
konano „ze względu na dowierconą wodę mineralną na Zawodziu”.

* Piwniczna – zarówno stacja jak i budynek powstały w czasie 
budowy TLS. Budynek jest bliźniaczo podobny do tego w Tucho-
wie, a i ten w Żegiestowie kojarzy się z piwniczańskim. Piętrowy, 
murowany liczy sobie dzisiaj 146 lat. Pomieszczenia na parterze 
przeznaczone były dla zawiadowcy stacji i dyżurnego ruchu, a na 
piętrze znajdowały się ich prywatne mieszkania.

* Łomnica Zdrój – przystanek osobowy otwarty w 1933 r. 
z nazwą Łomnica (później Łomnica-Zdrój).

25.11.1932 r. „odbyła się komisja w sprawie budowy przy-
stanku kolejowego na Zagrodach, że w krótkim czasie do budowy 
gmina Łomnica przystąpi”. W 1948 r. wybudowano tu niewielki 
parterowy,drewniany budyneczek w stylu podhalańskim, który 
niestety przetrwał tylko do roku 2008. Istniał 60 lat.

* Wierchomla Wielka – przystanek osobowy zbudowany 
w 1910 r. (od 1910 r. – 1967 r. nazwa Wierchomla, później Wier-
chomla Wielka). Obecny budynek – parterowy, murowany – liczy 
sobie 70 lat (z 1952 r.)

* Zubrzyk – najmłodszy przystanek osobowy w naszej gmi-
nie, powstał w 1988 r. Po 34 latach istnienia ten parterowy, mu-
rowany budynek został zburzony (2022 r.), a na jego miejsce ma 
powstać nowy.

 
Realizacja projektu „Przebudowa i budowa dworców kole-

jowych Doliny Popradu „którego beneficjentem jest PKP S.A. 
(środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego) właśnie się rozpoczęła, stąd te ogrodzenia wokół 
budynków stacyjnych. Z niecierpliwością czekamy na urzeczy-
wistnienie się prezentowa-
nych na planszach rekla-
mowych wizualizacji no-
wych (bądź odnowionych) 
obiektów.

Opracowano na podstawie 
publikacji:

- „Kryniczanka – dzieje linii 
kolejowej Tarnów-Leluchów”, 
L. Zakrzewski i R. Stankiewicz;
- cytaty z Protokołów Rady
gminnej 1870-1880, 1904- 1910, 
923-1934

 Barbara Kotarbowa

Złote myśli
Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę, są karani rzą-
dami głupszych.                                                            Platon

* * *
Aby uczynić z ludzi niewolników, należy dać im pieniądze, 
których nie zarobili.                                             James Cook

* * *
Zadziwiające, jak wielu ludzi wstydzi się swojego ciała, a jak 
niewielu swojego umysłu.                 Andrzej Szaramonowicz

* * *
Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców 
i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami. 

George Orwell

Młodzi pracowici
Tuż przed mostkiem na Czerczu, na drodze prowadzącej do przy-

siółka Zaczerczyk praca wre. Na niewielkim ogrodzonym placu 
trójka młodych mężczyzn: Hubert, Wojciech i Kacper demontuje 
zezłomowane artykuły AGD: lodówki, pralki, telewizory, części 
karoserii i inne. Wśród nich stoi jakiś dziwny retro obiekt. Starsi 
mieszkańcy z pewnością wiedzą, do czego służyła ta maszyneria.

A młodzi pracowici zajmują się odbiorem i skupem złomu, 
ale… nie tylko. Kto chce, może dowiedzieć czegoś więcej pod nr 
tel.: 794 769 843 lub: 506 768 572. /b/

* * *
Nauka to zorganizowana wiedza, mądrość to zorganizowane 
życie                                                                  Emanuel Kant

* * *
Przyjaciel to ktoś, kto daje ci totalną swobodę bycia sobą.
                                                                           Jim Morrison

* * *
Światu nie zagrażają ludzie źli, ale ci, którzy godzą się na zło.
                                                                         Albert Einstein

* * *
Człowiek owładnięty nową ideą jest wariatem, dopóki ta idea 
nie odniesie sukcesu.                                            Mark Twain

* * *
Jemy, aby żyć, ale nie żyjemy, aby jeść.                    Sokrates

* * *
O radę pytaj tego, kto sam sobie radzi.       

