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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna

Miesiąc maj obfitował nie tylko w obchody świąt państwo-
wych jak 3 Maja czy Święto Flagi. Świętowaliśmy Dzień 

Matki i dzień Ojca. W połowie maja przekwitły kasztany, czas, 
by młodzież z klas ósmych szkół podstawowych i młodzi ze 
szkół średnich przystąpili do egzaminów. Rodzice w różny spo-
sób i w różnym zakresie wspomagali wysiłki swoich pociech. 
Z pewnością była z ich strony większa niż zwykle troskliwość. 

Jak co roku z okazji Światowego Dnia Dziecka nie tylko chęt-
nie mówi się o prawach najmłodszych obywateli świata, a nawet 
dla gwarancji tych praw coś się robi. I byłoby znośnie, a nawet 
radośnie, gdyby nie… gdyby nie wojna ludzi z ludźmi. Jak to 
jest, że podobni fizycznie i kulturowo, będący w związkach ro-
dzinnych, lub bliskimi sąsiadami, nagle stają się dla siebie obcy-
mi, wręcz wrogami, których należy unicestwiać, mówiąc wprost 
zabijać, przy aprobacie części społeczeństwa i w przekonaniu, że 
zabijanie jest dobre, bo likwiduje jakiś palący problem. 

Aby przeciwnika zabić, trzeba go odczłowieczyć i wmówić 
sobie, że stanowi on wielkie zagrożenie, jest źródłem zła. Takie 
rozumowanie leżało u podstaw wszystkich wojen, zwanych za-
wsze, o dziwo, obronnymi. Na wojnie giną żołnierze, ale giną też 
cywile, a wśród nich niewinne dzieci. Wielu małych Ukraińców 
straciło bezpieczny dom, ojca, matkę. W ciągu 3 miesięcy wojny 
zginęło na Ukrainie ok. 250 dzieci, prawie dwa razy tyle zostało 
rannych, wiele zaginęło, a około 200 000 deportowano do Rosji. 
Wojna kiedyś się skończy. Zrównane z ziemią miasta zostaną od-
budowane, z pięknymi dzielnicami i nowoczesnymi osiedlami, 
ale dla dzieci, które przeżyły wojnę, nie będzie już powrotu do 
utraconego na zawsze rodzinnego gniazda, do własnego ciepłe-
go łóżka. Czy będą nienawidzić tych, którzy wyrządzili im tyle 
krzywd? Czy im przebaczą?... Na pewno będą pamiętać. 

Ukraińskie państwo ma wszelkie dane do wszechstronnego 
rozwoju. Jest światowym eksporterem pszenicy (12 %), kuku-
rydzy (16%) i wytwarza połowę globalnej produkcji oleju sło-
necznikowego, ale ukraińska gospodarka jest niszczona przez 
najeźdźcę, a produkcja rolna w tym kraju dzisiaj praktycznie nie 
istnieje. Ceny na zboże będą rosły. A tu wielkimi krokami zbliża 
się światowy kryzys żywnościowy. Pszenica to mąka, mąka to 
chleb. „…Chleba naszego powszedniego…”.

Oprócz chleba, do życia potrzebna jest woda. Susza, czyli 
długotrwały okres bez lub z niewielkimi opadami atmosferycz-
nymi, jest coraz większym problemem. To efekt nie tylko zmian 
klimatu, ale i lat zaniedbań - regulowania rzek, osuszania dużych 

terenów pod uprawy czy też betono-
wania miast. W ostatnich latach na-
wet nasze górskie potoki zanikały, 
a z wodospadów i jazów woda ciekła 
cienkim strumyczkiem, lub wcale. 
W maju spadło mało deszczu. Czy 
w lecie będzie podobnie? W Polsce 
występują coraz większe niedobory 
wody. Nam wody wystarczy, ale ko-
lejnym pokoleniom może jej zacząć brakować. Dlatego wydaje 
się konieczne zmniejszenie poboru oraz oszczędne i racjonalne 
korzystanie z wody z miejsko-gminnych sieci wodociągowych 
tylko dla celów bytowych oraz rezygnację z nieograniczonego 
mycia samochodów czy podlewania przydomowych ogródków.

W języku polskim mamy sporo zapożyczeń z j. węgierskie-
go, tzw, hungaryzmów: dobosz, szyszak, kontusz, orszak, hejnał, 
szałas, i… jakże nam bliskie: baca, juhas, gazda. Mamy zapoży-
czenia z języka czeskiego (hańba, jedwab, serce, wesoły, czyhać, 
bawełna, hołota i in.) , turcyzmy i rusycyzmy W słowniku etymo-
logicznym W. Borysia znajduje się 101 słów pochodzących z j. 
ukraińskiego, np.: koromysło, dereń, wiedźma, portki, borsuk, 
hałas, mereżka, hultaj, jarmułka, prowodyr, wataha, wyszywan-
ka… W językach polskim i ukraińskim jest też sporo podobieństw 
o różnym znaczeniu, np. żona to po ukraińsku drużyna, dywan to 
kanapa, słyszeć to czuć, las to lis.

A te nasze karpackie lasy (lisy), o tej porze roku – coś cudnego!

Pamiętamy. Edward Grucela  w swoim domu przy ul. Ogrodowej
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XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

Miasto i Gmina
Piwniczna-Zdrój

odbyła się w  dwóch częściach, w  obradach uczestniczyło 12 radnych. 
Część I miała miejsce w dniu 20 maja br. Po złożeniu przez radnego Piotra 
Ściegiennego wniosku o zdjęcie z porządku obrad trzydziestu projektów 
uchwał, z  uwagi na brak podpisu ich autora, ogłoszono przerwę w  celu 
dokonania analizy prawnej złożonego wniosku. Po wznowieniu obrad 
okazało się, że część radnych opuściła posiedzenie i w związku z tym na 
wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej przerwano Sesję i przełożono 
na dzień 24 maja. 

W dniu 24 maja podjęto następujące uchwały: 
• Uchwałę w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały bu-

dżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022, 12 – za.
• Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obliga-

cji komunalnych, 12 – za.
• Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Nowym Sączu”, 12 – za.

• Uchwałę  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju do załatwiania indywidu-
alnych spraw w zakresie przyznawania świadczenia pienięż-
nego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa, 12 – za. 

• Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
usuwania odpadów z nieruchomości, 8 – za, 2 – przeciw, 2 – 
wstrzymujące się.

• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. stawek opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych, 6 – za, 5 – przeciw, 1 
– wstrzymujący się.

• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Miasto, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Hanuszów, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kosarzyska, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Majerz, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Czercz, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zdrojowe, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zawodzie, 12 – za.
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Borownice, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Młodów, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Głębokie, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierchomla 

Wielka, 11 – za, 1 – wstrzymujący się. 
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łomnica-

-Zdrój, 12 – za.
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kokuszka, 12 – za.
• Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zubrzyk, 12 – za. 

• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Ko-
misji Rewizyjnej, 8 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący się. 

• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 9 – za, 3 – przeciw. 

• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
stałych Komisji Rady, 12 – za. 

• Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/328/2022 
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., 12 – za.

• Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Kominki i Piece”, 9 – za, 1 – przeciw, 2 – 
wstrzymujące się.

• Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Pol-
skich, 9 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzymujące się. 

• Uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do roku 
2030”, 7 – za, 5 – wstrzymujących się..

• Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i har-
monogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030, w tym trybu 
jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
9 – za, 3 – wstrzymujące się. 

• Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nierucho-
mości służebnością gruntową – działka nr 3078/2, 12 – za. 

• Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nierucho-
mości służebnością gruntową – działka nr 5132/2, 12 – za.

• Uchwałę w sprawie sprzedaży działki – działka nr 3177, 11 – 
za, 1 – wstrzymujący się. 

• Uchwałę w sprawie sprzedaży działki – działka nr 5168, 12 – za. 
• Uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości, 12 – za. 

MN
Retransmisje Sesji Rady znajdują się na stronie: 
www.piwniczna.sesja.pl

Or kiestra Dęta OSP podczas obchodów Świeta 3 Maja
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„Zgodnie z ustaleniami Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go, Piwniczna została zakwalifikowana jako uzdrowisko zdrojo-
we (zdrojowisko) wykorzystujące naturalne wody mineralne do 
prowadzenia działalności leczniczej. Jako uzdrowisko podgórskie 
ma na celu leczenie chorób układu oddechowego i chorób układu 
trawienia…”. 

Taka informacja dla współczesnego piwniczanina nie jest żad-
nym ewenementem – ale droga do tak oczywistego stwierdzenia 
(i prawnego jej usankcjonowania) była długa.

„Kwaśne wody” (w połączeniu z pięknymi krajobrazami) 
przyciągały letników od dawna, mimo że nadpopradzkie miej-
scowości ze źródłami wód mineralnych nie pojawiały się jeszcze 
w ówczesnych przewodnikach.

Wspaniałą reklamą dla leczniczych walorów tutejszych wód 
mineralnych (i dla miasteczka) były badania przeprowadzone 
przez lwowskiego lekarza Juliusza Korwin – Gąsiorowskiego; 
sprawiły. że już pod koniec XIX w. Piwniczna znana była nie tylko 
w Galicji, ale i poza nią.

Już w latach 20. XX w. piwniczański Magistrat otrzymuje 
reskrypt nowosądeckiego Starostwa i Wydziału Powiatowego 
„w sprawie urządzenia w tutejszej gminie kąpieli ludowych”, oraz 
„ustalenia cen najmu pomieszkania dla letników”.

Uzdrowiskowe zalety górskiego miasteczka dostrzega Polskie 
Towarzystwo Balneologiczne (1926), proponując uwzględnienie 
nas w planowanych publikacjach.

W 1925 r. wydawnictwo „Ruch” opracowuje przewodnik ilu-
strowany „Zdrojowiska i uzdrowiska polskie” (z inicjatywy Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych). Zaproponowano włączenie nas 
do tej publikacji (z finansowym wsparciem tego przedsięwzięcia) 
oraz zaproszono na zjazd do Lwowa 1 lutego 1925 r. „w dotyczą-
cej sprawie”.

Natomiast w 1927 r. Związek Uzdrowisk (z siedzibą w War-
szawie) zwrócił się z propozycją do piwniczańskich władz, by 
miasteczko wstąpiło do tej organizacji. Rada w imieniu oby-
wateli odpowiedziała, że „uchwala i uznaje potrzebę przystą-
pienia do związku Uzdrowisk, a to celem reklamy jako miejsce 
Uzdrowisko”.

Piwniczna, budząc się z galicyjskiego marazmu, nabiera roz-
pędu. Już nie chodzi o małe przedsięwzięcia, jak „urządzenie dla 
wygody letników w niektórych miejscach ławek, kiosku i budek 
kąpielowych”, celem – „rozpostawić Piwniczną na takiej stopie, 
która by dawała jej możność uzyskania prawa z natury rzeczy jej 
przynależnego tj. miana uzdrowiska”.

Taki właśnie cel postawił sobie ówczesny burmistrz Piwnicz-
nej Jan Marciszewski i konsekwentnie go realizował. Mówił, że 
„na całem Podkarpaciu są bezsprzecznie źródła wody mineralnej 
– a gdyby udało się w Piwnicznej źródła odszukać – Piwniczna od 
razu stanęłaby w rzędzie miejscowości klimatyczno-zdrojowych. 
Wobec tego proponuje radzie , ażeby gmina sprowadziła geologa 
celem poszukania źródeł”.

