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Kochamy Mamy!



Józef Ignacy Kraszewski

Jedna jest miłość
która nie liczy na wzajemność.

Nie szczędzi ofiar,
płacze i przebacza.
Odepchnięta wraca.

To miłość macierzyńska.

Fot. m. miczulskaFo
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Drodzy Czytelnicy!
Szczęśliwie doczekaliśmy jubileuszu 30-lecia gazety Znad Popradu. Wydawca 

ZP Dom Kultury zaakcentował tę ważną rocznicę poprzez wywieszenie banerów 
i ogłoszeń. Skromną uroczystość w Urzędzie zaszczycił obecnością starosta nowo-
sądecki Marek Kwiatkowski wraz z rzeczniczką prasową Marią Olszowską (wię-
cej informacji znajdziecie Państwo na str. 19 bieżącego nr-u ZP). Zadanie jakie 
sobie postawiłam współtworząc z innymi i prowadząc od bardzo wielu lat nasze 
pismo, to przede wszystkim informować społeczeństwo o sprawach bieżących, ale 
również być strażniczką pamięci, zagłębiać się w przeszłość, w jej rozliczne wątki, 
podejmować próby rekonstrukcji minionych zdarzeń, ich kolorytu i zapachu, obra-
zów, obrazków, szkiców zaledwie odszukanych w archiwum pamięci…

Są w nas kopalnie z pokładami wspomnień. Z niektórych wyrobisk wydobyli-
śmy prawie wszystko. Inne złoża, ukryte głęboko, czekają na odkrycie i pojawie-
nie się na powierzchni współczesności.

Ktoś może zapytać – po co komu wspomnienia, przecież niektórzy z seniorów 
piwniczańskich rodów przed śmiercią palili zdjęcia i dotyczące ich, nieaktualne 
od dawna, pożółkłe dokumenty, a nawet ubrania i buty. Niszczyli mosty łączące 
ich z życiem. To po co je odbudowywać? A ja myślę po to, byśmy wiedzieli, skąd 

wyszliśmy i dokąd idziemy, byśmy się na tej drodze do-
skonalili. Człowiek jest tyle wart, ile warte jest dobro 
jego serca, którym dzieli się z innymi. Tacy ludzie są 
bezcenni. I dla nich zawsze będzie honorowe miejsce na 
łamach naszej gazety.

 W Kosarzyskach pod koniec maja został otwarty 
ośrodek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, 
podopiecznych Stow. Nasz Dom. Było to możliwe dzię-
ki wielkim sercom i determinacji osób, które wbrew 
rozlicznym przeciwnościom, działając konsekwentnie 
i ofiarnie, doprowadziły do zakończenia budowy parte-
ru budynku. Dobre serca nie mają w zwyczaju podda-
wać się, dlatego jestem pewna, że piętro z dwuosobo-
wymi pokojami pobytu całodobowego również zostanie 
wkrótce oddane do użytku.

 Wiosenne miesiące maj i czerwiec to czas, kiedy 
dziękujemy naszym Matkom, Ojcom i z troską patrzy-
my na najpiękniejsze dary Pana Boga, na nasze dzieci. 
Rodzicom i dzieciom naszej gminy życzę by te miesiące 

promieniowały na cały rok nadzieją 
i miłoścąi.

Barbara Paluchowa
red. naczelna
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XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

Sesje Rady Miejskiej

odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni: Krzysztof Długosz, Lech Maślanka, 
Włodzimierz Źrałka. Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Po przyjęciu protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej nastąpiło sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Znalazły się tam m.in. informacje o szeregu spotkań i o tym, czym zajmował się urząd w ostatnim czasie. Burmistrz D. Chorużyk 
poinformował, że:
– trwa realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Wierchomli Wielkiej i Małej. Przypomniał, że na realizację 

przedmiotowego zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW oraz Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

– Przygotowywane są procedury do realizacji zadań w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na realizację niżej wymienionych zadań: modernizacja ulic Chrobrego, Halnej, Ogrodowej, Rzeszutka, Kolejowej, 3 Maja, Źró-
dlanej i Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. mo-
dernizacja km 220 dróg, chodników kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia i parkingów, szacunkowa wartość projektu 
5 200 000 zł, wartość dofinansowania 3 306 399 zł. Powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na prace 
projektowe. 

– Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy-Zdroju w kierunku Jarzębaków na długości 500 m, zostanie wykonana nawierzchnia 
utwardzona i zamontowane będą bariery energochłonne, szacunkowa wartość projektu 303 000 zł wartość dofinansowania 203 792 zł. 

– Została podpisana umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wyspowej pomocy 3,48 kWp z magazynowaniem na dachu wiaty 
rowerowej w ramach projektu „Nowy produkt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11”, jest to kon-
tynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, niebawem wykonawcy 
przystąpią do działań. 

– Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową mostu do osiedla 
Podukowiec. 

– Zakończono prace związane z remontem drogi na Osiedlu Borownice i we Wsi Łomnica-Zdrój. 

Poinformował, że 9 lutego podpisał wstępną deklarację w spra-
wie współpracy przy organizacji Festiwalu Biegowego po czym 4 
marca br. Rada stosowną uchwałą potwierdziła akces naszej gminy 
do udziału w tym niepowtarzalnym, ogólnopolskim, sportowym 
przedsięwzięciu, które odbędzie się w dniach 10-12 września na 
terenie naszej gminy. Na terenie Sądecczyzny uczestniczą w nim 4 
gminy. Podpisując umowę wyraził zgodę, by miasteczko festiwalo-
we, a więc gro imprez związanych stricte z tym biegiem, ale około 
również festiwalowych zostały ulokowane na terenie Nakła w Piw-
nicznej-Zdroju, a znana środowisku sportowców cykliczna impreza 
biegowa jest świetną formą promocji naszego uzdrowiska w mediach 
ogólnokrajowych. (Propozycję uchylenia uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją „Festiwal 
Biegowy”, zgłosił do porządku obrad Klub „Gminna Prawda”).
– Została również przedstawiona Radzie uchwała w spra-

wie dzierżawy terenu po byłym ośrodku wypoczynkowym 
„Czercz”. Przypomniał, że przedłożona uchwała jest wyni-
kiem rozmów w sprawie zagospodarowania tegoż ośrodka. 
Propozycja dzierżawy ośrodka na okres 25 lat wynika ze stanu 
technicznego w jakim jest obecnie obiekt, jest to również wy-
nik propozycji jednego oferenta firmy WACTUR, który złożył 

propozycję nawiązania współpracy z gminą. 
– Gmina rozpoczęła proces analiz przed przystąpieniem do roz-

mów o kierunkach działań inwestycyjnych na terenie wsi Zu-
brzyk w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

– W okresie od 23 listopada 2018 do dnia dzisiejszego gmina 
pozyskała środki w kwocie około 27 424 368 zł, z których już 
część została wykorzystana do realizacji zadań inwestycyj-
nych, ale gro z realizacji inwestycyjnych jeszcze przed nami. 
 
Jan Toczek – Ciągle nie wiadomo, jaka to będzie wysokość 

kwoty poniesionej przez Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
przy organizacji Festiwalu Biegowego i stąd też propozycja uchy-
lenia tej uchwały. 