Leonardo da Vinci
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Nazwy rocznic ślubu 
Rocznica ślubu to okazja do świętowania wspólnie spędzo-

nych lat. Każda z nich ma swoją nazwę i znaczenie. 

 Historii nazwy rocznic można doszukiwać się już w czasach 
Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to mężowie obdarowywali swoje 
żony w 25. gody srebrnym wieńcem, a w 50. złotym. Jednak te-
mat stał się bardziej powszechny, kiedy to Emily Post – amery-
kańska autorka i ekspertka w zakresie etykiety i dobrych manier 
– stworzyła 8 nazw rocznic. W ten sposób od 1922 roku 1., 5., 
10., 15., 20., 25., 50. i 75. rocznica ślubu zyskały swoje unikato-
we nazwy. W ciągu kilku kolejnych lat powstały następne, a ich 
terminologia jest zasługą Związku Jubilerów Amerykańskich. 
Nazewnictwo rocznic ślubu ma pokazać różne etapy, przez które 
przechodzi każde małżeństwo.

 Im dłuższy staż małżeński, tym określenie rocznicy ślubu 
staje się bardziej szlachetne.

 Wymienione poniżej nazwy przyjęły się nie tylko w Ameryce, 
ale także w innych częściach świata. Pierwsze 15 lat małżeństwa 
ma swoje nazwy rok po roku, następne tytuły pojawiają się co 5 
lat. Każda rocznica ślubu ma swoją symbolikę.

• pierwsza rocznica ślubu – papierowa,
• druga rocznica ślubu – bawełniana,
• trzecia rocznica ślubu – skórzana,
• czwarta rocznica ślubu – kwiatowa (ew. owocowa),
• piąta rocznica ślubu – drewniana,
• szósta rocznica ślubu – cukrowa,
• siódma rocznica ślubu – wełniana (ew. miedziana),
• ósma rocznica ślubu – spiżowa (ew. brązowa),
• dziewiąta rocznica ślubu – blaszana (ew. gliniana, 

generalska),
• dziesiąta rocznica ślubu – cynowa (ew. aluminiowa),
• jedenasta rocznica ślubu – stalowa,
• dwunasta rocznica ślubu – płócienna (ew. jedwabna lub 

lniana),
• trzynasta rocznica ślubu – koronkowa,
• czternasta rocznica ślubu – kości słoniowej,
• piętnasta rocznica ślubu – kryształowa (ew. szklana),
• dwudziesta rocznica ślubu – porcelanowa,
• dwudziesta piąta rocznica ślubu – srebrna,
• trzydziesta rocznica ślubu – perłowa,

• trzydziesta piąta rocznica ślubu – koralowa,
• czterdziesta rocznica ślubu – rubinowa,
• czterdziesta piąta rocznica ślubu – szafirowa,
• pięćdziesiąta rocznica ślubu – złota, (złote gody),
• pięćdziesiąta piąta rocznica ślubu – szmaragdowa, 
• sześćdziesiąta rocznica ślubu – diamentowa,
• sześćdziesiąta piąta rocznica ślubu – żelazna,
• siedemdziesiąta rocznica ślubu – kamienna,
• Siedemdziesiąta piąta rocznica ślubu – brylantowa,
• Osiemdziesiąta rocznica ślubu – dębowa.

 Stronakobiet.pl

Pani Zofia Buczek
Mama, babcia, i prababcia. Jest rdzenną mieszkanką 

Piwnicznej-Zdroju.

Ma 85 lat i mieszka w Piwnicznej na najbardziej nasłonecz-
nionym w centrum uzdrowiska osiedlu Śmigowskie na prawym 
brzegu Popradu. 

- Urodziłam – 
mówi z dumą – sied-
mioro dzieci, trzech 
synów i cztery córki: 
Jana, Marię, Alinę, 
Małgorzatę, Agatę, 
Tomasza i Marcina. 
Doczekałam się pięt-
naściorga wnuków 
i czwórki prawnu-
ków. Wkrótce poja-
wią się kolejne dwa 
prawnuczęta. 

 
Pani Zofii gratu-

lujemy licznej Rodzi-
ny i życzymy zdro-
wia i dalszej pogody 
ducha.