Przekonywał, że „jedynym rozwiązaniem przyszłego rozwoju 
Piwnicznej i dostarczeniem jej stałych i trwałych dochodów – by-
łoby wyszukanie wody mineralnej. Że woda w Piwnicznej jest, 
nie ulega żadnej wątpliwości – ślady w kilku miejscach wyraźnie 
na to wskazują. Przytacza, że gmina Muszyna dostała już wody 
i czerpie bardzo ładne z tego dochody. W tym celu prosi Radę 

90 lat piwniczańskiego uzdrowiska
o upoważnienie Zwierzchno-
ści gminnej do sprowadzenia 
geologa celem rozpoczęcia 
za poszukiwaniem źródeł” 
(1929).

Badanie geologiczne zle-
cono profesorowi UJ Janowi 
Nowakowi.

27.08.1931 r. „burmistrz zawiadamia Radę, iż przedmiotem 
dzisiejszych obrad będzie sprawa wiercenia za wodą mineralną 
– wobec tedy ważności tej sprawy – prosi Radę, ażeby przy posta-
nowieniu swem, azali ma gmina przystąpić bądź do spółki z kim, 
bądź we własnym zakresie – kierowała się li tylko dobrem Gminy 
– pomnąc, że od dzisiejszej uchwały zależy rozwój i przyszłość 
Piwnicznej.

Zaznacza, że są 2 alternatywy albo przystąpić do spółki – albo 
wiercić samej. Wpłynęły dwie oferty: jedna od Wojciecha Byś-
ka, który zastrzega sobie udział 60% brutto dla siebie, zaś 40% 
dla gminy a druga od inż. Zdzisława Konopki i Józefa Zathera 
z Krakowa z propozycją 51% udziału brutto dla siebie, a 49% dla 
gminy. Bliższe warunki obydwu ofert odczytuje w całości. (…) 

Przed przerwą prosi o głos przybyły na to posiedzenie jako 
gość i obywatel Piwnicznej i za zgodą całej Rady zabiera w tej 
sprawie głos prof. Szymon Kopytko.

Podnosi na wstępie, że dzisiejsze posiedzenie będzie dla po-
tomstwa epokowem, a nazwiska tych radnych, którzy w zrozu-
mieniu całej doniosłości sprawy wiercenia w Piwnicznej zadecy-
dują wiercenie będzie po wsze czasy wieczne wyryte zgłoskami 
złotymi. (…) zwraca radnym uwagę, że jedno z dwojga: jeżeli 
Rada uchwali przystąpić do wiercenia we własnym zakresie – 
musi równocześnie uchwalić, a raczej wskazać fundusze, z któ-
rych Zwierzchność gminna miałaby koszta pokrywać, a jeżeli tego 
uczynić nie będzie w możności – musiałaby zgodzić się na spółkę. 
Rzecz naturalna na warunkach dla gminy korzystnych. W każdym 
razie jedna lub druga kombinacja da początek wielkiej akcji – 
a bliższe rozwiązanie tej kwestii oddaje w ręce wszystkich ojców 
miasta, na których ciąży i spoczywa moralny obowiązek sprawę tę 
na korzyść tutejszego miasta rozwikłać.

 
Rada gminna po obszernej i nader wyczerpującej dyskusji 

przez usta swego seniora Jana Łomnickiego jednogłośnie uchwala:
Obydwie oferty tak p.p. Byśka jak i Zdzisława Konopki i Jóże-

fa Zathera nie przyjąć, postanawiając przystąpić do wiercenia we 
własnym zakresie.

Kierownictwo nad wierceniami wody min. objął inż. Józef 
Krówka.

16 czerwca 1932 r. „burmistrz zawiadamia Radę, że do-
wiercono wodę mineralną i to w takiej obfitej ilości, ze należy 
wobec tego rozpocząć jeszcze przed tegorocznym sezonem bu-
dowę próbnych łazienek.

(…) za poradą inż. Krówki należałoby urządzić prowizo-
ryczne w budynku drewnianym, zwykłą papą krytym i to na 
razie o 7 tylko kabinach. Chodzi bowiem o to, ażeby przez wy-
budowanie już w tym roku jako takich kabin – zareklamować 
przed letnikami, że jest już woda i są kąpiele.
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 W październiku 1932 r. na posiedzeniu Rady gminnej bur-
mistrz poinformował, że „łazienki nadspodziewanie cieszyły 
się u letników wielkim wzięciem” i „uzyskało się w przeciągu 
krótkiego czasu istnienia łazienek prawie połowę uskutecznio-
nych wydatków”.

 Działo się to wszystko 90 lat temu i żeby uczynić zadość sło-
wom prof. Szymona Kopytki przypominamy skład Rady gminnej, 
która zadecydowała „o wierceniu za wodą mineralną we własnym 
zakresie”.

Posiedzenie Rady gminnej – 27.8.1931 r.

Obecni: Jan Marciszewski burmistrz jako przewodniczący

1. Abloser Leon – radny
2. Broniszewski Michał – radny 
3. Buczek Stanisław – radny
4. Dulak Jan – radny
5. Durlak Stanisław – radny
6. Deryng Piotr – radny
7. Dziedzina Rudolf – radny
8. Gumulak Stanisław – radny
9. Gardoń Marcin – asesor
10. Garwol Tomasz – radny
11. Grucela Jan – radny
12. Ganger Leib – radny
13. Hochhauser Chaim – radny
14. Hopting Henryk – radny
15. Kulig Władysław – radny

16. Księżyk Karol – radny
17. Lisowski Wojciech – radny
18. Łomnicki Jan – radny
19. Maślanka Jan – radny
20. Maślanka Jan – radny
21. Lisowski Stanisław – asesor
22. Miczulski Andrzej – radny
23. Michalik Józef – radny
24. Sikorski Tadeusz – zastępca burmistrza
25. Tokarczyk Józef – radny
26. Tokarczyk Jakub – radny
27. Wojciechowski Franciszek – radny 
28. Zieliński Jan – radny
29. Źrałka Jan – radny
30. Lompart Józef – radny
31. Kumurek Wojciech
32. Grucela Piotr – zastępca radnego
33. Jarzembak Wojciech – zastępca radnego

Brande Jerzy – sekretarz gminy jako prowadzący pióro

Nieobecni: Abloser Izaak, Bernacka Stefania, Gumulak Jakub, 
Izdebska Waleria, Kożuch Ludwik, Lebdowicz Jan, Polakiewicz 
Stanisław

Wszyscy wymienieni nieobecność swoją usprawiedliwili.

kwerenda i opracowanie: Barbara Kotarbowa

pierwszy cytat: Studia i szkice – Piwniczna-Zdrój, 
wszystkie pozostałe z Protokołów Rady gminnej 1925-1931

Szyb piwniczanki i Łazienki
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„I tak zawsze będzie najważniejszy…”
Tak o Mieczysławie Łomnickim mówił burmistrz Dariusz Chorużyk po zgłoszenia kan-

dydatury Pana Mieczysława w plebiscycie „Sądeczanin Roku 2021”. 
Pan Mieczysław Łomnicki był jednym z nauczycieli niezapomnianej, najwyżej po-

łożonej szkoły w Polsce na polanie Niemcowa w paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądec-
kim.. Książkę pt. Szkoła nad obłokami o nauczycielach i uczniach z okolic Ryta, Piwnicz-
nej i okolicznych przysiółków, napisała ponad 50 lat temu Maria Kownacka.

Mieczysław Łomnicki od dziesiątków lat oddaje się pasji zgłębiania i dokumentowa-
nia historii Piwnicznej i jej okolic oraz muzykowania. W ciągu ponad sześćdziesięciu 
lat działalności zawodowej (nauczyciel) i społecznej (Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra 
Dęta OSP, ZHP) Mieczysław Łomnicki stał się dla wielu pokoleń piwniczańskiego społe-
czeństwa autorytetem i człowiekiem darzonym powszechnym szacunkiem. Z tego powodu 
został osobą nominowaną do tytułu „Sądeczanin Roku”. 

Dyplom i gratulacje dla nieobecnego na Gali P. Łomnickiego, 
odebrał z rąk prezesa Fundacji Sądeckiej Zygmunta Berdychow-
skiego burmistrz D. Chorużyk.                 BP

CEJROWSKI 
– ze wspomnień o Janie Pawle II

…A ja przyglądałem się bez zaskoczenia, że JP II prowadzi 
dialog. (…) A Pan Jezus wdawał się w rozmowę z tymi fary-
zeuszami, z psami jak potrafił o nich powiedzieć, czasem ich 
potrafił zbesztać z miłością, ale wdawał się z nimi w rozmowę. 
Wychodziło to Panu Jezusowi i Janowi Pawłowi dano takie 
dary. Pierwsze nasze spostrzeżenie z tych pierwotnych czasów, 
zaraz po tym jak został wybrany to to, że włada tyloma języ-
kami. (…) Ale żeby opanować w takim stopniu, aby wygłosić 
kazanie, albo przemówienie do przedstawiciela obcego kraju 
w 80 językach no to już trzeba mieć dar od Boga. Przynajmniej 
dar szybkiego czytania fonetycznego. JPII szczególnie przed 
tymi pierwszymi pielgrzymkami uczył się co chwilę a to no-
wych języków, dialektów i nie było to u Niego sztuczne tylko 
dar od Boga. 

 
Opowiem państwu opowieść z Boliwii, Peru, w Andach. 

Tam są te plemiona, które żyją u góry, na tych wysokich płasz-
czyznach a jak się zjedzie z gór w stronę Amazonii to tam są 
następne plemiona nizinne. I one się nie lubią. Górale potrafią 
być agresywni, pięścią i ciupagą przyłożyć. Noszą się dumnie. 
To takie Janosiki z gór. Natomiast tam na dole, te „niziołki”…
to na nich się mówi żółwie błotne. CIARAPA się mówi na nich. 
Jest to napięcie między górą, która uważa się za lepszą, bo 
mamy lepsze powietrze a wy tam na dole w błocie Amazonii 
się taplacie. 

Kiedy JP II pojechał rozmawiać z Indianami z tego daw-
nego imperium to skądś się musiał o tym napięciu dowiedzieć 
i o tym jakimi słowami się posługują. I kiedy prowadził znany 
nam dialog z tłumem, z tymi na dole, to oni skandowali, że Pa-
pież jest Peruwiańczyk, że jest Boliwiano. Ale w tym momen-
cie Papież powiedział do mikrofonu (a trochę był zmęczony 
i słońcem i życiem) Papież powiedział, że „papa jest ciarapa” 
– że jest jak ten żółw błotny. No i kupił tych wszystkich Indian 
od razu. Kupił tym jednym słówkiem. W taki sposób potra-
fił się dogadać z różnymi. Z komunistami też się dogadywał. 
Oczarował ich od początku i oni nie wiedzieli co z tym fantem 
robić. Zaraz po wyborze Papieża oni naturalnie się wściekli, 
ale potem się okazało, że nie mogą mu się oprzeć. Proszę mi 
pokazać kogoś kto Papieża nie lubi. Niektórzy nie cierpieli tego 
co mówi, tego co reprezentuje, ale po prostu wszyscy go lubili. 
(…) W Nikaragui, w trakcie kazania posadzono w pierwszych 
rzędach „komsomolców”, bojówkarzy, którym kazano skando-
wać brzydkie, obsceniczne rzeczy przeciw Papieżowi, zakłócać 
mszę świętą. I co zrobił pojedynczy papież?. Jak ma uciszyć, 
tych obrzydliwych komsomolców, którym wyprano mózgi? 
JP II podniósł pastorał do góry, pochylił go nad tym rozwrzesz-
czanym tłumem i wygłosił w jednym słowie egzorcyzm, który 
zadziałał. Papież wrzasnął SILENCIO! I się uciszyli… jak fale 
na jeziorze w czasie burzy. Ucichli. Po prostu się tak przestra-
szyli, tego egzorcyzmu w jednym słowie. W taki sposób też 
potrafił dialogować. Tak jak Pan Jezus… bicz z powrozów po-
trafił ukręcić i przegnać przekupniów ze świątyni.