W dyskusji na temat Festiwalu Biegowego wzięli udział bur-
mistrz Dariusz Chorużyk oraz radni: Justyna Deryng, Ma-
riusz Lis, Maria Adamuszek. 

 
Adam Musialski wystąpił z ciekawą propozycją, by prze-

nieść część środkowi i Dni Piwnicznej na pierwszą połowę wrze-
śnia, kiedy odbędzie się 3-dniowy Festiwal Biegowy. Zwrócił 
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uwagę, że wrzesień jest miesiącem bardzo sprzyjającym pogo-
dowo i oszczędności z tego tytułu już będą jakimś wkładem do 
organizacji tej imprezy. Stwierdził, że jest to impreza o zasięgu 
ogólnopolskim i nie tylko, więc będzie najlepszą promocją dla 
gminy. Zwrócił uwagę, że z tego biegu będą transmisje wszystkich 
stacji telewizyjnych, więc to jest chyba najlepsza forma promocji 
z uwagi na to, że pół minuty czy minuta reklamy w telewizji to 
jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zyskają hotele, sklepy, zyskają 
ci, którzy wynajmują miejsca noclegowe. 

Justyna Deryng w uzupełnieniu informacji Przewodniczą-
cego Rady zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami pensjonaty, 
hotele, ale także kwatery są zobowiązane do pobierania opłaty 
uzdrowiskowej i opłaty miejscowej. Powiedziała, że to też są do-
datkowo wpływy do budżetu Miasta pod warunkiem, że w końcu 
ktoś siądzie i uszczelni pobieranie tej opłaty. 

Cała promocja i ta najcięższa część spoczywa na organizato-
rach tego Festiwalu, bo gdyby gmina sama organizowała taki bieg 
to prawdopodobnie nie byłaby go w stanie zrobić na taką skalę i za 
takie pieniądze. 

Maria Adamuszek – zobowiązania Burmistrza to „wszystko 
bezpłatnie”, bezpłatnie odda obszar Nakła, bezpłatnie udostępni 
amfiteatr miejski, przez czas trwania Festiwalu zapewni wyłącz-
ność promocyjną na wszystkich nośnikach reklamowych, zapewni 
bezpłatne korzystanie z kąpieliska, bezpłatnie udostępni budynek 
zaplecza sanitarnego, bezpłatnie użyczy 40 toalet przenośnych, 
śmieci 18 – 20 tys. zł, bezpłatnie ustawi kontenery na śmieci od-
bierane w każdym dniu Festiwalu, bezpłatny będzie dostęp do sieci 
energetycznej i wodociągu, zabezpieczy drużynę strażaków w ilości 
20 osób, 30 wolontariuszy, 6 pracowników technicznych, bezpłat-
ne będą media, woda, kanał, Internet. A zobowiązania organizatora 
Festiwalu Biegowego, to przyznanie tytułu Strategiczny Partner Fe-
stiwalu Piwniczna-Zdrój, z wyłączeniem Miasta i Gminy z nazwy.

Dariusz Chorużyk odpowiadając na te zarzuty, zwrócił uwa-
gę, że na terenie Nakła, który jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej nie można prowadzić żadnej działalności zarobko-
wej, nie można po prostu prowadzić żadnej działalności, więc nie 
powinno to nikogo dziwić. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Miej-
skiej w okresie międzysesyjnym wpłynęło 16 pism, opinii i wnio-
sków. Zwrócił uwagę, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu Forum Przewodniczących Rad Gmin 
i Powiatów Małopolski. Tematem spotkania było „Skargi, wnioski 
i petycje – w praktyce stosowania przepisów”. 

Sprawozdanie z przebiegu „Akcji zima 2020/2021” przed-
stawił Andrzej Górski – dyrektor MZGKiM

Maria Kulig – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasto po-
informowała, że Stowarzyszenie otrzymało trzeci etap dofinanso-
wania z PFRON-u 75 000 zł, jest to kwota zapewniająca w 50% 
dofinansowania, natomiast 50% to konieczny wkład własny. Nastą-
pił nabór uczestników na dzienny pobyt w ośrodku, i na 30 miejsc 
zgłosiło się 48 uczestników. Byli też już potencjalni uczestnicy na 
opiekę całodobową. Przystępujemy do drugiego etapu wykończenia 
piętra na pobyt całodobowy. Zatrudniono sześciu młodych, dobrze 

przygotowanych pracowników, a podatki z tego tytułu będą wpły-
wały do naszej gminy. Poprosiła radnych, aby pomogli Stowarzy-
szeniu dokończyć tę budowę. Rok był trudny, a mimo wszystko 
Stowarzyszenie zdobyło 85 tys. zł środków własnych. 

PODJĘCIE UCHWAŁ 
• UCHWAŁĘ NR XXXII/254/2021 w sprawie zmiany w bu-

dżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój na 2021 rok przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/255/2021 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/256/2021 w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” 
Barbarze Paluchowej przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/257/2021 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-
2025– przyjęto, tj. 11 – za, 1 – przeciw.

• Przewodniczący Rady Adam Musialski przed głosowaniem 
Uchwały Nr XXXII/258/2021 poinformował, że Komisja 
przedstawiła wniosek, aby podjąć uchwałę, że skarga jest 
bezzasadna.

• UCHWAŁĘ NR XXXII/258/2021 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju – przyjęto, tj. 5 – 
za, 3 – przeciw, 4 – wstrzymujące się (protokół z imiennego 
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/259/2021 w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO – przyjęto, tj. 11 
– za, 1 – głos nieoddany. 

• Uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/253/2021 
z dnia 4 marca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy partnerskiej z Fundacją „Festiwal Biegów” nie 
została przyjęta, tj. 3 – za, 9 – przeciw.

Następnie głos zabrał Zygmunt Berdvchowski – Prezes 
Fundacji Festiwal Biegów. (skrót) 

To nie bieg, to jest 30 różnego rodzaju biegów w ciągu 3 dni 
w piątek, w sobotę i w niedzielę i dzięki temu hotelarze, restau-
ratorzy mogą przyjmować gości Festiwalu Biegowego z piątku 
na sobotę, z soboty na niedzielę, czyli dwa noclegi. Założeniem 
Festiwalu było od samego początku to, że wtedy, kiedy ludzie 
przyjeżdżają do Krynicy, czy teraz kiedy będą przyjeżdżać do 
Piwnicznej, powinni przyjechać razem z rodzinami. Festiwal jest 
imprezą, prawie w całości finansowaną ze środków komercyj-
nych. W roku 2020, a więc w czasie kiedy była epidemia, do Kry-
nicy przyjechało 2 700 biegaczy, a w roku 2019, kiedy nie było 
żadnych ograniczeń do Krynicy na Festiwal Biegowy przyjechało 
8500 startujących i jak zostało policzone ok. 12 tys. wszystkich 
gości. Powiedział, że w roku 2019 budżet Festiwalu Biegów wy-
nosił 1 800 tys. zł, zaangażowanie miasta gospodarza, czyli Miasta 
Krynica-Zdrój w organizację festiwalu to 40 tys. zł i to były pie-
niądze przeznaczone na promocję uzdrowiska. W ubiegłym roku 
budżet Festiwalu Biegów ze względu na to, że ludzi było znacz-
nie mniej zamknął się kwotą 1 200 000 zł, udział w tym budże-
cie Miasta i Gminy Krynica wynosił tylko i wyłącznie 40 tys. zł. 
Stwierdził, że jeśli popatrzy się na Festiwal Biegowy od strony 
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czysto finansowej i ekonomicznej i policzy ludzi, którzy startują 
i co najmniej jeden nocleg, jeden obiad, to wtedy najlepiej widać 
ile pieniędzy zostawiają ci, którzy do uzdrowiska przyjeżdżają. 
W organizację tegorocznego Festiwalu Biegowego zaangażowa-
nych jest kilka samorządów, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz i Nowy 
Sącz, i obowiązek tych samorządów współgospodarzy polega na 
tym, że pokryją koszt jednego namiotu o powierzchni 500 m², któ-
ry będzie współtworzył miasteczko biegowe. 