/b/

* * *

Gdy zobaczysz w Kimś coś pięknego, powiedz mu to!
Tobie zajmie to kilka sekund, a w Nim może to pozostać 

na ZAWSZE!
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Naskie jodło
Jodło, zarcie, papu, papanie, pojodanie, śniodanie, 

przepołudzienek, łobiod, podwiecorek, wiecerzo, 
wiecerz, zagrycha, na przychlipke, na przypitke, roz 
do gęby, na dwa połyki, skwarcki, łomasta, spyrka 
(słonina), zioberka, podgarle, sadło, połeć, bloblo 
(coś pysznego dla dziecka) chlyb, chlebuś, podpło-
myk, piętka, łogryzek, kruski, kukiołecka, kajzerka, 
bukta, buchta, ciostka na drzewko (na choinkę), pąc-
ki nadziywane tartą rózą, chrusty na zopusty, placek 
z blachy, placek z tarcin, tarciny, placek na liściu kapusty, placek z bryndzą, plackie pstyrskie – prozioki, dziatki (kulki z gotowanych 
ziemniaków), kołoce, mordonie (pierogi łomnicańskie), piyrozenta, piyrogi łomnicańskie ze śliwką węgierką bo biołówki sie nie na-
dają, knydle, zaproska (zasmażka), pietruscanka, korpielanka, kwaśnica, śliwianka, łogórcanka, kapuśniorka, zupa lura (rzadka i nie-
smaczna), kulebiok, polywka, kluski masne (łomastą pochne), korpiele, korpiele na blase, suski (suszone plasterki jabłka), suski na 
skwarzelinie dobre na krzypote, cyr, grysik (kaszka manna), knydle, korpiele, lybioda, zimioki ze syrową wodą, ze syrzanką, zimioki na 
cosnykowy wodzie, mlyko; stawiste, scawiste (Łomnica) słodkie, kwaśne, zwarzone (na gorącu), z kozuskiem, zburtane, pozbiyrane, 
przecedzone (po dojeniu), łodciągane centryfugą, syr, syr porny (bryndza), ciscon – syr łogrzywany, zentyca, śmietonka, syrwotka, 
maślonka, kapka mlyka, jojecka, jajeśnica, jojko na kwardo, jojko na miętko, biułtko, zółtko utarte (kogiel mogiel), pozołdy (ciastka, 
pączki schowane na późniejsze, po kryjomu pojodanie), mastiło (Rusińskie?) – kisiel z mąki pszennej cukru i wody – zastępowało to 
łomaste. Mocało się dziatki do mastiła, parzontka (szczypiorek), ciapurdy (szczaw, również jabłka), jodło skiśniałe, suski zepszniałe, 
chrobacne, ciuciu (w jęz. dziecka cukierki), kulasa, cyr, grysik, drobione (chleb) do mlyka, lone kluski, kompot z rumbarbaru, bibka, 
spyrka, kiełubasa, kiska, paśtet, połeć, sadło, wędzonka.

Warzyć, pichcić, zreć, jeś, śmigać (szybko jeść), śniodać, łobiaduwać, wiecerzać, pojodać, papać, papusiać, mulić, skłapnąć, przegryś, 
spucuwać, pokostuwać (posmakować), chapać (jeść łapczywie), siorbać, ciamkać (mlaskać), glutać (głośno połykać), dowić sie, chlipkać, 
duldać, cyckać, cmoktać (ssać), wymuskać (np.sos chlebem), wylizać talyrz, głoduwać, przymiyrać głodem na przednówku, łabe łoblizać 
(nic nie dostać), michołki przełykać, napiyrać sie jodła, gliwać np.skórke z chleba, mieć ślinke, chrapke na cosik, dziukać (robić nakłucia 
np.widelcem), scypać np.chleb, przycyniać jodła, przekwiyruwać (grymasić), wydziwiać (chrupce w dupce i temu nie kce jeś), podchly-
biać, pomaścić, łotytlać w mułce abo tarty bułce, nałuskać grochu, bobu, nakrązać burocanki, liści z kapusty, dziaduwać sie przy jodle (jeść 
powoli i celowo ospale), łodurkać się (zjeść przesadnie dużo), cosi łogryś (np.zioberko ale i coś dostać w niewielkiej ilości), zimioki ukłu-
tać, ugniyś, rozfiyrlać, rozbełtać, ciapać, naciapać, nabęckać na talyrz (nakłaść byle jak i dużo), łopiyc, cytkać (dawać po trosusie), kiśnie, 
bulgoce, dać kapke mlyka, szczyknąć mlycka (np.kotu do pyscka prosto z wymienia przy dojeniu), miyso rosolić, pekluwać, zawekuwać, 
roztytlać, rozwałkuwać, wyzmiatać z talyrza do łostatnie krupy, mamlać (obracać jedzeniem w buzi i nie połykać), miereńdzać (jak krowa), 
ciupać kluski, groch itp.- jeść szybko i rytmicznie, spyrka śkwiyrcy, margaryna przy smazeniu pyrscy, przysmędzić, łosmędzić, przypolić, 
ześkrabać przypolenizne z blachy/ze śparchyta, wpuścić do dziury rondeluś „wpuscaniec”, abo żeleźniocek.