Art. nadesłała 
Krystyna Kulej

Sądeczaninem Roku 2021
Został dawca krwi Andrzej Lis mieszkaniec Starego Sącza od 
48 lat ratuje ludziom życie. Bezinteresownie, oddając regu-
larnie krew. Jest w tej dziedzinie rekordzistą Polski i świata. 
Wygrał plebiscyt na Sądeczanina Roku 2021. Zebrał blisko
45 tysięcy głosów!
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W tym roku do konkursu stanęło 12 au-
torów, zgłoszono 30 książek. Laureatom 

X edycji Konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bole-
sława Kumora nagrody wręczała Mariola Berdy-
chowska, pomysłodawczyni konkursu w sobotę 
(14 maja) podczas uroczystej konkursowej Gali 
w auli WSB – NLU. Tam też miały miejsce dwu-
dniowe 4. Sądeckie Targi Książki.

Poeta Bronek z Obidzy (Bronisław Kozień-
ski), nieujarzmiony „duch” obrony wartości otrzymał Nagrodę literacką im. ks. Bole-
sława Kumora za rok 2021 w kategorii „Sądecki autor”. W tym przypadku wybór inter-
nautów był zgodny z decyzją kapituły.

Bronek z Obidzy (gmina Łącko) to człowiek skromny, pisze i publikuje od 2007 r., 
a jego twórczość jest doceniana nie tylko na Sądecczyźnie, ale w całej Polsce przez znaw-
ców literatury oraz ludzi lubiących taką wypowiedź artystyczną, jaką jest poezja au-
tentyczna, czasem gorzka, czasem drapieżna, pisana z potrzeby serca. To właściwości 

bezcenne w dobie „himalajów” głoszenia 
półprawd i zakłamania, jakie piętrzą się wokół nas każdego dnia. Poeta jest stolarzem. 
Pracując na budowach, głównie na wysokościach (wieżowce), zna smak wolności i wie, 
że nie da się jej zdławić. 

 
W kategorii „Książka roku” zwyciężyła „Kultura ludowa Górali Nadpopradz-

kich” – poważna, naukowa monografia, stanowiąca kolejny tom w etnograficznej serii 
„Kultury ludowej górali”. Tom zredagowały Panie: Katarzyna Ceklarz i Joanna Hołda. 

Natomiast ładna graficznie publikacja: „Zioła w kuchni górali gorczańskich”, wy-
dana przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej dostała najwięcej głosów od inter-
nautów, czytelników portalu i miesięcznika „Sądeczanin” i w plebiscycie internetowym 
zwyciężyła.

Zioła mają moc niepojętą i znaną od tysiącleci. Moc leczenia i moc zabijania. Na 
bazie ziół do dziś robi się leki. Z drugiej strony ileż to osób zakończyło życie wypijając 
zabójcze napary z tojadu, jaskra, szaleju czy pokrzyku wilczej jagody podsunięte przez 
trucicieli? Zioła są także znakomitymi przyprawami, nadającymi niepowtarzalny smak 
potrawom. I o tych ich walorach mówi wyżej wymieniona książka. 

Do konkursu zgłoszona została przez Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich książka 
z Piwnicznej „Nadpopradzki żywot. Gazdowanie” autorstwa Wandy Łomnickiej-Dulak 
i Izabeli Kulig. Jest 
to kolejna pozycja 
wydawnicza z cy-

klu publikacji ocalających od zapomnienia kulturę materialną 
i niematerialną Górali Nadpopradzkich.                                    

/B/

Fragment książki Nadpopradzki żywot. Gazdowanie

„… Owce trzymano w koszarze na polanach. (…) Kosor był wy-
platany z tzw. chramek, podzielony na dwie części przegrodą tzw. 
strungą. Podczas dojenia owiec, owce wydojone przepędzano z jed-
nej części kosoru do drugiej. (…) Za chłopów związanych z paster-
stwem uważano: w Kokuszce Jarzębaków, w Głębokiem Smydów, 
w Suchej Strudze Makowicanów. Chłopi właściciele owiec za użyt-
kowanie hali płacili serem albo pieniędzmi. Halę uprawiali przez ko-
szarowanie, czyli przenoszenie każdego dnia kosoru o jego wielkość. 
(…) Kierdel liczył nawet od 400-500 sztuk owiec”.

Nagrody literackie 
im. ks. Bolesława Kumora 
za rok 2021
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Piwniczańscy Żydzi

Obecność radnych narodowości żydowskiej na posiedzeniach Rady Gminnej 
w Piwnicznej w latach 1914 –1918, tj. w okresie trwania I wojny światowej

28.6.1914 r. dokonano zamachu na życie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda – austriackiego następcę tronu.

28.7.1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii (zamachowiec był Serbem), wkrótce do konfliktu zbrojnego dołączyły inne 
państwa.

Wojenny chaos objął także Piw-
niczną – byliśmy przecież galicyjskim 
miasteczkiem w obrębie monarchii 
austro-węgierskiej.

Naczelnikiem gminy jest wówczas 
Jan Dziedzina, jego zastępcą Jan Zdziń-
ski. Naczelnik jest także Przewodniczą-
cym Rady, która liczy 36 osób, w tym 
11 osób narodowości żydowskiej: Chaim 
Hochhauser, Leib Ganger, Chiel Reich, 
Józef Klagsbald, Aron Hochhauser, Jakub 
Goldberg. Sender Goldberg, Markus Hol-
lander, Chaim Lustbader, Dawid Leiser 
Kornreich, Samuel Hochhauser.

Taki stan osobowy utrzyma się do 
pierwszych miesięcy 1916 r., ale wojna 
bardzo zdezorganizuje życie Rady.

19.2.1915 r. protokolant zapisał „Z po-
wodu ubytku radnych większej połowy 
w czasie trwania wojny, podjęto naglące 

sprawy uchwalić przez samą Zwierzchność gminną, gdyż i przez powołanie zastępców komplet Rady byłby niedostateczny“. (Zgodnie 
z ówczesną ordynacją wyborczą wybierano nie tylko radnych, ale i zastępców radnych).

Kolejne posiedzenie odbyło się dopiero w sierpniu tego roku.

W 1916 r. nasila się absencja radnych. Od 3.8.1916 r. przestają pojawiać się nazwiska: Jakub Goldberg, Sender Goldberg, Leib 
Ganger, później Markus Hollander, Dawid Leiser Kornreich. Pojawiają się nowe: Józef Hollander, Leib Geller, Moses Holander. Zmie-
nia się także liczba Żydów w Radzie: 9 - 8 - 7, co wcale nie oznacza, że tylu ich jest na posiedzeniu; 2 - 5 obecnych, reszta nieobecna 
usprawiedliwiona.

Zdarzył się przypadek (14.09.1917 r.), że żadnego radnego narodowości żydowskiej nie było na posiedzeniu – wszyscy nieobecni 
usprawiedliwieni.

Rok 1918 kończy wreszcie wielką wojnę. W listopadzie nie ma posiedzenia Rady, odbywa się ono 8.12.1918 r.
Radzie przewodzi zastępca Naczelnika Gminy Jan Zdziński. Rada nadal liczy 36 członków, wśród nich 9 Żydów: Chiel Reich, 

Józef Klagsbald, Chaim Lusbader, Leib Geller, Aron Hochhauser, Chaim Hochhauser, Leib Ganger, Leiser Dawid Kornreichi, Samuel 
Hochhauser.

 kwerenda Protokołów Rady Gminnej 1914 – 1918 r.
 i opracowanie Barbara Kotarbowa

Henryk Cyganik

O lyniak
Dobry juhas dzisiok - hej, to jakby kotlicek ze skarbami na-

seł. Syćka młodzi nic, ino do miasta fcom. Nie narobić sie, a dut-
ków zarobić telo, zeby na taksówke beło, na gorzałke i na beleco.  
Na hole z redykiem? O, co to, to ni!

 
Wzion se baca dwók takik śpików ku pómocy, ale juz w piyrsy 

dzień s rania uwidzioł, ze pociechy ś nik nie bedzie. Ledwo słonko 
wstało, juz juhasi w sopie na sianku legli. 

Roz, dwa razy baca ik do roboty fciół pogónić, ale jym było 
jakosi niesporo. Wzion sie wte na sposób i sope podpolył.

- Właduś - ozwoł sie jedyn juhas do drugiego - cujes dym?
- Cujym.
- Wyźrymy, ka sie poli?
- Lez-ze głupi.
- Właduś, cheba sie naso sopa poli.
- Ze tyz ci sie, Jendruś, fce godać. Lez-ze...
I lezeli i już nie wstali, lynie jedne.

„Cosik śmiysnego Jaśka Plewowego”, śpasy czyli humor z gór, wyd. 
AD OCULOS - Warszawa 1998
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„Płynąć pod prąd” 
Ogólnopolski konkurs Literacki 

Aleksandra Terej 
Szkoła Podstawowa nr 85 
im. ks. K. Jancarza 
w Krakowie

„Jeden z wielu…”
Wczesne dzieciństwo spędziłam 
na częstych wyjazdach do moich 
pradziadów w Piwnicznej Zdroju. 
Poznawałam to małe miasteczko 
położone w malowniczej scenerii 
gór. Często spacerowałam, podzi-
wiałam zabytki i przepiękną przy-
rodę. Mijały lata, a moje spacerki 
zamieniłam na spacery po górach. 
Czas pandemii sprzyjał właśnie ta-
kim wypadom. Pewnego lipcowego 
dnia z moją rodziną ruszyliśmy szla-
kiem na Obidzę przez Kosarzyska, Suchą Dolinę. To tam przy-
kuł moją uwagę stojący przy zakręcie drogi pomnik kurierów, 
łączników, przewodników i ludzi udzielających im schronienia. 
Organizowali oni w czasie II wojny światowej przerzuty ludzi, 
broni, pieniędzy na trasie Warszawa – Budapeszt. Przechodzili 
tędy na Słowację, przekraczając granicę w rejonie Obidzy i Elia-
szówki. Przypomniałam sobie wówczas, co moi pradziadkowie 
opowiadali mi o swoim dzieciństwie w czasie okupacji niemiec-
kiej. Byli świadkami ucieczki i aresztowań Żydów tak licznie 
zamieszkujących wtedy Piwniczną. 

„Dziwny jest ten świat 
Gdzie jeszcze wciąż 
Mieści się wiele zła 
I dziwne jest to 
Że od tylu lat 
Człowiekiem gardzi człowiek” 

 Czesław Niemen, Akwarele

Opowiadane historie, a było ich dużo, dotyczyły codziennego 
życia, pracy, nauki w szkole, zabawy z kolegami. Wszyscy oni, 
mimo dziecięcego wieku, mieli świadomość rzeczywistości, w ja-
kiej przyszło im żyć. 

Zazwyczaj towarzyszył im lęk, co przyniesie kolejny dzień, 
bo, będąc jeszcze dziećmi, poznali smak wojny i wszystkie z tym 
związane konsekwencje. Wojna odcisnęła piętno na każdym czło-
wieku, niezależnie od tego, czy był dzieckiem, czy dorosłym. 
Wśród tych opowieści były wspomnienia o piwniczanach ukry-
wających Żydów z narażeniem życia swojego i swoich rodzin. 
Z wielu przytoczonych przez moich pradziadków historii z tam-
tego okresu, w mojej pamięci utkwił opowiadany przez prababcię 
obraz wyzwalanej Piwnicznej. Jak bardzo się bała, gdy Niemcy, 

uciekając, wysadzali stację kolejową i mosty. Pradziadziuś wspo-
minał, że, będąc jeszcze chłopcem, kilka razy uniknął śmierci, 
gdy przymusowo pracował dla Niemców w pobliskich miejsco-
wościach. To oni wpajali swoim córkom, wnukom, i nam, pra-
wnukom, że w życiu liczą się te wartości, które są ponadczasowe 

i nie można ich kupić za żadne skarby tego świata. 
Są nimi: szacunek do drugiego człowieka i miłość. 
W życiu liczy się być, a nie tylko mieć. Z tych opo-
wieści dowiedziałam się, że byli wśród nich tacy, 
którzy zapisali się w historii jako herosi leśnego 
życia. To partyzanci, zwykli ludzie, w trudnych 
czasach dokonywali rzeczy niemożliwych.