 Korzyść dla Piwnicznej po pierwsze jest taka, że pierwsi bie-
gacze w pojawiają się już w piątek po południu, meta i rozdanie 
nagród będzie oczywiście w Piwnicznej. Równolegle do Festiwa-
lu Biegowego odbywać się będzie Festiwal Lachów i Górali który 
zgromadzi co najmniej 30 kilka zespołów folklorystycznych nie tyl-
ko z Polski, ale również ze Słowacji, z Węgier, z Rumunii. Prowa-
dzone są negocjacje zmierzające tylko i wyłącznie do uzgodnienia 
ceny za jaką oni przyjadą do Piwnicznej. Imprezą towarzyszącą Fe-
stiwalowi Biegów będzie specjalne Expo - Salon Przemysłu Tury-
stycznego. Kampania medialna związana z Festiwalem Biegowym 
w Piwnicznej-Zdroju rozpocznie się w miesiącu maju. Umowy, 
które podpisano z samorządem Piwnicznej, to są umowy na jeden 
rok, jeżeli gmina uzna, że to wszystko o czym teraz mówi się nie 
spełniło, że nie zrobili dobrze Festiwalu Biegowego, że gmina mu-
siała ponosić duże wydatki na wywóz śmieci, na oświetlenie, to 
w przyszłym roku gmina już nie będzie podpisywać umowy i histo-
ria Festiwalu Biegowego w Piwnicznej zakończy się na roku 2021.

 Jeżeli chodzi o program sportowy Festiwalu Biegów on jest już 
gotowy. Powiedział, że wykorzystali oni ten czas do ostatniego spo-
tkania na to, aby przygotować wszystkie trasy pod biegi, które będą 
częścią Festiwalu Biegów. Poinformował, że najdłuższy bieg, który 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to jest bieg, który będzie 
startował w Piwnicznej i będzie zmierzał w kierunku Radziejowej, 
Przehyby zbiegnie w Rytrze i pobiegnie na Runek, Halę Łabowską, 
w Krynicy z dotychczasowej trasy skręci tuż przed zbiegiem do mia-
sta w kierunku Czarnego Potoku i później Jaworzyna, Wierchomla, 
Łomnica i będziemy wracać do Piwnicznej. Powiedział, że w Piw-
nicznej będą starty z wyjątkiem 10 km i maratonu wszystkich biegów, 
to znaczy bieg na 60 km, bieg na 30 km, to znaczy bieg na 20 km, 
bieg na 15 km, bieg na 7 km, na 5 km, na 3 km, na 1,5 km i oczy-
wiście wszystkie biegi krótkie, czyli 300, 400, 600, 800 m. Poinfor-
mował, że cały program sportowy jest już rozpisany, został on przy-
gotowany w taki sposób, że nie odbiega od programu godzinowego, 

który był na Festiwalu Biegowym w roku 2020, są dokładnie te same 
konkurencje, tylko bieg na 10 km ze względu na głównego sponsora 
będzie miał start w Starym Sączu i metę w Nowym Sączu, natomiast 
wszystkie pozostałe biegi będą miały metę w Piwnicznej.

 
Na ten temat wypowiadali się radni Justyna Deryng, Broni-

sław Rusiniak, Kazimiera Sikorska, Jan Toczek oraz Mariusz 
Lis, który odnosząc się do słów Z. Berdychowskiego powiedział, 
że Klub Radnych Gminna Prawda nie jest przeciwko tym biegom 
i chce, aby one się odbyły, jednak należy pamiętać, że gmina Piw-
niczna, z wszystkich gmin współorganizatorów tej imprezy, jest 
najbardziej zadłużona, a ponosi największe obciążenia. Koszt 
Krynicy to było 40 000 zł, a tutaj już na dzień dobry nasza gmina 
ma do wydania około 200 tys. zł. 

Adam Musialski podziękował za uwagę, a panu Zygmuntowi 
Berdychowskiemu za pobyt na dzisiejszej Sesji. Następnie radni 
przystąpili do głosowania kolejnych projektów uchwał.
• UCHWAŁĘ NR XXXII/260/2021 w sprawie przystąpienia 

do stowarzyszenia „Sądecki Obszar Funkcjonalny”– przy-
jęto jednogłośnie tj. 12. 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/261/2021 w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzorów deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – 
przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego gło-
sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/262/2021 w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości – Czercz – przyjęto tj. 3 – za, 2 – przeciw, 7 – 
wstrzymujących się. 

• UCHWAŁĘ NR XXXII/263/2021 w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

W części końcowej – Interpelacje, wolne wnioski, zapyta-
nia, opinie, wypowiadali się: Justyna Deryng, Ewa Liber, Bro-
nisław Rusiniak, Ryszard Lewicki, Piotr Ściegienny – przewod-
niczący Zarządu Osiedla Kosarzyska, Andrzej Górski – dyrektor 
MZGKiM, Mariusz Lis, Jan Toczek, Kazimierz Skoczeń radca 
prawny UM i inni, po czym przewodniczący Rady Adam Musial-
ski zakończył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej.

BAS 
na podstawie protokołu NR 32/2021

Magdaleny Nieć 

 Fot. B. Paluchowa   
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W Piwnicznej-Zdroju zostanie wybudowane na czas trwania Festiwalu Biegowego wielkie Miasteczko Biegacza, składające się 
z ogromnych, tymczasowych pawilonów o powierzchni ponad czterech tysięcy metrów kwadratowych (to największy w Polsce 

tego typu obiekt) – zapowiadał Zygmunt Berdychowski, twórca Festiwalu Biegowego. Dziś mamy już wizualizację tego, jak będzie 
wyglądało ogromne, rozciągające się na siedmiu hektarach Miasteczko Biegowe, ze strefą IronRun, Expo, Strefą Dzieci, Sceną, Pasta 
Party, (rejestracja, biuro prasowe).  

Miasteczko Biegowe zostało zaplanowane z myślą o wszystkich: biegaczach i ich rodzinach, które tworzą unikalny mikroświat. 
Niezależnie od pogody znakomicie będą się tu czuli ci, którzy się przygotowują do biegu, ci, którzy temu się przyglądają, oraz ci, którzy 
towarzyszą swoim biegaczom i ich dopingują.