- Jaki fto do jedzenio taki do roboty
- Fto się nie przeciwi łupie, ten mo pełno w ...
- Same gołąbki nie polecą do gębki
- Zyć ło chlebie i wodzie
- Kiski marsza grają
- Dostać tyle co ptok napłakoł|
- Prosiuła myska świętego Franciska, zeby ji doł roz do pyska
- Ślimok, ślimok wystow rogi, dom ci syra piyrogi
- Biedronecko leć do nieba, przyniyś mi kawołek chleba
- Strasyć kota machęrzyną
- Jak wyżłopie, to po chłopie (ło piwsku)
- Herbatka i wypierdziatka
- Fto pojy, popije a nie zatabacy to nic nie znacy
- Przystąpić na cco do Stołu Pańskiego

 
W downy kuchni – druślok, kłutac, puciyra, putyrka, fiyrlok, łopołka na zimioki, zbolołki, niecki, grudziorka (smata do cedzenia 

syra), gornusie; litrzoki, pulitrzoki, gornuś kwatyrkowy, śklonki, skopiec, cebrzyk, przetak, tarło, lijek, gorcek, żeleźniok, skopiec (do 
dojenio), puszka na mlyko (nosiuło sie w ni mlyko do miasta), machęrzyny u powały (u sufitu) na salseson, łyźnik, łyga, brytfanki. 

Agnieszka Fiedor, Krystyna Kulej
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Pachnieć łąką…
Miałam okazję rozmawiać z panią Moniką. Mo-

nika Sarzała z domu Warzecha, rodowita piw-
wniczanka urodzona w domu dziadków – nauczycie-
li: Weroniki i Antoniego Szlachetków (nazwisko do-
brze znane starszym mieszkańcom naszego miasta), 
po 27 latach wróciła ze Śląska do miejsca swojego 
urodzenia i obecnie mieszka z mężem Pawłem i trój-
ką dzieci w Kosarzyskach w kupionym i wyremon-
towanym starym domu na brzegu lasu, w otoczeniu 
pachnących łąk.

Oprócz licznych obowiązków domowych pani 
Monika zajmuje się tym, co może spodobać się 
każdej kobiecie, bez względu na wiek. Produkuje 
nie zawierające chemii i konserwantów naturalne 
kosmetyki na bazie wosku pszczelego łączonego 
z maceratami ziołowymi, które sama przygotowu-
je. Składnikami dodatkowymi przy produkcji kosmetyków są 
najwyższej jakości, tłoczone na zimno oleje z owoców mango, 
masło shea, pozyskiwane z oleju z kakaowca lub mango, albo 
z owoców drzewa masłosz Parka, rosnącego w Afryce. W ko-
smetykach p. Moniki są witaminy: C, E – naturalny konserwant 
– oraz B6. Mające działanie lecznicze olejki eteryczne z drzewa 
herbacianego, lawendy, grapefruita itp., też są dodawane do tych 
kosmetyków, a do niektórych kremów napary zwane hydrolata-
mi (z kawy, zielonej herbaty, hibiskusa, dzikiej róży).