Wędrując po szlakach Beskidu Sądeckiego, 
powinniśmy zachować o nich pamięć, ponieważ 
na tych ścieżkach zapisana jest ich historia. Hi-
storia ludzi, którzy starali się w miarę normalnie 
funkcjonować mimo wielkiego niebezpieczeń-
stwa. Tak naprawdę, każdy z nich musiał „płynąć 
pod prąd” . Bo jeden człowiek to jedna historia, ale 
morze smutku i radości,

„(…) należy zgodzić się 
pochylić łagodnie głowę 
nie załamywać rąk
posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie”- 

 „Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu”, Z. Herbert.

 Ruszyliśmy dalej, a moja mama zaczęła opowiadać, jak, będąc 
uczennicą szkoły podstawowej w Piwnicznej, brała udział w uro-
czystościach przy tym pomniku. Pomniku upamiętniającym tych, 
co walczyli o wolność innych ludzi i wolność Polski w myśl hasła: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Jednym z wielu, którzy brali udział w konspiracji na tych 
ziemiach był Julian Zubek o pseudonimie „Tatar”, kawaler Or-
deru Virtuti Militari. Ale zacznijmy od początku. Julian Kazi-
mierz urodził się 27 sierpnia 1913 roku w Nowym Sączu, był 
synem Aleksandra i Marii z d. Wojciechowska. W Nowym Są-
czu spędził dzieciństwo, lata młodzieńcze, tam ukończył szkołę 
powszechną , a potem Studium Nauczycielskie w Starym Są-
czu. Chłopak wszechstronnie uzdolniony, z ciągle rozpierającą 
go energią. Był członkiem wielu tamtejszych przedwojennych 
klubów sportowych. Doskonały piłkarz, strzelec, narciarz, łyż-
wiarz, uprawiał też kajakarstwo, zwolennik turystyki pieszej. 
Będąc już żołnierzem 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, zo-
stał powołany dwukrotnie do reprezentacji Polski na wojsko-
wych zawodach narciarskich biegu patrolowego: Małej Ententy 
w 1934 roku, w rumuńskim Predeal. Ponownie w 1937 roku 
startował w Kuopio w Finlandii. Aby dać upust nadmiernej 
energii, występował w ludowych zespołach folklorystycznych 
tj.: „Górale Sądeccy” i „Lachy Podegrodzkie”. W 1932 roku 
ukończył Studium Nauczycielskie w Starym Sączu, następnie 
studiował dwa lata na AWF w Warszawie, a po wojnie trzeci 
rok studiów ukończył w Krakowie. Absolwent podchorążówki 
4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie w 1934 roku. 
W latach 1936 i 1937 nauczyciel w Piwnicznej i Rytrze. W 1939 
roku powołany został na ćwiczenia, które ukończył w stopniu 
porucznika, a następnie zmobilizowany do 8. Pułku Piecho-
ty Legionowej w Lublinie. Tam odbył kampanię wrześniową 
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jako dowódca 1. plutonu przeciwpancernego. Ranny pod Trę-
bowcem Wielkim został wzięty do niewoli niemieckiej, skąd 
uciekł po kilku dniach i wrócił do Nowego Sącza. Tu rozpo-
czął wraz ze swoimi kolegami działalność konspiracyjną, która 
polegała na samorzutnym przeprowadzeniu kolegów oficerów 
zawodowych przez granicę słowacką. W 1941 roku wstąpił do 
AK, w której pełnił funkcję kuriera ochrony linii przerzutowej 
„Poprad”, przyjmując pseudonim „Jano”. Jednocześnie przy-
gotowywał ludzi i teren na Przehybie do przyszłej partyzantki. 
Jego szkółkę zwali Przehybską Leśną Podchorążówką. Spor-
towy hart ducha, przebojowość, odwaga, znajomość szlaków 
górskich sprawiły, że był odpowiednim człowiekiem na od-
powiednim miejscu. Aresztowany przez gestapo w 1941 roku, 
a następnie zwolniony po kilku tygodniach, natychmiast po-
wrócił do działalności w konspiracji kurierskiej. 

„Bądź wierny Idź” 
 „Przesłanie Pana Cogito”, Z. Herbert.

 Trzy lata później, pod kryptonimem „Tatar”, utworzył od-
dział partyzancki w liczbie osiemdziesięciu żołnierzy i został 
jego dowódcą. Ogromne wrażenie wywarły na mnie słowa 
przysięgi wypowiedziane przez Juliana Zubka w marcu 1943 
roku nad Dunajcem. Rota przysięgi , którą składał, brzmiała 
następująco:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Pan-
ny kładę rękę na ten Święty Krzyż i przysięgam być wiernym 
Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej 
honoru, a o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, 
aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej, rozkazom 
Naczelnego Wodza i delegowanemu przez nich dowódcy Armii 
Krajowej być posłusznym, powierzonej mi tajemnicy niezłomnie 
dochować, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż 
Bóg i Święta Syna Jego Męka”.

Natomiast formuła przyjęcia brzmiała następująco: 
„Przyjmujemy Cię w szeregi Armii Krajowej walczącej z wro-

giem. Obowiązkiem Twoim będzie walczyć z bronią w ręku. 

Chłopcy od Tatara – Archiwum Narodowe w Krakowie

Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą – zdrada będzie karana śmier-
cią”. („Ze wspomnień kuriera”  –  J. Zubek).

Tego samego roku rozpoczął działalność 1 PSP AK w Gor-
cach, w skład którego, jako 9 kompania, wszedł oddział „Tatara”. 
Żyjąc w górach, żyli z polowań, spali pod gołym niebem w zbu-
dowanych przez siebie jatach, schronienia użyczano im również 
w gajówkach. 

„(…) czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę” 

  „Przesłanie Pana Cogito”, Z. Herbert.

Siatka konspiracyjna była bardzo dobrze zorganizowana, 
każdy znał swoje miejsce i obowiązki. Często bywało tak , 
że całe rodziny, mężczyźni i kobiety, należeli do grup party-
zancko-kurierskich. Od 1944 do 1945 roku ich oddział wal-
czył z okupantem niemieckim w rejonie Hali Łabowskiej. To 
oni stoczyli około sześćdziesięciu walk i potyczek zbrojnych 
z nieprzyjacielem na terenie Beskidu Sądeckiego. Najsłyn-
niejsze z nich to napad na posterunek żandarmerii niemieckiej 
i ukraińskiej w Łabowej. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej, 
dla bezpieczeństwa, członkowie 9 kompanii po zejściu z gór 
złożyli broń wojennemu komendantowi miasta Nowy Sącz 
i udali się w różne strony, zastanawiając się, co będzie da-
lej… . Swoje wspomnienia z tamtych lat Julian Zubek „Tatar” 
opisał w książce „Ze wspomnień Kuriera”. Pisząc tę pracę, 
przeczytałam jego wspomnienia oraz wspomnienia jego żony 
Marii ps. „Tatarzyna”, która przedstawiła dalsze losy Julka. 
Maria poślubiła Juliana w 1943 roku i towarzyszyła mężowi, 
biorąc udział jako łączniczka i pielęgniarka w jednym z par-
tyzanckich oddziałów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po 
wojnie Zubek namierzony przez kontrwywiad radziecki został 
aresztowany i skazany na deportację do Związku Radzieckie-
go. Po interwencji dowódcy radzieckiej partyzantki mjr Zo-
łotara, został zwolniony. Powiadomiony o planach swojego 
aresztowania, uciekł z Polski przez Czechosłowację i Niemcy, 
a w 1946 roku przedostał się do Włoch. Tam przyjęto go jako 
zwykłego żołnierza do II Korpusu, następnie został oddele-
gowany do Anglii, a w 1945 roku w kraju nadano mu stopień 
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 Grób Juliana Zubka na cmentarzu komunalnym w Piwnicznej Zdroju.

kapitana. Po tej tułaczce powrócił do ojczyzny, gdzie wraz 
z rodziną zamieszkał się w Karpaczu, a następnie w Zako-
panem, pracując jako wychowawca młodzieży sportowej. Po 
skończonych studiach objął posadę nauczyciela, ale ciągle był 
na cenzurowanym ze względu na swoją okupacyjną działal-
ność. Wciąż rzucany w życiu pod prąd, jako były akowiec nie 
mógł zajmować się młodzieżą, więc rozpoczął pracę rehabi-
litanta w sanatorium dziecięcym, oddając swej pracy duszę 
i serce. Na emeryturze przeprowadził się do Kosarzysk koło 
Piwnicznej. Po kolejnym zawale w 1981 roku dołączył do 
swoich współtowarzyszy z leśnego oddziału. Leży pochowa-
ny na cmentarzu komunalnym w Piwnicznej. 

Sportowa gwiazda międzywojenna

„Idź dokąd poszli do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoja ostatnią nagrodę”

  „Przesłanie Pana Cogito”, Z. Herbert.

Postać Juliana Zubka jest dowodem na to, że człowiek zdolny 
jest do poświęcenia tego, co ma najcenniejsze – czyli własnego 
życia, 

„(…) bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy”

 „Przesłanie Pana Cogito”, Z. Herbert.

Mjr Julian Zubek „Tatar” 
– Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łabowskiej

Praca konkursowa o tytule „Jeden z wielu...” otrzymała 
wyróżnienie. Prace te można publikować w lokalnej prasie, 
z adnotacją o uczestnictwie w konkursie. Powyższą infor-
mację otrzymałam od koordynatora konkursu P. Małgorza-
ty Król. Cytuję informacje od M. Król otrzymaną mailem 
z dnia 9 maja br. – „Prosimy o równoczesne zamieszczenie 
informacji, że córka została finalistką konkursu a praca zo-
stała wyróżniona dyplomem uznania w XII Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”. 

Miejsce Pamięci Narodowej, Pomnik Kurierów, Sucha Doli-
na, Piwniczna Zdrój.

Źródła:

1. Julian Zubek: Ze wspomnień kuriera, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1988. 

2. Julian Zubek, Maria Zubek, Wspomnienia, Bel Studio, War-
szawa 2009.

3. Foto: Internet, Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury im. D. Szaflar-
skiej w Piwnicznej-Zdroju.

REKLAMA



Czy Dzień Dziecka może jeszcze za-
skoczyć dzieci? W dobie przepychu 

i przesytu, gdy różnorodność i cudowność 
zabawek mami, a czasem nawet tumani 
żądne coraz to nowych wynalazków, dzie-
ciaki. Otóż tak! Są dary bezcenne, płynące 
prosto z serca, spontaniczne i bez oczeki-
wań na rewanż. Taki dar ofiarowali swo-
im podopiecznym nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Poda-
rek szczęścia i radości, malujący chwile 
kolorami życia, darowanymi uczniowi 
przez nauczyciela. To bajka. Uśmiech-
nięte minuty z oczyma malucha wpatrzonego w Króla i Szewca, Księżniczkę i Tancerkę. Magia nauczyciela, potrafiącego spojrzeć 
z dystansem na samego siebie i „grać”. Zegar życia poza godziną dydaktyczną nie liczy aktorom lat, lecz tylko czarowne sceniczne 
gesty i miny. 