Będzie miejsce aby usiąść, wypić kawę, herbatę, coś zjeść i wziąć udział w wydarzeniach sportowych i towarzyszących. Miasteczko 
i trasy, które przygotowaliśmy, dają gwarancje, że to będzie wydarzenie na poziomie takim, jaki gwarantowaliśmy dotychczas.

Przedstawiamy wizualizację tego, jak będzie wyglądało rozciągające się na 7 hektarach Miasteczko Biegowe

Rejestracja: https://cutt.ly/xb8C8a8

Trzy dni Festiwalu Biegowego: od 10 do 12 września wypełnią się 
po brzegi imprezami sportowymi i wydarzeniami towarzyszącymi

Wiadomość o Jego śmierci ze smutkiem przyjęli-
śmy 30 maja 2021 r. Miał 66 lat. 

Śp. wołany Marek był miłym i  ciepłym człowie-
kiem, zawsze radosnym z  żartem na każdą okazję. 
Powszechnie znany, szczególnie w  Rynku, bo od 
kilkudziesięciu lat był opiekunem Domu Kultury 
i  wszystkich gminnych imprez kulturalnych. Przez 
wiele lat obsługiwał też gospodarczo Urząd Miejski. 
Swoją pasję strażaka, ochotnika i społecznika oddał 
w służbie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochro-
ny mienia przy Jednostce OPS w Piwnicznej-Zdroju.

Świętej pamięci Stanisławie, szanowany Obywa-
telu Piwnicznej-Zdroju odpoczywaj w pokoju.

Żonie i  najbliższej rodzinie wyrazy współczucia 
składają Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego.



8

Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętnia pierwsze wybory 
samorządowe, jakie odbyły się 27 maja 1990 r.
dlatego na dzień 27 maja br. zwołano uroczystą Sesję Rady Miej-
skiej. Przybyła większość obecnych Radnych, poprzedni burmi-
strzowie: Edward Bogaczyk i Joanna Leśniak, zastępca burmi-
strza Franciszek Kotarba, Osiedlowi i Sołtysi.

Sesję zapoczątkowano wręczeniem poetce i redaktor naczelnej 
gazety samorządowej Znad Popradu Barbarze Paluchowej medalu 
i legitymacji Honorowego Obywatela Piwnicznej. B. Paluchowa 
jest 18 Honorowym Obywatelem Miasta dzięki półtorarocznym 
staraniom członków Klubu Seniora. Uchwałę o przyznaniu tego 
tytułu podjęli Radni jednogłośnie na sesji 29 IV br.

Dziękując za to wyróżnienie Barbara Paluchowa m.in. po-
wiedziała: „Zaszczyt bycia Honorowym Obywatelem Miasta 
powoduje radość połączoną z satysfakcją, że wieloletnia praca 
dla społeczności wśród której się żyje, związując się z miejscem 
i ludźmi na wiele lat lub zazwyczaj na zawsze, została zauważona 
i doceniona.      

Będąc na stałe mieszkanką Piwnicznej, 
w której osiedliśmy z mężem Jerzym lekarzem 
pediatrą, postanowiłam wszelkie zalety jak i ta-
lenty wykorzystać, by zrobić coś dobrego nie 
tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla piw-
niczan. Myślę, że mi się to udało, i jest to rów-
nież zasługa kilkorga sprawdzonych przyjaciół. 
Prawdziwi przyjaciele są jak dobre anioły, które 
w chwilach smutku i zwątpienia podtrzymują 
nasze skrzydła”. Następnie obecni na Sesli wy-
słuchali piosenki „Bo w Piwnicznej” nagranej 
w Sztokholmie przez znanego jaazmana Leszka 
Jarmułę i piosenkarkę Jolantę Borusiewicz. 

W drugiej części Sesji zabrał głos burmistrz 
D. Chorużyk: naszym Radnym, Burmistrzom 
Piwnicznej-Zdroju i ich Zastępcom, emeryto-
wanym i obecnym pracownikom Urzędu Miej-
skiego, składam serdeczne podziękowania za 
ich zaangażowanie w rozwój naszej małej ale 
najpiękniejszej Ojczyzny.

Kiedyś napisałam o Piwnicznej piosenkę zaczynającą się 
słowami: „Jedni uciekają z małego miasteczka, bo cisza i nuda 
jak dwa razy dwa. Inni uciekają do małego miasteczka, z wiel-
kich miast uciekają, tak jak kiedyś ja”.
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Orkiestra mandolinowa Echo już nie gra

Orkiestra Mandolinowa „Echo” działająca przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju, w sierpniu 
2021 roku obchodziłaby jubileusz 89-lecia swojego istnienia. 
Orkiestra Mandolinowa była spadkobierczynią Orkiestry Mando-
linowej „Echo”, która powstała w Piwnicznej w 1932r., z inspiracji 
powracającego z włoską żoną G. Erracich mieszkańca Piwnicznej, 
którzy chcieli, by wywodzący się z Włoch instrument - mandola 
stał się znany szerszej publiczności.

Przez wiele lat Orkiestra kierowana przez Mieczysława Żyt-
kowicza cieszyła się społecznym uznaniem nie tylko w regionie 
ale i w całym kraju, a także poza jego granicami dając setki kon-
certów. W swoim repertuarze Orkiestra posiadała kilkadziesiąt 
utworów muzycznych: poważnych, rozrywkowych, ludowych 
i religijnych. Po śmierci dyrygenta Mieczysława Żytkowicza wie-
lu członków zespołu wycofało się z jego składu ze względu na 
wiek i stan zdrowia.

Później kierownikiem Orkiestry Mandolinowej został Antoni 
Leśniak, wychowanek tego zespołu. Stworzył on na nowo ze-
spół pod nazwą Kwintet Mandolinowy, w skład którego weszli 
młodzi, uzdolnieni muzycznie uczniowie szkół w Piwnicznej. Po 
pewnym czasie Zespół wrócił do poprzedniej nazwy „Orkiestra 
Mandolinowa „ECHO” i używał jej do chwili rozwiązania zespołu 

Orkiestra Mandolinowa „Echo” 
to już historia…

Piwniczańska Orkiestra Mandolinowa „Echo” była jedną z dwóch 
Orkiestr tego typu w kraju. W ramach jubileuszu w sierpniu 2008 
roku, została wydana książka pn. „Cześć muzyce” a w listopadzie 
tegoż roku odbyło się nagranie płyty „Leśne nastroje”.

Dzięki Orkiestrze Mandolinowej „Echo” zrodziła się inicja-
tywa „Koncertu na 100 mandolin”. Ideą koncertu było coroczne 
spotkanie zespołów grających na mandolinie i wspólne zaprezen-
towanie szerokiej publiczności przygotowanego repertuaru. 

Szkoda, że kolejne przedsięwzięcie artystyczne przeszło już do 
historii piwniczańskiej kultury.

/b/

Kalejdoskop 
– urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnoko-

lorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, 
symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu tulei i, wywołującym przemieszczanie się 
szkiełek.