- Do ziół ciągnęło mnie od dziecka. Rozpoznawania ich, zbio-
ru i przetwarzania uczyła mnie moja chrzestna matka Marta – mu-
szynianka. Przy produkcji moich bezpiecznych bo naturalnych 
kosmetyków, korzystam a obszernej wiedzy, zawartej w książ-
kach zielarskich i z przepisów nawet sprzed stu lat. Maść z osypu 
pszczelego z propolisem powstaje według receptury przedwojen-
nych pszczelarzy i ma szerokie spektrum działania. Leczy: opa-
rzenia, opryszczki, skaleczenia, rany popękanej skóry, wypryski 
niewiadomego pochodzenia). Nalewkę z osypu stosują mężczyźni 
na prostatę. Specjalnie dla mojego syna stworzyłam krem z kono-
pi z olejkiem CBD, który łagodzi wszelkie podrażnienia (głów-
nie wysypkę i swędzenie skóry ze skłonnościami do atopii. Ro-
bię również mydła ziołowe, nalewkę propolisową, dezodoranty 
w kremie oraz balsamy pielęgnacyjne do ust z naturalnym miodem 
z mojej pasieki.

- Kosmetyki robię na zamówienie, dzień wcześniej przed ich 
wysłaniem do klienta, po umieszczeniu specyfików w ciemnych 
opakowaniach, bez dostępu do światła.

- Kremy do twarzy stosuje się dwa razy dziennie w niewiel-
kich ilościach, aby kosmetyk ładnie się wchłonął. Ze względu na 
to iż kosmetyki oparte są na wosku pszczelim połączonym z oleja-
mi, to tym samym są naturalnie tłuste. Dlatego niewielka ich ilość 
wmasowana w skórę twarzy w zupełności wystarczy. Za każdym 
razem nakładając krem, można wykonać nim delikatny masaż, 
wtedy skóra na twarzy się napina i modeluje. W okresie jesien-
no-zimowym na noc można nakładać więcej kremu, gdyż w tym 
okresie nasza skóra potrzebuje mocną dawkę nawilżenia oraz 
ukojenia. Kremy można z powodzeniem stosować jako naturalną 
bazę pod makijaż. Kremów do rąk używa się tak często jak jest to 
potrzebne. Wiele osób boryka się z popękaną skórą na dłoniach, 
zrogowaceniami, odciskami oraz mocnym przesuszeniem. Nie ma 
ograniczeń w ich używaniu. Maści stosuje się dwa do trzech razy 
dziennie punktowo na skórę problematyczną, wymagającą uko-
jenia. Masła do ciała są głęboko nawilżające oraz ujędrniające, 
wspaniale działają wmasowane w ciało zaraz po kąpieli. Olejek do 
brody i wąsów dla mężczyzn stosuje się również dwa razy dzien-
nie, nakładając parę kropel olejku bezpośrednio na zarost lub na 
dłonie i okrężnymi ruchami wsmarowując go w wąsy oraz brodę. 
Olejek bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu 
na zaroście. Olejek intymny ,,Eliksir Miłości”-jest to olejek nad 
którym bardzo długo pracowałam. Niezmiernie szybko łagodzi 
podrażnienia po goleniu, działa kojąco na otarcia skóry w upalne 
dni, bardzo głęboko nawilża i wycisza delikatną skórę, szczególnie 
wtedy, gdy mamy nasze kobiece dni i nadmierną suchość, a przy 
tych wszystkich właściwościach dodatkowo pięknie pachnie. Ten 
olejek jest dedykowany kobietom, które wstydzą się rozmawiać 
o problemach intymnych z jakimi się borykamy, a nazwałam go 
,,Eliksirem Miłości” tylko dlatego, aby kobieta, która będzie go 
używała, pamiętała o tym, że jest wyjątkowa, powinna kochać sie-
bie i o siebie dbać. Oczywiście bez nadmiernego narcyzmu

Panią Monikę zawładnęła jeszcze jedna pasja – pisze. Są to 
kryminały, bajki dla dzieci i wiersze.

Ciekawostka. Zioło zapomniane. Kobylak, którego 
sporo rośnie na naszych łąkach w lecie to szczaw koński 
kędzierzawy. Ma mnóstwo zastosowań prozdrowotnych, 
a rośnie głównie na żyłach wodnych. Wiedza ta była przy-
datna w okresie suszy. Miejsca, na których rósł kobylak były 
bogate w wodę.

REKLAMA

Stoisko z wyrobami pani Moniki



e-mail: api.oro@wp.pl
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