To dziewiąta baśń ofiarowana dzieciakom w niezwykłym świątecznym dniu. To już szkolna tradycja, którą zainicjowała i skutecznie 
pielęgnuje Pani Małgorzata Kędzierska. Weselimy się wszyscy bajkowymi chwilami. Dostarczamy sobie wzajemnie radości obdaro-
wywania i otrzymywania. I chociaż polityka oświatowa każe twardo stąpać po ziemi, wbrew wszystkiemu, unosimy głowę wysoko, ku 
bajkowym chmurom.

MM

Polskość młodego człowieka…
Pierwsze dni maja przybliżają piękne 

karty polskiej historii i uczą szacun-
ku do ojczystych symboli narodowych. 
Dziewczynki i chłopcy najmłodszych klas 
Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, 
poznają dzieje polskiego narodu w spo-
sób dla siebie przystępny i obrazowy. 
Filmy edukacyjne, czytanki tematyczne, 
historyczne pozycje książkowe, przybli-
żają fakty związane z Konstytucją 3 Maja, 
Świętem Flagi i uczą szacunku dla ludz-
kiej pracy. 

Wiele pięknych, patriotycznych prac 
plastycznych zdobi gazetki klasowe i ko-

rytarzowe. Lekcje muzyki niosą tony hymnu Polski i „Majowej Jutrzenki”. Zapisane w zeszytach notatki o Ojczyźnie, udział w pięknej 
akademii przygotowanej przez starszych kolegów, tworzą ślady kolejnych patriotycznych lekcji. To tak ważne kroki na drodze do świa-
domej polskości młodego człowieka, uczące przynależności do Ojczyzny i wszystkiego, co związane z ukochanym krajem. 

Małgorzata Miczulska

„Trzewiczki szczęścia” na Dzień Dziecka
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NASZE DZIECI



Barbara Paluchowa

Wniebowzięcie
Gdy usypiała
Z modrej nitki
Między powiekami
Sfrunęły trzy anioły

Do świętych rąk
Do świętych stóp
I najważniejszy
Do najświętszej głowy

I stało się
W niebo wzniesienie
W błękit wniknięcie
W niebiosa wzięcie
I uwielbienie
Maryi
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To ludowa nazwa 
święta kościelnego 

Zesłania Ducha Święte-
go, obchodzonego 50 dni 
po Wielkanocy, w peł-
nym rozkwicie wiosny.

Z obchodami kościel-
nymi Zielonych Świątek 
w przeszłości, łączyły się 

obrzędy ludowe powitania wiosny, święta rolnicze i pasterskie. 
W całej Polsce powszechny był, mający kilkusetletnią tradycję 
zwyczaj – do dziś jeszcze zachowywany na wsi – majenia ścian 
domów, bram i płotów zielonymi, najczęściej brzozowymi gałę-
ziami. Zaś podłogi w izbach i nawet psie budy wyściełano grubo 
tatarakiem, dla pięknego zapachu i przeciwko pchłom, komarom 
i innym insektom. Wierzono, że młoda zieleń i życiodajne soki wio-
sennych gałęzi przyniosą powodzenie w pracach gospodarskich 

i pobudzają wzrost i plenność roślin, i według starych pogańskich 
wierzeń chronią od zarazy, czarów i odwracają złe uroki.

Na polach i pastwiskach późnym wieczorem i w nocy palono 
ogniska obrzędowe, przy których odbywały się zabawy pasterskie 
i uczty. Bawili się i tańczyli z pasterzami gospodarze i młodzież 
wiejska obojga płci.

W miastach organizowano majówki – przejażdżki za miasto 
i podmiejskie zabawy na świeżym powietrzu (w Warszawie na 
Bielanach i Młocinach). Czasem zabawy zaszczycał swoją obec-
nością król, np. Stanisław August Poniatowski, który przyglądając 
się zabawom warszawskiego ludu, rzucał w tłum małe prezenty: 
lusterka, pugilaresy, tabakierki i drobne monety

Obecnie chyba nikt nie wierzy w czarodziejską moc zielonych 
gałęzi, ale tradycja jest tak silna, że zarówno na wsi i w miastach 
i kościołach pojawiają się dekoracje z brzozowych gałązek oraz 
dzbanki z tatarakiem.

/b/
Na podst.: Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne

Zielone Świątki

Najpiękniejszy majowy dzień…
zakwita miłością i wdzięcznością dla Mam. To święto nie liczy lat, nie wychodzi 
z mody. Żyje w uczuciach dziecka do Matki, by majową porą zostać wypowie-
dziane... Pamiętamy o naszych ukochanych Mamach. Ślemy ciepłe myśli, życze-
nia i wspominamy wspólne radosne chwile. Dla niektórych z nas to już tylko 
wspomnienia... 

Barwne laurki i prezenty przygotowane podczas szkolnych zajęć, to namacal-
ny prezent wykonany kochającą dłonią dziecka. Klasy I-III Szkoły Podstawowej 
w Łomnicy Zdroju bez słów przesyłają Najdroższym Mamusiom wymowną fo-
tografię. Niech wypowiedziany świątecznego dnia o poranku wiersz i zanucona 
piosenka będą pięknym dodatkiem do nieopisanej miłości, jaką każde dziecko 
ofiaruje swojej Mamusi.

M. Miczulska
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Egzamin ósmoklasisty 
Wtorek. Siedemdziesięcioro zdających. Odświętnie, elegancko ubrani przekroczyli progi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicz-

nej-Zdroju, aby zmierzyć się z zadaniami z języka polskiego przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

To egzamin obowiązkowy dla wszystkich, którzy kończą szkołę podstawową. Składa się on z dwóch części. Pierwsza sprawdza 
umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość treści lektur, sprawność argumentowania i określania analogii, wiadomości 
z gramatyki, ortografii, interpunkcji oraz redagowanie krótkiej formy użytkowej. Znajdują się tam zadania zamknięte i otwarte, za 
które można uzyskać 25 punktów. Druga część wymaga od zdającego zredagowania wypracowania. 

W tym roku uczniowie mogli wybrać 
albo opowiadanie, albo rozprawkę. Do zgar-
nięcia było 20 punktów. Łącznie uczniowie 
mogli uzyskać 45 punktów. Egzamin rozpo-
czął się o godz. 9.00 i trwał 120 min. W tym 
roku „Zemsta” Aleksandra Fredry okazała 
się lekturą, do której trzeba było się odnieść 
w odpowiedziach. „Pochwała przyjaźni” An-
drzeja Kojdery to drugi tekst, który pojawił 
się w arkuszu egzaminacyjnym. Zdający 
mieli napisać zaproszenie oraz wybrać je-
den temat dłuższej pracy. Mogli zredagować 
opowiadanie o spotkaniu z jednym z boha-
terów lektury obowiązkowej. Wspólna tej 
lektury. Ci, którzy lubią dyskutować, mogli 
napisać rozprawkę, w której udowodniliby, 
że z przyjacielem łatwiej pokonywać trudno-
ści. W pracy musieli odwołać się do wybra-
nej lektury obowiązkowej oraz innego tekstu 
literackiego. Tegoroczni ósmoklasiści, od lewej: Sylwia, Adam, Maja              Fot. B. Paluchowa

Termopile 
Trzydniowa bitwa o niewielki, skalisty przesmyk Termopile ro-
zegrana w sierpniu roku 480 p.n.e., pozostaje tematem legend, 
sławiących heroiczne zmagania, w których Leonidas, król Sparty, 
i Trzystu wybranych zginęło, usiłując opóźnić marsz Persów. 

Grecy postanowili stawić opór przy tak zwanej Środkowej 
Bramie. Trzeciego i ostatniego dnia obrońcy walczyli najpierw 
włóczniami, a gdy te się połamały, sięgnęli do mieczów. Gdy po-
łamały się też miecze, rzucali się na Persów z gołymi rękoma...

 
Od red.: To tak dla przypomnienia o determinacji Gre-

ków obrońców – bohaterów, którzy wiedzieli, że idą na pewną 
śmierć. Bitwa pod Termopilami zakończona klęską Spartan 
nie miała większego znaczenia w czasie II wyprawie armii 
perskiej, oprócz odzwierciedlenia spartańskich ideałów i wy-
dźwięku moralnego

Jak im poszło? Na pewno wszyscy uczniowie starali się i dali z siebie 100 % i to najważniejsze! Wyniki 1 lipca. A.S.

Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Pszenżyto ma większą niż pszenica zawartość białka i podsta-

wowych aminokwasów i w niektórych rejonach wyparło pszenicę 
z uprawy. Czy uda się stworzyć coś jeszcze lepszego? Sto lat temu 
takiego zboża nie było. Pozostaje natomiast kwestia ciągłego 

zmniejszania się ziem rolniczo użytecznych. Bardzo trudny pro-
blem naszego „wspaniałego” XXI wieku.

Zagadnienie: Spartanie i Tespijczycy w wąwozie termopil-
skim. Jaki sens praktyczny miała ich walka?

Do zobaczenia
Leszek Mikołąjczyk

Na polu bitwy pod Termopilami, na kurhanie, w którym pocho-
wano Spartan, znajduje się obecnie kamienna tablica z napisem:

Ω ξεῖν’ ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
Ō xein’, angellein Lakedaimoniois hoti tēide
keimetha tois keinōn rhēmasi peithomenoi.

Cudzoziem cze, powiedz Lacedemończykom, 
że tu spoczywamy, wierni ich prawom

wikipedia.pl

***
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FRASZKI
Adam Decowski

Modlitwa zawistnego
Dopuść wreszcie – Panie Boże –
Aby innym było gorzej.

By był wierny
By był wierny jak pies
Wciąż na smyczy u niej jest.

Ciche dni w raju
Z Ewą nie gadam – Adam.

Głos sumienia
Głos sumienia go nie wzruszy,
bo wie kiedy zatkać uszy,

O plotkarce
Pod byle pozorem
wciąż miele ozorem.

Teraz są zgodni
Teraz są zgodni
na wieków wieki.
Ona zamknęła usta,
a on powieki.

***

Taktyka 
Po co atakować krzykiem,
lepiej szeptem, albo… sykiem.

BP

 Nalewka z kwiatu 
albo owoców czarnego 
bzu (2 l.)

Lockheed Martin KC-130J Hercules

Składniki:
- 40 kiści kwiatu
- 2 pomarańcze
- 2 duże cytryny
- 2 kg cukru
- 2 torebki kwasku cytrynowego

Proporcja nalewki:
- 5 szklanek soku (1250 ml)
- 500 ml spirytusu
- 500 ml wódki 

Wykonanie:
Kwiaty zerwać w pogodny dzień, oczy-

ścić z owadów, opłukać i osuszyć na ręczni-
ku papierowym. Następnie kwiaty zsunąć 
z kiści, owoce obrać i pokroić w drobną 
kostkę. W dużej misce lub garnku ułożyć 
warstwowo kwiaty, owoce, cukier, kwasek 
cytrynowy.

Następnie tłuczkiem dusić, aż puszczą 
sok. Pozostawić w chłodnym miejscu na 
48 godzin, mieszać w międzyczasie. 

Dwoma (2) litrami przegotowanej 
i ostudzonej wody zalewamy kwiaty. Od-
stawiamy na kolejne 48 godziny. Po tym 
czasie dokładnie odcedzamy. 

Na przygotowanie nalewki musimy so-
bie przygotować takie proporcje - 5 szkla-
nek odcedzonego soku - czyli 5 razy po 
250 ml + 500 ml wódki i 500 ml spirytusu. 
To wszystko mieszamy ze sobą i przelewa-
my do butelek. 