Zazwyczaj stosuje się dwa zwierciadła ustawione pod kątem 22.5, 30 lub 45 stopni lub trzy 
zwierciadła tworzące graniastosłup równoboczny o kątach 60 stopni. W pierwszym przypadku 
uzyskuje się obraz w kształcie wieloboku odpowiednio 16-, 12 lub 8-bocznego, w drugim roz-
ciągający się w nieskończoność układ sześcioboków. Zaleca się stosowanie zwierciadeł srebrzo-
nych powierzchniowo, gdyż przy użyciu zwyczajnych zwierciadeł występują odbicia od obu po-
wierzchni szkła, pogarszające jakość obrazu[1].

Kalejdoskop

Po przebudzeniu
każdorazowo
przykładam do oczu
kalejdoskop 
obracam tuleję
nieświadoma
jak się ułożą
w lusterkach dnia
kolorowe
szkiełka chwil
każda kompozycja 
jest nieprzewidywalna
i niepowtarzalna
zderzają się 
chwile
nakładają na siebie
duże odpychają
maleńkie chwilki 
odpryski równie ważne
w układance
wielokrotnych odbić

cieszę się nimi
te odłamki Chwil
to wszystko co mam

Barbara Paluchowa

Historia
Kalejdoskop został wynaleziony    przez 
szkockiego fizyka Davida Brewstera 
w 1816 r. (opatentowany w 1817 r.). Po-
czątkowo używany był jako przyrząd na-
ukowy, szybko rozpowszechnił się jako 
zabawka.

Ludzie głupieją hurtowo,

a mądrzeją detalicznie...

Wisława Szymborska
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monstrancja, której konserwacji dokonaliśmy w 2020, w Parafii św. Ludwika 
w Krzywym Jeziorze, na Ukrainie

Wkrótce nadejdzie lipiec, a wraz z nim zaczniemy 3 rok współpracy z kościołem 
pw. św. Ludwika w Krzywym Jeziorze, na Ukrainie. Fundatorem kościoła w 1807 
lub 1819 rok, był Polak, właściciel ziemski Ludwik Szołajski. Stąd zapewne patron 

kościoła. Ziemie na których leży miasto 
i okoliczne wioski, ale i odległy o 50 km. 
kościółek, z którego pozostały malownicze 
ruiny należały do niego i rodziny Kraśnic-
kich. Dlatego na cmentarzu należącego 
do parafii, znajdują się mogiły z polskimi 
nazwiskami. 

Szczęśliwie dla Polskiej historii i kultu-
ry, w 2019 r. Instytut Polonika, który sam 
miał wtedy zaledwie kilka miesięcy, ogło-
sił nabór na wolontariat. Dostaliśmy dofi-
nansowanie i pojechaliśmy do Krzywego 
Jeziora sprzątać tamtejszy, katolicki, czyli 
w zasadzie polski cmentarz. Zrobiliśmy dużo, ale niestety nie wszystko. Zaniedbania spo-
wodowane prześladowaniami Polaków i kościoła katolickiego przez komunistyczne władze 
Republiki Ukrainy spowodowały, że kościół w niczym nie przypominał swojej pierwotnej 
funkcji świątyni a cmentarz stał się zarośniętą dżunglą, przez którą nie dało się przejść. Zro-
biliśmy dużo, ale nie wszystko. Na zakończenie projektu, zarówno w Krzywym Jeziorze jak 
i w Piwnicznej-Zdroju, zorganizowane zostały wystawy fotograficzne, dodatkowo u nas, mia-
ło miejsce sympozjum z udziałem przedstawicieli Instytutu gdzie prelegentką była m.in. jego 

dyr. P. Dorota Janiszewska-Jakubiak, proboszcz, tamtejszej parafii, 
ks. Mirosław Wąsiewicz i prezes tamtejszego Stowarzyszenia, p. Sta-
nisława Albul-Zielińska. Do dziś wszyscy wspominają występy Ma-
łych Piwnicoków, za co bardzo dziękujemy dyr. MGOK im. Danuty 
Szaflarskiej, p. Piotrowi Maślance.

2020 rok, to wybuch pandemii i nasza obecność na miejscu nie 
była możliwa. Jednak i w tym roku pomogliśmy naszym rodakom 
i pozyskaliśmy z Instytutu dofinansowanie na restauracje zabytko-
wej Monstrancji. Dla tamtejszych parafian i członków Krzywoje-
ziorskiego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Marii Wieckiej było 
to wielkie święto. Udał nam się zorganizować na miejscu niewielką 
wystawę, z udziałem władz miasta, którzy cenią sobie współpra-
cę z nami i miejscową ludnością, która rozpoznaje nas na ulicach. 
Wszyscy zainteresowani wiedzą już, gdzie leży Piwniczna i że ktoś 
z Piwnicznej znów do nich przyjedzie. I znów będzie radośnie, pra-
cowicie i z efektami.

Obecny rok jest już dla nas bardziej łaskawy. Projekt przyję-
ty, umowa podpisana i jest jeszcze szansa na przeżycie wspaniałej 
przygody na Ukrainie. Wyjeżdżamy na prace porządkowe cmentarza  
2 lipca, wracamy 18 lipca. Odwiedzimy oczywiście piękną Odessę, 
do której mamy zaledwie 200 km. I kilka innych ciekawych miejsc, 
bo weekendy mamy wolne. Koszty pobytu i transport pokrywa Insty-
tut Polonika, koszty wycieczek pokrywamy sami. Ale zdecydowa-
nie warto. Są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt na mail: trp.piwniczna@gmail.com lub przez FB. 

Zapewniamy uczestnictwo w pięknym wydarzeniu w towarzy-
stwie niezwykłych ludzi spragnionych kontaktów z rodakami. 

Marzena Drzewińska

Przygoda z Wolontariatem na Ukrainie  
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Szczęśliwy dzień
3 maja 1791 roku

Towarzystwo Miłośników Piwnicznej otrzymało dotację 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna, 
na realizację projektu:

Tkamy rękawice furmańskie
Muzealne warsztaty z „Mistrzem tradycji” – 
Małgorzatą Polańską-Kubiak

Syntetyczny opis zadania:
Warsztaty tkania rękawic furmańskich z „Mistrzem tradycji” 

- Małgorzatą Polańską-Kubiak, organizowane w Muzeum Regio-
nalnym Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, są działaniem, któ-
re ma na celu przekazanie kolejnym osobom w sztafecie pokoleń 
niepowtarzalnej a niedawno ożywionej tradycji regionu. Zajęcia 
są przeznaczone dla osób w różnym wieku, ze zdolnościami ma-
nualnymi, cierpliwych i wytrwałych; będą się odbywać przez 7 
miesięcy, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymają Certyfikat 
Rękawicznika, uprawniający do prowadzenia warsztatów tkania 
tradycyjnych rękawic furmańskich.

Warsztaty z „Mistrzem tradycji” są pierwszym etapem na dro-
dze stworzenia siedziby Nadpopradzkiego Domu Pracy Twórczej, 
który wraz z Muzeum Regionalnym, będzie miejscem ochrony 
i przekazywania wiedzy o historii, tradycji i dziedzictwie kulturo-
wym Górali Nadpopradzkich, od wieków zamieszkujących tereny 
na południowym krańcu Małopolski, na styku trzech przenikają-
cych się kultur - polskiej, słowackiej i łemkowskiej.

Barbara Talar

3 maja obchodzone 
jest także święto 
Matki Bożej
Królowej Polski.
Na Placu im. Jana 
Pawła II wierni 
uczestniczyli we 
Mszy św.
Fot. poniżej.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona podczas obrad Sejmu 
Czteroletniego. Była pierwszą w Europie i drugą po amery-

kańskiej nowoczesną konstytucją - ustawą regulującą ustrój praw-
ny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała w Polsce 
ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowując stanową strukturę 
społeczeństwa, ale i otwierała perspektywy dalszych przekształ-
ceń systemu państwowego.

W roku 1792 rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska w obronie 
Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obale-
nia konstytucji i II rozbioru naszego państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczpospolitej Pol-
skiej w kwietniu 1919 r. Zdelegalizowane podczas II wojny świa-
towej przez okupantów niemieckich i sowieckich, zakazane było 
również w PRL-u.

Oryginalny rękopis Konstytucji 3 Maja był początkowo prze-
chowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego 
Potockich, zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, 
uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku 
na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do pod-
krakowskich Krzeszowic, a po roku 1945 powróciło do Warszawy 
i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Od 1990 roku dzień 3 maja jest oficjalnym świętem narodo-
wym Polaków. Obywają si e uroczyste wiece i Msze święte w in-
tencji Ojczyzny.

W Piwnicznej przed urzędem Miasta i Gminy zagrały trąbki, 
a burmistrz Dariusz Chorużyk i dyr. MGOK-u Piotr Maślanka zło-
żyli pod pamiątkowym monumentem wiązanki białych i czerwo-
nych kwiatów.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Polskiej. W tym dniu uli-
ce, okna i balkony miast, wsi i osiedli stroją się w biało-czer-
wone barwy.

BP
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W tym roku kościelna wieża w Piwnicznej milczy, coś nie-
dobrego dzieje się u nas – narzekał pewien obywatel Piw-

nicznej. Już nie płyną z niej nad naszym miasteczkiem wieczorne 
dźwięki maryj-
nych pieśni grane 
na trąbce: „Chwal-
cie łąki umajo-
ne”, „O Maryjo 
przyjm w ofierze” 
czy „Idźmy, tul-
my się jak dziatki, 
do serca Maryi 
Matki”. To była 
piękna tradycja. 
Ale widocznie nie 
ma chętnych do 
grania dla Matki 
Bożej.

B. Paluchowa 
Za co babcia 

kocha Kraków  
wyd. SKRZAT

Majowe uroczystości kościelne

Dekoracja na uroczystość I Komunii św. w kościele pw. NNmP w Piwnicznej-Zdroju    
Fo

t. 
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I Komunia św. w Łomnicy-Zdroju      
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Maj miesiącem 
Maryjnym



Fot. B. Paluchowa

Strażacy OSP w Kosarzyskach zagospodarowali nieduży placyk przed budynkiem remizy. W ten sposób postanowili upamiętnić fakt, że 
Danuta Szaflarska urodziła się tutaj i mieszkała przez 9 lat. Ze skromnych oszczędności zakupili ławeczkę, przy której umieszczono 

plakietę z informacją o tej znakomitej i znanej aktorce, a resztę elementów i prac wykonali we własnym zakresie. Za placykiem stoi pod 
zadaszeniem zabytkowy wóz strażacki konny, wyposażony w ręczną pompę – sikawkę. Inicjatywa społeczna godna pochwały. Brawo!     B
                      

Zakątek Danuty    

Dzień Dziecka

Pytały dzieci o Pana Boga  
Pytały dzieci o Pana Boga:

„A jakie oczy? A jaka broda?
A jakie ręce, co świat stwarzały?
A jaki nos ma – duży czy mały?
A buty? Płaskie czy na obcasie?
Pan Bóg jest chudy czy gruby w pasie?
Czy jest przystojny?
Jak mocno świeci?...”
O wszystko WSZYSTKO pytały dzieci!
„A czy jest stary, czy ma kolana,
na których można skakać do rana?
Czy jest podobny do dziadka Frania?
Czy zawsze nosi modne ubrania?
Wszystko wymyślił? Nawet cukierki?
Woli serdelki czy bajaderki? 
Czy mógłby zrobić sweter na drutach?
I czy na pewno zna się na nutach?
Umie grać w kosza? Jeździć na nartach?”…     

Myślicie, że tak pytały w żartach?
Skądże! Poważnie! Z grobową miną!

Z dociekliwości dzieciaki słyną…

* * *
Będę jak Edyta Piecha
żadna babcia w złotych kapciach
Nowe życie, nowa wiecha
ze starością strefa starcia
Będę jak Edyta Piecha
wszystkie plamki z rąk wybielę
Tuzin wnuków i uciecha
Morsowanie i kąpiele
Będę jak Edyta Piecha
żadna babcia, żadna gapcia
Nad zielonym nad Popradem
słodkich wiśni pełnym sadem
Będę cieszyć wzrok kwitnieniem
Kiedy sypnie Los świecideł
Pod wiosennym pod promieniem
Daj mi Boże nowych skrzydeł

Krystyna Kulej 2021

Siostra i brat

Małgorzata Nawrocka     

Fot. B. Paluchowa



Ośrodek
w Kosarzyskach otwarty

Fot. B. Paluchowa
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Sobota 29 maja 2021 r. - tę datę zapamiętamy wszyscy!
To dzień, ze spełnionego marzenia cieszyliśmy się wszyscy: podopieczni i  Ich rodziny, członkowie 
Stowarzyszenia „Nasz Dom”, sponsorzy, darczyńcy oraz wszyscy, którzy wspierali nas w różny spo-
sób, aby finalnie „Nasz Dom” miał dom.

Otwarcie Ośrodka Stowarzyszenia Nasz Dom w Kosarzyskach – 29 maja 2021 r.

Będąc prezesem Stowarzyszenia czu-
ję się w obowiązku złożyć Wszystkim 
podziękowania: 

– p. Marcie Mordarskiej – radnej sej-
miku małopolskiego, dyrektor małopol-
skiego oddziału PFRON

– p. Zofii Wcisło – prezes Stowarzy-
szenia „Gniazdo”

– p. Dariuszowi Chorużykowi – bur-
mistrzowi MiG Piwniczna-Zdrój

– p. Grzegorzowi Chochle – dyrekto-
rowi OPS

– p. Andrzejowi Górskiemu – dyrekto-
rowi MZGKiM

– p. Piotrowi Maślance – dyrektorowi 
MGOK

– radnym powiatowym – p. Marcie 
Adamczyk i p. Marianowi Doboszowi.