Odstawiamy w ciemne miejsce na co 
najmniej 2 miesiące. 

Nalewka najlepiej smakuje, jak postoi 
pół roku. 

LIST do Redakcji
Szanowna Redakcjo, Szanowna 

Pani Redaktor Naczelna, jeśli to moż-
liwe pragnęlibyśmy za pośrednictwem 
waszej gazety podziękować ludziom, 
którzy podjęli się posprzątania w po-
łowie maja okolicy, w której od 2013 
roku corocznie spędzamy urlop. Przy-
jeżdżając na weekend byliśmy bardzo 
mile zaskoczeni porządkiem Nie mamy 
innej możliwości wyrazić słów uznania, 
dlatego prosimy o zamieszczenie poniż-
szych podziękowań.

Pozdrawiamy

Mariusz i Beata Samek
Ruda Śląska

Krąży nad głowami
Od jakiegoś czasu pojawiają się nad 

Piwniczną wojskowe samoloty w kolorze 
khaki (zgniłozielonym). Największy z nich 
to amerykański Lockheed Martin KC-130J 
Hercules tankowiec, z ładunkiem paliwa 
ważącym ponad 27 tys kg. Samolot leci 
dość nisko, wydając głośny dźwięk: war-
kot + buczenie. Po przelocie nad centrum 
kieruje się na wschód. 

Zazwyczaj przeloty samolotów wyda-
rzają się w ciągu dnia, lecz którejś nocy 
po 20 kwietnia, około godziny 24. 30 prze-
leciał jeden nad Rynkiem z wielkim hu-
kiem tak nisko, że miało się wrażenie, że 
się rozbije za Popradem, ale na szczęście 
wzniósł się i błyskając światłami znikł za 
Kicarzem. 

Tak nisko latają mi nad głową nasze bo-
ciany „Uwrotki”w drodze na nadpopradzkie 
łąki, bogate w bocianie przysmaki. Nato-
miast nocą wysoko na niebie można obser-
wować odrzutowce pasażerskie, poruszają-
ce się z północy na południe.                       

 BP



20

Człowiek nie jest sam. Wojenni uchodźcy wśród nas
Kiedy po wybuchu wojny w Ukrainie usłyszałam wiadomość, 

że do naszego kraju przybędą uciekinierzy, zgłosiłam do die-
cezjalnej Caritas nasz Dom gotowy do przyjęcia ludzi – mówi 
Siostra Małgorzata Słomka, przełożona w piwniczańskim zgro-
madzeniu Sióstr Miłosierdzia. To z nią właśnie rozmawiałam 
o grupie uchodźców.

„Mieliśmy przyjąć dużą grupę dzieci sierot z Charkowa, ale z po-
wodu trudności z korytarzem humanitarnym, ich przyjazd się odwle-
kał. Od sióstr z Ukrainy miałam sygnały o ludziach, którzy jadą od 
Odessy w kierunku granicy. Nie czekając dłużej, pojechałam do gra-
nicy. W Przemyślu odebrałam grupę umęczonych, przestraszonych 
rodzin, przede wszystkim matek z małymi dziećmi i przywiozłam 
do Piwnicznej. Kiedy dotarła do nas druga mniejsza grupa uciekinie-
rów z Kijowa i Żytomierza, w naszym Domu zamieszkiwało przez 
pewien czas czterdzieści osób. W grupie było dwadzieścia sześcioro 
dzieci w tym siedemnaścioro maluchów w wieku przedszkolnym. 
Dzieci jadące długo bez możliwości podstawowych zabiegów hi-
gienicznych, szczególnie te z pampersami, były naprawdę cierpią-
ce i wymagały szybkiej pomocy. Trudno było patrzeć na to bez łez. 
Mycie, kąpiel potrzebne była wszystkim i od tego się zaczęło. Potem 
posiłek – posiłek przy stole po raz pierwszy od wielu dni.

Każda rodzina dostała swoje lokum, więc mogli w pierwszym 
rzędzie wypocząć, wyspać się. I tu okazało się, jak wielka trauma 
dotknęła tych ludzi, szczególnie dzieci. Nie chciały się rozebrać 
do spania, kładły się w kurtkach, z kapturami na głowach, w bu-
tach. Kuliły się i tak zasypiały przez pierwsze dwie noce, zanim 
udało się je przekonać, że nic im nie grozi. Jeszcze po dwu lub 
trzech tygodniach od przyjazdu, wycie strażackiej syreny w ciągu 
dnia wywołało popłoch, panikę. Dzieci biegały wystraszone, szu-
kając wejścia do piwnicy i niełatwo było je uspokoić, przekonać, 
że nic złego się nie wydarzy, że nie będzie strzałów i wybuchów.

Przemyślana organizacja całości pozwoliła uniknąć chaosu. 
Podział czynności przy pracach dla całej wspólnoty, grafik dyżu-
rów, zorganizowanie miejsca zabaw dzieci, wprowadziły pewien 
rytm dnia z różnymi zajęciami, również terapią, dla dzieci. W pro-
wadzeniu zajęć z dziećmi starszymi pomagała Tania, nauczycielka 
matematyki i fizyki, uczyła różnych przedmiotów, a s. Małgorzata 
języka polskiego. Każdy z tymczasowych domowników znalazł 
zajęcie, co pomogło odwracać uwagę od – środków komunikacji, 
w których nieustannie śledzili wydarzenia w swoim kraju. Potem 
przyszły nowe sprawy jak starania o PESEL, odprowadzanie star-
szych dzieci do szkoły, a dla ich mam poszukiwanie zajęcia, płat-
nej pracy. Nie udało się to w Piwnicznej, więc Siostra Małgorzata 
uruchamiając własne kontakty, w DPS-ach i innych placówkach 
prowadzonych przez Zgromadzenie znalazła zajęcie dla kilku ko-
biet, matek z dziećmi, którym zapewniono opiekę w placówkach 
opiekuńczych prowadzonych przez Zgromadzenie. Właśnie dlate-
go trzy matki wyjechały np. do Przeworska i Tarnowa. Zaś dwie 
rodziny wróciły na Bukowinę, gdzie jest spokój. Obecnie w domu 
sióstr zamieszkuje 17 osób”.

Jak sobie siostry radziły z żywieniem licznej grupy ludzi? 
„Zapasy naszej spiżarni starczyły na dwa dni – mówi siostra. Ale 

wiadomość o przybyszach z Ukrainy szybko rozeszła się w Piw-
nicznej i ludzie przynieśli różne artykuły żywnościowe, i dostar-
czali je co dnia, również pod kątem potrzeb małych dzieci, Niektóre 
sklepy, np. Centrum, dostarczały towary zbierane do wystawionych 
koszy. Dostarczano również środki czystości, pampersy dla dzie-
ci, artykuły sanitarne. Niektórzy wręczali pieniądze, „żeby siostra 
miała na to, czego potrzeba jeszcze”. Dla dzieci znalazły się rower-
ki, hulajnogi, piłki, a nawet huśtawka, piłki, puzzle, kredki i inne 
przybory do rysowania. Kiedy wyrośnięty nastolatek miał problem 
z butami w odpowiednim rozmiarze, kilka osób starało się o takowe 
i adidasy rozmiar 45 zakupili. Nie wiedziałam, że wśród nas jest 
tyle dobra, tyle ludzi z otwartym dla drugiego człowieka sercem. To 
dobro, bezinteresowność wzruszają do łez, szczególnie te telefony 
z pytaniami, co jeszcze potrzebne, czego brakuje; czy drobne gesty, 
jak przyniesienie blachy świeżo upieczonej szarlotki, aby stwarza-
ła tułaczom choć namiastkę normalności. I w takich momentach 
tak wyraźnie czujemy, że człowiek nie jest sam. A czujemy to naj-
mocniej w sytuacjach trudnych, dramatycznych. Wspomagały nas 
też: Straż Pożarna, Szkolne Koło Caritas i harcerze, wiele osób ze 
Sącza, np. piekarnia Danek jadąc z pieczywem do Biedronki, przy-
woziła nam bochenki chleba. Odwiedzali Dom policjanci w trosce 
o bezpieczeństwo i spokój cudzoziemców. Mamy jeszcze pomoc 
z Góry, o którą się codziennie modlimy, adorując Pana Jezusa: aby 
nie brakło dla głodnych w naszym Domu. I tak się składa, że jak 
trzeba czegoś, ktoś przychodzi i nieoczekiwanie przynosi to i akurat 
tyle, ile trzeba było w danym dniu”. 

A jak czują się ludzie, którym wojna zabrała bezpieczny dom, 
wygnała z kraju, skazała na poniewierkę, tułaczkę? Jak żyją 
w tych warunkach, co czują? O to pytałam kilka osób, mieszkań-
ców gościnnego domu przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Ludmiła. Mieszka tu od kwietnia. Odległość od Kijowa do 
granicy pokonywała leżąc wraz z innymi na podłodze zamknięte-
go samochodu, który normalnie służy do transportu gruzu. Taka 
tylko była możliwość. Jest emerytką, w Kijowie zostawiła dwu 
synów, którzy w warunkach wojny służyli jako wolontariusze. To 
z czym się spotkała sama i jej współtowarzysze niedoli w Polsce, 
już na granicy i tutaj było niezwykłe. Serdeczność, pomoc, troska, 
życzliwość dla każdego. Ludmiła mówi, że dosłownie poczuła 
ciepło, z jakim ich przyjmowano, i nie przestaje się dziwić, kiedy 
tutaj widzi osoby przynoszące tyle rzeczy, wiedząc, że to po pro-
stu dar serca. Tragedii, jaką przeżywa, nie da się łatwo zapomnieć, 
ale jakże lżej ją znosić, gdy się czuje taką życzliwość ludzi w ob-
cym kraju. O Polakach może powiedzieć „same dobre rzeczy”. 
Zastanawia się, czy Ukraińcy byliby tacy w stosunku do Polaków, 
gdyby była odwrotna sytuacja. „Piwniczna jest piękna: krajobraz, 
przyroda, ludzie uśmiechnięci. I taki spokój. Tylko ta myśl, że tak 
bardzo chce się do domu…”.

Tatiana, Tania. Nauczycielka matematyki i fizyki z Odessy, 
dziewczyna mówiąca dobrze po polsku, jest tutaj z rodzicami. Ma 
korzenie polskie. Rodzice, Polacy z pochodzenia, nauczyli ją alfa-
betu, sama uczyła się etapami języka polskiego, dużą rolę odegrał 
ksiądz z katolickiej parafii, do której należy rodzina Tani. Moty-
wem mobilizującym do intensywnej nauki były też ŚDM, które 
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odbywały się w Polsce w 2016 roku. Pomyślałam sobie, jeśli jadę 
do Polski, to muszę rozumieć, co ludzie mówią i rozmawiać. Moje 
wrażenia teraz? „Na granicy czekał bus, ciepłe jedzenie, ludzie 
gotowi do pomocy. To człowieka wzrusza, bardzo wzrusza i czu-
je się wielką wdzięczność”. Tania chciałaby zostać w Polsce i tu 
pracować, tu ułożyć sobie życie. Ale to czas pokaże, jak się życie 
potoczy w tak niepewnej i trudnej sytuacji.

Polina. Emerytka, mama Tani. „W Odessie wybuchały składy 
amunicji, był strach, nikt nie wiedział, co będzie dalej. A na grani-
cy czułam wielką ulgę, że jest bezpiecznie. I wielkie zdziwienie, 
że przyjmują nas z taką miłością. Jako katolicy wiemy, że chrze-
ścijanie mają miłosierdzie dla innych ludzi. Ale nie spodziewałam 
się, że aż tak, aż tyle życzliwości i pomocy. Jadąc, nie wiedziałam 
dokąd, ani co nas czeka. Tu jest dobrze, spokojnie, mamy jedzenie, 
ubranie i dziękuję Bogu za siostry. Ale są myśli o tych, co zostali 
i pytanie, co będzie dalej w Ukrainie. Bo chcę tam wrócić.