– dyrektorom Szkół Podstawowych: p. 
Bożenie Maślance, p. Marii Marmuszew-
skiej, p. Joannie Jamrozowicz, oraz p. Ze-
nonowi Citakowi

– proboszczom parafii: księżom 
Krzysztofowi Czechowi, Janowi Mirkowi, 
Rafałowi Porębie

– prezesom firm i instytucji: Banku 
Spółdzielczego, Piwniczanki, Muszynian-
ki, Cechini, Masspol, Zrąb, Ultrek, Alplast, 
Ersbet, Koral, Fakro, Wiśniowski, Ramex, 
Rafał Wiejacki, Wibro-bet, Węglo-Pelet, 
Florencji, p. Januszowi Mamala

– firmom i zakładom wykonawczym
– kierownikom i inspektorowi budowy
– Fundacji Rozwoju Regionów

Szczególne podziękowania kieruję do 
fundacji polonijnych:

– Fundacji dr Jadwigi Roguska-Kyts 
z Chicago

– PAC z New Britain
 
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za 

Wasze wsparcie finansowe i wrażliwe ser-
ce na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dziękuję rodzicom i opiekunom na-
szych podopiecznych, wolontariuszom, 
członkom Stowarzyszenia “Nasz Dom”.

Na koniec chciałam bardzo serdecznie 
podziękować mojej córce Małgorzacie, za 
wsparcie w postaci projektu wnętrz i jego 
realizacji. 

Obecnie w pomieszczeniach budyn-
ku realizowany jest projekt wspólnie 
z Fundacją Rozwoju Regionów „Pełna 
Moc – Placówka Opieki i Aktywizacji 
Osób Niesamodzielnych” Źródło dofi-
nansowania: Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Placki z kaszy jaglanej z jabłkiem
• 1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej
• 1 jajko
• jabłko – jedno nie za duże
• 1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
• 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
• ¼ łyżeczki proszku do pieczenia
• szczypta soli
• olej do smażenia
• cukier puder

Kaszę przed gotowaniem przepłukać kilka razy na zmianę 
zimną i bardzo ciepłą wodą, co pozbawi ją goryczki. Kaszę zalać 
wodą w proporcjach: 3 szklanki wody na szklankę kaszy. Jak za-
wrze, gotować na małym ogniu pod przykryciem, aż kasza wchło-
nie całą wodę. Podczas gotowania kaszy nie należy mieszać.

Następnie poło-
wę kaszy zmiksować 
z jajkiem na gładko, 
dodać resztę kaszy, 
mąkę ziemniaczaną, 
proszek do pieczenia i cukier waniliowy oraz sól. Obrane jabłko 
zetrzeć na dużych oczkach wprost o ciasta. Wszystko wymieszać. 
Na niewielkiej ilości oleju smażyć niewielkie placuszki z obu 
stron na złoty kolor. Przełożyć na ręcznik papierowy i po lekkim 
ostygnięciu podawać z cukrem pudrem, ze śmietaną lub jogurtem.

Kasza jaglana zawiera wszystko, co najlepsze dla naszego 
zdrowia. Wapń, żelazo, witaminy z grupy B, błonnik, krzemion-
ka, to tylko niektóre z długiej listy korzystnych właściwości jakie 
w niej znajdziemy.

https://kuchnianawypasie.pl/placki-z-kaszy-jaglanej-z-jablkiem/
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W Piwnicznej z serca uzdrowiska
orzeźwiająca woda wytryska…
Woda perlista, smaczna i zdrowa,
podziemnych kwaśnych źródeł królowa.

 /b/

Historia Piwniczanki Spółdzielni Pracy sięga lat 60 
ubiegłego stulecia, kiedy realizacja tzw. Eksperymentu 
Sądeckiego zaowocowała szeregiem spektakularnych go-
spodarczych przedsięwzięć w Nowym Sączu i regionie.

W 1964 roku zapadła decyzja o budowie zakładu butelkowania 
wody mineralnej w Piwnicznej-Zdroju, budowę ukończono w 1968 r.

Woda mineralna Piwniczanka stała się popularna nie tylko 
w regionie – dzięki swoim walorom smakowym i zdrowotnym 
stopniowo rozszerzyła swój zasięg na cały kraj.

W trudnym okresie transformacji politycznej naszego kra-
ju Piwniczanka potrafiła utrzymać się na rynku rozlewniczym 
dzięki mądrym rozwiązaniom wdrażanym w przedsiębiorstwie 
i ofiarnej postawie całej załogi. Od 1990 r. działa jako samo-
dzielny podmiot prawny – Piwniczanka Spółdzielnia Pr acy.
 Obecnie woda mineralna Piwniczanka będąc doskonałym, mar-
kowym produktem, jest niekwestionowanym ambasadorem mia-
steczka i regionu w całym kraju. Potwierdzeniem wysokiej jakości 
produktu jest szereg prestiżowych nagród krajowych i zagranicz-
nych (np. Gazela Biznesu czy Gepard Biznesu – dynamiczny roz-
wój, ESQR – międzynarodowa nagroda za organizacje i jakość).

Walory znakomitego produktu z naszego regionu docenił tak-
że Międzynarodowy Instytut Smaku i Jakości (ITQI) w Brukseli 

Ta nasza woda… klejnot w koronie nadpopradzkiej ziemi
przyznając od ponad 10 lat rokrocznie wodzie mineralnej Piwni-
czanka statuetkę „CRYSTAL TASTE AWARD” – „ZNAKOMITY 
SMAL”. Takim wyróżnieniem mogą się poszczycić tylko nielicz-
ne światowe marki wód. 

Priorytetem Spółdzielni jest dążenie do maksymalnie wysokiej 
jakości swojego produktu – ale uczestniczenie w życiu społecz-
nym środowiska i regionu jest dla Piwniczanki Spółdzielni Pracy 
równie ważne

Dzięki sponsoringowi Piwniczanki zrealizowano wiele ważnych 
i ciekawych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych, me-
dycznych, oświatowych, turystycznych, charytatywnych, gospodar-
czych zarówno w mieście, gminie jak i w powiecie (np. wieloletni 
udział w sponsoringu Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym 
Sączu, czy udział w ogólnokrajowym programie Szlachetna Paczka, 
budowa Małej Pijalni i fontanny w Parku Zdrojowym w Piwnicz-
nej-Zdroju). Spółdzielnia wspiera zarówno lokalne organizacje po-
zarządowe (m.in. OSP, INSPATIUM, PTTK, Stowarzyszenie Góra-
li Nadpopradzkich, Klub Sportowy Ogniwo, Stowarzyszenie Nasz 
Dom) jak i szkoły, przedszkola, osoby niepełnosprawne, instytucje 
kościelne, regionalne zespoły ludowe – obejmując swym zasięgiem 
powiat a w niektórych przypadkach również kraj.

Piwniczanka Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku rozlew-
niczym już 50 lat – modernizując i unowocześniając zakład 
sytuuje go wśród najlepszych w kraju; woda mineralna Piw-
niczanka stała się marką doskonałej jakości, rozsławiającą nie 
tylko Piwniczańską Ziemię ale całą Sądecczyznę.

M.G.
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Od lewej: P. maślanka - dyr mGOK, m. miczulska, D. Chorużyk - burmistrz miG, A. musialski - szef Rady miejskiej, B. Paluchowa, m. Kwiatkowski - starosta nowosądecki, 
A. Lebdowicz, P. Rychter-Fabiś, m. Źrołka, m. Wolańska - dyr biblioteki, m Lebdowiczowa

Uroczystość jubileuszu gazety odbyła się w sali obrad Rady 
Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy dn. 28 maja br. Zebranie 
prowadził dyr. MGOK-u Piotr Maślanka, a obecni byli: starosta 
nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrz Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój Dariusz Chorużyk, przewodniczący Rady Miej-
skiej Adam Musialski oraz osoby tworzące gazetę „ZP” i współ-
pracujące z nią: red. naczelna Barbara Paluch, Maria Lebdowicz, 
Małgorzata Miczulska, Monika Wolańska, Maria Źrołka, Barbara 
Kotarba, Antoni Lebdowicz, Paulina Rychter-Fabiś. Spotkanie 
uświetnił występ duetu „Jedna Druga” – Magdaleny Durlak i Na-
talii Zawalskiej.