Petro. Emeryt, z zawodu kierowca. To Tania, ich córka, zor-
ganizowała tę ucieczkę od wojny, nakłoniła do niej rodziców. 
„Byłem kierowcą, pracowałem w różnych warunkach i może bym 
przetrzymał to, co się działo, ale rodzina jest ważna, a tu jest spo-
kojnie. Kiedy w lutym wcześnie rano podali wiadomość, że Putin 
zaatakował nasz kraj, to wszystko się zawaliło”. „To było wcze-
śnie rano, tak jak Hitler rozpoczął II wojnę światową. Putin chciał 
chyba pokazać, że on to samo zrobi z nami, co Hitler z Polską 
w 1939 roku” – dodaje obecna przy tej rozmowie Ludmiła.

Zwykłą ciszę i spokój domu Zgromadzenia mąci obecność tylu 
osób innej narodowości, mentalności, zróżnicowanych wierzeń. 
Ale siostra Małgorzata, głównodowodząca na tym statku, radzi 
sobie świetnie, kierując nieliczną załogą, której matka przełożona 
przysłała wsparcie w osobie terapeutki dla dzieci, czy kucharki. 

Dla s. Małgorzaty to tylko kolejne wyzwanie teraz i tu. Z ludźmi 
rosyjskojęzycznymi już pracowała 7 lat w Ukrainie, 10 lat w Ma-
daganie, razem z Ludmiłą (której życiorysu starczyłby dla kilku 
osób). „Znam ich mentalność, ja ich czuję i wiem jak rozmawiać, 
czego oczekują. Poza tym pomoc człowiekowi to charyzmat na-
szego Zgromadzenia. Nic w tym nowego ani niezwykłego” – za-
kończyła Siostra.

Od kilku miesięcy żyjemy atakowani wieściami z Ukrainy. 
Codzienna prasa, media, komentują, przewidują, krytykują po-
litykę i polityków, a media społecznościowe prezentują obficie 
komentarze „znawców wszystkich spraw”, którzy zawsze wiedzą 
najlepiej, informacje i komentarze dobrze opłacanych trolli. Jedni 
drugim zarzucają łatwowierność albo kłamstwo, głupotę a nawet 
zdradę (ideałów, narodu, pamięci). A zwykli ludzie przeżywają 
tragedie, inni zwykli ludzie pomagają.

Nic niezwykłego w pomaganiu, szczególnie naturalną rzeczą 
jest pomoc w nieszczęściu. A tym jest każda wojna, która zawsze 
rodzi potęgę zła. Musi je zrównoważyć dobro, miłość, która zro-
dzi przebaczenie. Ile musi być tej miłości, by wybaczyć wielkie 
zło – wojny, pożogi, ludobójstwo jakąkolwiek przybierało formę 
w dziejach. Wybaczyć, bo bez tego nie można żyć. Wybaczyć – 
nie znaczy: stracić pamięć zdarzeń.

 Maria Lebdowiczowa

Na zdjęciu Ludmiła, Tatiana i jej rodzice, Polina i Petro.              Fot. KJ

Napisaliście i podobną informację zamieścił portal sądecza-
nin, że Unia Europejska przydzieliła  niemałe pieniądze na reno-
wację i przebudowę budynków dworców  kolejowych w dolinie 
Popradu. Super! Nasz zabytkowy z czerwonej cegły przystanek  
budowany jeszcze za cesarza austriackiego Franciszka Józe-
fa wyładnieje i będzie służył podróżnym na miarę XXI wie-
ku.  A co z otoczeniem dworca? Jest w fatalnym stanie (foto). 
To miejsce to antyreklama naszego miasta-uzdrowiska, jego 
paskudna wizytówka, aż się przyjezdnym nie chce wysiadać 
z pociągu. Ciekawe czy za remontem przystanku pójdą prace 
porządkowe i upiększające jego otoczenie. Niedaleko od przy-
stanku, za Popradem mamy drugą taką „wizytówkę” – zdemolo-
wany i niszczejący obiekt mini amfiteatru. Były plany – o nich 
też pisaliście w gazecie – że ma tam powstać tężnia. Nic się tam 
nie robi. Ja bym to rozebrał i zrobił placyk, takie przedłużenie 
placu zabaw, do mini gier zręcznościowych, np. do gry w klasy. 
W klasy się grało, gra i będzie się grać. Co na to nasi Radni? 

ZS
Imię i nazwisko do wiad. redakcji

LIST do Redakcji

, zdjęcia do 
wyboru.
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Tajemnice uzdrowiska to zadanie, które wśród ponad tysiąca wniosków złożonych do Ministerstwa Kultury w ramach programu 
Edukacja Kulturalna, znalazł się na trzecim miejscu i otrzymał dofinansowanie. Odwołuje on się do historii Juliusza Korwina 

Gąsiorowskiego – lekarza lwowskiego, odkrywcy i popularyzator walorów uzdrowiskowych Piwnicznej-Zdroju. Zasługi doktora dla 
naszego regionu można porównać z rolą Tytusa Chałubińskiego dla Zakopanego i Józefa Dietla dla Krynicy. Przy realizacji zadania 
zainspirujemy się materiałami z wywiadu z Adamem Kleszczyń-
skim – prawnukiem Gąsiorowskiego. Pan Adam co roku odwie-
dza Piwniczna-Zdrój i mieszka w prawie stuletniej Willi Kamila 
wybudowanej przez jego rodzinę. Willa wraz z zawirowaniami 
historycznymi przechodziła zmienne koleje, gościła najróżniej-
sze osoby i pełniła odmienne funkcje – m.in. przez kilkanaście 
lat znajdowała się tam porodówka.

W ramach projektu powstanie film, broszura i wystawa na-
wiązujące do walorów naszego zdrojowiska. Materiały zostaną 
opracowane w ramach otwartych warsztatów prowadzonych 
z myślą o osobach związanych z branżą turystyczną w naszej 
Gminie. Odpowiadamy w ten sposób na bezpośrednie potrzeby 
mieszkańców. Podczas spotkań organizowanych z branżą tury-
styczną zgłaszali oni cztery główne problemy:

- brak określenia co nas wyróżnia – na czym powinniśmy bu-
dować marketing miejsca; a nawet gorzej – właściciele infrastruktury turystycznej skarżą się, że przeciętny mieszkaniec zapytany co 
ciekawego można zobaczyć w Piwnicznej powie – eeee nic tu nie ma...

- tęsknota za uzdrowiskiem – chociaż nie straciliśmy statusu uzdrowiska, nie funkcjonuje ono już tak jak w latach 60-80; niektórzy 
zafiksowali się na tamtym okresie, trzeba jednak zrobić coś żeby skorzystać z tamtego dziedzictwa, ale równocześnie działać zgodnie 
z dzisiejszymi realiami;

- niska jakość materiałów związanych z marketingiem miejsca – powtarzanie od lat tych samych tekstów, powielanie materiałów 
gdzie właściwie oprócz aktualizacji zdjęć 
niewiele się zmienia, sztampowe hasła, 
które równie dobrze pasują do innych 
miejsc;

- trudność w nadążeniu za rynkiem 
i trendami w marketingu – pojedynczych 
podmiotów nie stać na promocję i rekla-
mę, które się bardzo wyspecjalizowały, 
dziś nawet Facebooka, który miał być spo-
łeczną platformą prowadzą profesjonalne 
agencje.

Projekt Tajemnice uzdrowiska ma być 
próbą sięgnięcia do tych walorów i za-
sobów, które kiedyś wpłynęły na rozwój 
ruchu turystycznego na nadpopradzkich 
terenach, a które wciąż posiadamy i po-
winniśmy z nich mądrze korzystać. 

Rodziny Gąsiorowskich i Kleszczyńskich. Zdjęcie w mat. Dom na Upłaziku, Dar Pamięci 1

A. Kleszczyński
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O Janie Pawle II powiedziano, napisano już wiele. Jak spra-
wić, by wśród młodych pojawiała się chęć poznania sylwetki 

słynnego Polaka? Oryginalnym pomysłem jest organizowany już 
po raz siódmy Memoriał Biegowy. 

Nauczyciele z Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Piwnicz-
nej-Zdroju ramię w ramię z proboszczem Krzysztofem Czechem 
zaprosili uczniów do wzięcia udziału w imprezie sportowej, która 
w atrakcyjny sposób utrwala w powszechnej pamięci informacje 
o papieżu. 

Na starcie stanęło dwieście sześćdziesiąt osób. W biegu wzięli 
udział również uczniowie z Ukrainy. Zawodnicy zostali podziele-
ni na grupy według kryteriów wieku i płci. Uczniowie z oddziału 
„O” oraz klasy I startowali na dystansie 300m, zawodnicy z klas II 
i III przebiegli 600 m. Dziewczynki z klas IV-V przebiegły 600 m, 
a chłopcy 1000 m. Dystans 1000 m pokonały również zawodniczki 
z klas VI-VIII, natomiast najstarsi chłopcy przebiegli 1200 m. Gło-
śny doping kibiców uskrzydlał biegnących. Do akcji włączyli się 
także nauczyciele, którzy również przebiegli symboliczne 300 m.

A oto najlepsi z najlepszych uczniów: 
kategoria „0” i klasa I
dziewczęta:
I miejsce – Liliana Więcek,
II miejsce – Anastazja Więcek, 
III miejsce – Lena Łomnicka;

chłopcy: 
I miejsce – Oskar Maślanka,
II miejsce – Paweł Rzeźnik,
III miejsce – Maksymilian Stelmach;

kategoria klasy II – III
dziewczęta:
I miejsce – Patrycja Mucha,

VII Memoriał Biegowy Jana Pawła II
II miejsce – Maja Polakiewicz,
III miejsce – Martyna Grabek; 
chłopcy: 
I miejsce – Łukasz Rzeźnik,
II miejsce – Kacper Długosz,
III miejsce – Sebastian Pustułka;

kategoria klasy IV- V
dziewczęta:
I miejsce – Inga Citak, 
II miejsce – ga Barnowska, 
III miejsce – Zuzanna Barnowska;
chłopcy:
I miejsce – Michał Maślanka, 
II miejsce – Tomasz Tajstra, 
III miejsce – Bartłomiej Łomnicki 

kategoria klas VI – VIII 
dziewczyny:
I miejsce – Julia Sadowska,
II miejsce – Zofia Izworska, 
III miejsce – Julia Długosz; 
chłopcy: 
I miejsce – Marcin Lisowski, 
II miejsce – Jakub Długosz,
III miejsce – Wojciech Smyda; 

Każdy uczestnik otrzymał na mecie obrazek z wizerunkiem 
Jana Pawła II oraz słodki podarunek. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary i medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez księdza 
proboszcza i Radę Rodziców.

Anna Stanczak-Łomnicka

Z zeszytów do religii
• Wiadomo już, że bezzębni nie pójdą do piekła, bo jest napisane: „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
• Grzech pierworodny otrzymujemy od Adama i Ewy. Wszystkie inne grzechy musimy sami popełnić.
• W Palestynie panował król Salami.
• Za ciężkie grzechy Pan Bóg zniszczył Stodołę i Komorę.
• Bogurodzica żyła w XII wieku.
• Papieże zawsze mieszkali w Rzymie, z ojca na syna żyli w celibacie.
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Za nami Tydzień Bibliotek (8-15 maja), czyli szczególny czas 
promocji czytelnictwa i bibliotek, któremu towarzyszyło ha-

sło Świat w jednym miejscu. Profesor Andrzej Szczeklik zwykł 
mawiać, że jest taki rodzaj leku, który podaje się przez ucho 
i przez oko, to SŁOWO. Dzięki słowu stajemy się przecież ludźmi. 
Znakomity pisarz Wiesław Myśliwski przypomina, że to słowu 
zawdzięczamy możliwość myślenia, odczuwania i wyobrażania… 
Słowo, pamięć i wyobraźnia, które są najcenniejszymi elementami 
kultury, tworzą triadę, której zawdzięczamy nasze człowieczeń-
stwo. Ponieważ w środku jesteśmy baśnią /Wiesław Myśliwski, 
W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy/ mamy potrzebę dzie-
lenia się swoim życiowym doświadczeniem, sami też chcemy słu-
chać innych, sięgamy przy tym do książek, poszukując w nich od-
powiedzi na pytanie, kim jesteśmy, kim możemy się stać. W dzi-
siejszej kakofonii informacji ciężko znaleźć wartościowe źródło 
wiedzy. Wiesław Myśliwski odpowie: Wierzę jednak, że stawiając 
pytanie, kim jestem, mamy szansę ocalić swój język i swoje czło-
wieczeństwo. Nie wolno się pogodzić z bylejakością słowa, bo byle 
jakie słowa – jak powiada bohater „Traktatu o łuskaniu fasoli” – 
to byle jaki człowiek, byle jaki świat, byle jaki nawet Bóg.

 Dobra książka jest w stanie zmienić nasze życie. Nawet jedno 
zapamiętane zdanie może w nas długo rezonować, nadając kształt 
naszemu wnętrzu. W związku z programem promocyjnym nasza 
Biblioteka chce zachęcić Was do włączenia się w działania popu-
laryzujące czytelnictwo i wartości jakie niesie książka. 

Tydzień Bibliotek 2022            

Jerzy Tawłowicz

Ojczyzna 
Jeszcze nie doszedłeś
już wita cię w progu
chlebem i solą
zasłyszana kiedyś dawno temu 
owinięta w sztandary odświętnie
wyśpiewana z patosem 
uroczyście składana na stosie 
lub noszona za pazuchą 
czasem nadająca się do zamieszkania 
(jeśliś nie zgubił klucza w innych stronach) 
częściej jednak uwiera
jak źle dobrane buty 
wspólna miłość 
i zbiorowy obowiązek
czyli 
twoje miejsce na planecie
grabiona poniżana opluwana
zawsze nabożnie uroczysta 
dla każdego i w każdym inna 
chlebem i 
solą ziemi 
solą w oku 
solą potu w wysiłku codziennym
solą łez wielu okupiona
raz po raz...

Po raz kolejny, w tym roku, zachęcamy do konkursu fotograficznego, 
który będzie polegać na przesłaniu zdjęć, związanych tematycznie z książ-
ką, pasją czytania. Od Waszej kreatywności będzie zależało to, jaką formę 
będzie miało przesłane przez Was zdjęcie. Najważniejsze, by główną bohater-
ką nadsyłanych prac była KSIĄŻKA, radość czytania, towarzyszka naszych 
podróży.

Tematem przewodnim zgodnie z hasłem konkursu Czytać można wszę-
dzie ma być różnorodność miejsc i sytuacji, w których książka może nam 
towarzyszyć. 

 
Czekamy na prace do 17 czerwca, które prosimy wysyłać na adres: bpmig.

piwniczna@onet.pl Dla uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody w po-
staci książek oraz nagród niespodzianek.

Rocznica Konstytucji 3 Maja 
4 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piwnicznej-Zdroju odby-

ła się akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie klas V b i VIII c zaangażowani w przygotowania przenieśli nas 
w realia XVIII wieku i przypomnieli okoliczności wprowadzenia Ustawy 
Rządowej z 1791 roku. Rozmowa matki z synem, dysputy szlacheckie i poga-
wędki mieszczek stanowiły niekonwencjonalną lekcję historii, która w przy-
stępny sposób przybliżyła najważniejsze fakty związane z tym wyjątkowym 
wydarzeniem, a starannie dobrane utwory poetyckie i muzyczne skutecznie 
podkreśliły artystyczną atmosferę spotkania. 

 Agata Pawlik-Pasionek 



25

W piątek 29 kwietnia w Sali widowiskowej MGOK-u miało miejsce spotkanie 
z Bogdanem Potońcem, autorem wydanej przez Polskie Towarzystwo Histo-

ryczne Oddział w Nowym Sączu publikacji: „Młyny i tartaki wodne w dolinie Popra-
du”. Książka obejmuje obiekty położone nad Popradem, począwszy od Biegonic po 
Muszynę i Dubne. Zebranie materiałów i jej napisanie zajęło autorowi prawie trzy lata. 

Praca była podzielona na dwa etapy. Pierwszy to kwerenda po archiwach, muzeach 
i bibliotekach (w naszej Bibliotece autor spędził wiele godzin na przeglądaniu doku-
mentów historycznych, które stanowią ważny element źródłowy niniejszej publikacji). 
Drugim etapem były wywiady z mieszkańcami. Podczas tych badań udało się ujawnić 
kilkanaście mniejszych obiektów przemysłowych, które nie występowały w dokumen-
tach piśmienniczych. Ze wstępu do wydawnictwa można dowiedzieć się także, że ta-
kich wyjazdów do miejscowości w celu pozyskania informacji było ok. 80.

 
Przedstawiona prezentacja dotyczyła jednego z rozdziałów obszernej publika-

cji, a mianowicie zakładów rzemieślniczych napędzanych siłą wody występujących 
w Piwnicznej. Autor na początku serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy 
udzielili wywiadów, za życzliwe przyjęcie i okazaną pomoc w pozyskiwaniu materia-
łów, jak również za podzielenie się rodzinnymi historiami. Podkreślił, że wspomnienia 
niejednokrotne wywoływały 

Młyny i tartaki wodne Piwnicznej 
– wieczór autorski z Bogdanem Potońcem

Po przeprowadzonej przez autora analizie zebranych materiałów połączonych z badaniami terenowymi wynika, że w naszej gminie 
było 47 młynów, z czego aż 18 w samej Piwnicznej, i była to największa liczba w całej dolinie Popradu. Miasto posiadało też trzy tar-
taki. Dodatkowo działały tu: folusz, papiernia i świdernia. Ciekawostką jest fakt, że jeżeli mówi się o młynach, tartakach w Piwnicznej 
to od razu na myśl przychodzi młyn u Dagnana, i słusznie, bo na ówczesne czasy imponujący zespół warsztatów przemysłowych Bole-
sława Dagnana podobno był ewenementem w skali polskich Karpat. 

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdro-
ju dziękują Autorowi Bogdanowi Potońcowi za podjęcie się trudu napisania książki, a tym samym ocalenie od zapomnienia tak ważnych 
zakładów przemysłowych dla lokalnej gospodarki oraz za ciekawą prezentację tejże publikacji podczas piątkowego spotkania. Wszyst-
kim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie.

 Zachęcamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją dostępną w Bibliotece Publicznej. 
 MW
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE i REGULAMIN KONKURSU

Przypowiydki łod Popradu
Konkurs poezji gwarowej i gadek ludowych 
Nadpopradzia
23 czerwca (czwartek) Piwniczna-Zdrój

Przypowiydki łod Popradu – organizowane będą w formie co-
rocznych konkursów. Organizatorem konkursu jest Stowarzysze-
nie „Górale Karpat” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Piw-
nicznej-Zdroju. Konkurs objęty jest patronatem Małopolskiego 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Celem konkursu 
jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawę-
dziarstwa i poezji pisanej gwarą oraz kwalifikacja uczestników 
do Ogólnopolskiego Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, 
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Baja-
nia” w Bukowinie Tatrzańskiej. Przypowiydki łod Popradu są 
imprezą lokalną obejmującą kulturę słowa Górali Nadpopradz-
kich. Uczestnicy winni prezentować odpowiednio wysoki poziom 
artystyczny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie w 2021 r. jest 
zgłoszenie w terminie do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 tele-
fonicznie, mailowo lub listownie z dopiskiem „Przypowiydki łod 
Popradu”. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 4464 157
e-mail: mgok@piwniczna.pl

W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane uczestnika:
• imię i nazwisko 
• dokładny adres zamieszkania
• wiek 
• telefon (opcjonalnie również e-mail)
• czy prezentowana będzie gawęda (gadka) czy poezja 

gwarowa

Karta uczestnictwa dostępna na stronie:
www.mgok.piwniczna.pl

Uczestnicy konkursu oceniani będą w na-
stępujących kategoriach:

• dziecięca – od 7 do13 lat
• młodzieżowa – powyżej 13 do 18 lat
• dorosła – powyżej 18 lat

Prezentacja przygotowanych wystąpień 
nie może przekraczać 6 min.

Repertuar uczestnika może obejmować:
gawędy: z przekazu ustnego; własne-

go autorstwa; gawędy publikowane poezję 
w gwarze Nadpopradzia.

Gawęda nie powinna być tekstem wier-
szowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia 

utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, 
przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie 
na instrumentach pasterskich. Spośród osób prezentujących ga-
wędę jury wybierze przedstawicieli do konkursu Sabałowe Ba-
jania (nie muszą to być osoby, które zajmą najwyższe lokaty 
w Przypowiydkach) 

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednak wskaza-
ne jest, by był związany z regionem lub z pasterstwem. Poezja 
powinna być w całości zaprezentowana w gwarze Nadpopradzia. 
Uczestnicy prezentujący poezję gwarową nie są kwalifikowani do 
Sabałowych Bajań.

Kryteria oceny:
• wybór tematu
• zachowanie ludowego charakteru
• czystość gwary
• poprawna dykcja, interpretacja i gest
• ogólny wyraz artystyczny (mile widziany strój 

regionalny)

 Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych we wszystkich 
z 3 kategorii i jednej nagrody GRAND PRIX. 

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz 
udzielenie organizatorom – nieodpłatnie i na czas nieokreślony, 
zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwa-
lonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagra-
niowych w związku z udziałem w Konkursie Przypowiydki łod 
Popradu.

Uczestnictwo w konkursie jest także jednoznaczne z wyraże-
niem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobo-
wych uczestnika na zasadach wynikających z RODO oraz umiesz-
czanie ich na stronach www organizatorów i w mediach łącznie 
z informacjami dotyczącymi Konkursu.



Piwniczna-Zdrój stawia na rodzinę!
Czy lato czy zima ważna jest rodzina!

„Puchar Piwniczna” to zawody sportowe (narciarskie i rowerowe), które odbywały 
się w Piwnicznej-Zdroju w okresie styczeń – maj 2022 r. Organizatorem zawodów było 
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój we współpracy z Freestyle World Piwniczna w ramach 
realizowanej kampanii „Postaw na rodzinę”. Cykl wydarzeń organizowany był w ramach 
realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 Pierwsza edycja narciarska miała miejsce na stoku Suchej Doliny w dniu 26 lutego 
2022 r., gdzie dzieci wraz rodzicami rywalizowały w slalomie gigancie. Kolejna odbyła 
się na stoku w Wierchomli Małej w dniu 6 marca, gdzie rywalizacja rodzinna odbywała 
się w konkurencji „skicross”. Finał „Pucharu Piwniczna” miał miejsce w dniu 1 maja 

na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na 
Nakle, tym razem zmagania odbywały się w kon-
kurencji rowerowej na pumptrucku. 

Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom 
i sponsorom wydarzeń za współpracę w stworze-
niu wydarzenia mającego na celu promocję zdro-
wego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego 
czasu w gronie rodzinnym. 

MKRPA
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