Starosta nowosądecki p. Marek Kwiatkowski złożył serdeczne 
życzenia i gratulacje dla całego zespołu redakcyjnego i mówił m.in.: 
piwniczańska gazeta „Znad Popradu” to wyjątkowy periodyk, który 
wrósł w historię turystycznej gminy w dolinie Popradu i już trzecią 
dekadę zajmuje czołową pozycję na rynku mediów w całym Powie-
cie Nowosądeckim. „Znad Popradu” to gazeta, która zawsze była 
blisko ludzi, jest wyrazem obiektywizmu oraz rzetelnej i profesjo-
nalnej pracy dziennikarskiej. Przez ostatnie 30 lat historii Piwnicz-
nej-Zdroju, strony gazety ukazywały to, w jaki sposób zmieniało 
się i rozkwitało miasto, stając się coraz piękniejszą miejscowością 
turystyczną.. Doceniam Państwa dotychczasowe działania, profe-
sjonalizm, wysoki poziom edytorski, kulturę i etykę dziennikarską.

30-lecie Znad Popradu, gazety samorządu lokalnego
Gratulacje i życzenia skierowali także Przewodniczący Rady 

Miejskiej i Burmistrz: gazeta „Znad Popradu” stała się dziedzic-
twem kulturowym całej naszej Gminy. (…) dziękując za dotych-
czasową współpracę i wszelką działalność na rzecz promocji Mia-
sta I Gminy, składam życzenia niegasnącego zapału, wytrwałości 
i determinacji w pracy.

Dostaliśmy piękne dyplomy, kwiaty, medale, które u mnie 
trudno upchnąć w dwóch szufladach, ale niestety… redakcja na-
dal nie ma odpowiedniego sprzętu, a opracowywanie kolejnych 
numerów pisma odbywa się na liczącym sobie 17 lat przestarza-
łym komputerze i skanerze prywatnym w prywatnym mieszkaniu.

Kiedy zakładano gazetę w r. 1991 redakcja została przez samo-
rząd wyposażona w komputer, potem następny, w aparat fotogra-
ficzny – mówiła Maria Lebdowiczowa, szkoda, że przez kolejne 
kadencje zaniedbano tych działań, wychodząc zapewne z założe-
nia: jakoś sobie poradzą.

Może i poradzą, ale jak długo jeszcze i jakim niepotrzebnym 
wysiłkiem, tym bardziej, że to samorządowe pismo tworzone jest 
półspołecznie.

Barbara Paluchowa

Barbara Kotarbowa
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Duża dawka pozytywnej energii, zakręcenia i radości były 
udziałem tych osób, które pojawiły się w dniu 06.05.2021r. 
w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, gdzie od-
był się Finał Konkursu ,,Mam talent”. Pozytywne zamieszanie 
związane z finałem mogło mieć miejsce tylko dlatego, że uczest-
nicy włożyli duży wysiłek w przygotowania do drugiego etapu 
konkursu . Bo czymże pozostałby sam talent bez pracy nad jego 
rozwijaniem? Wiadomo – punktem zero, kompromitacją, poraż-
ką, czymś mizernym, słabym lub sztuką, ale bez wyrazu. W takim 
razie w jakim kierunku rozwinęło się to ,,utalentowanie” popar-
te pracą każdego z uczestników finału konkursu?. U Franciszka 
Żywczaka z klasy IB rozwinięcie talentu poszło w kierunku re-
cytacji. Modulowanie głosu i wyrazistość recytowanego utworu 
wywołała uśmiech i zadziwienie na twarzach słuchaczy. Podczas 
recytacji kwestia odpowiedniego ubioru – czarna mucha nie była 
bez znaczenia – odpowiednia prezencja istotna sprawa jak to, że 
wiersz został powiedziany bez sztuczności, naturalnie i z zaanga-
żowaniem. Co do tytułu wiersza? Zapomniałem… skupiony na 
gorącym aplauzie, którego zdaje się, że nie było końca. Tak, to był 
naprawdę wyróżniający się występ, po którym akompaniamentu 

Finał szkolnego konkursu ,,Mam Talent”
muzyczna siła Lenę i Emilkę Izworską 
do tańca zaprosiła. Uczniowie klasy 
pierwszej ,,A” za swoje koleżanki po-
noć kciuki trzymali i zwycięstwo tym 
sposobem obiecywali. Lecz do zwycię-
stwa nie była łatwa droga, dlatego, że 
inna załoga do tańca ruszyła i trzecie 
miejsce zaraz wywalczyła. Liliana Gu-
mulak i Patrycja Gondek z klasy IIIA 
w tańcu o najwyższe podium konku-
rowały i z Oliwią Jarzębak z klasy IIA 
przegrały. Pierwsze miejsce dla Oliwii 
zasłużone, tak samo jak równolegle dla Martyny Wnęk z klasy III, 
która w cichości i skupieniu figurki prześliczne przez cały czas 
trwania konkursu cierpliwie z plasteliny lepiła i tym sposobem rów-
nież pierwsze miejsce lecz w innej kategorii wywalczyła. Marceli-
na Kowalik z klasy IIIB grą na skrzypcach wszystkich zauroczyła 
i przy okazji II miejsce zdobyła. II miejsce zajął również Nikodem 
Lis uczeń klasy IIB i akordeonista, który w przyszłym roku w kon-
kursie ,,Mam Talent” obiecał zagrać Twista. 

Do wszystkich biorących udział w konkursie 
,,Mam Talent” jak i do tych, którzy być może do-
łączą do ich grona za rok, kierujemy słowa uzna-
nia i życzymy wytrwałości w rozwijaniu swoich 
zdolności.

Organizatorzy konkursu:
Danuta Ryzner

Przemysław Lis 

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłaty 
na działania RR dzięki czemu mogą być finanso-
wane ,,małe inicjatywy twórcze w szkole” takie 
jak ostatni finał konkursu ,,Mam Talent”. ,,Małe 
inicjatywy twórcze w szkole” służą rozwojowi 
całej społeczności szkolnej z prostego powodu – 
bo są otwarte po prostu dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły.
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REKLAmA

Muzyka łagodzi obyczaje i jest dobra na wszystko. Muzyka to sposób na monotonię, sposób na nudę, odreagowanie i odskocznia 
od nauki zdalnej. A że przy okazji zagra się dla innych i wygra do tego nagrody to wartość przynajmniej podwójna. Przekonali się 

o tym dwaj uczniowie z klasy VII A: Piotr 
Cięciwa i Igor Żywczak, którzy reprezen-
towali szkołę w XXVI Konkursie Młodych 
Muzyków Instrumentalistów organizowa-
nym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu.

Wykorzystując rozwiązania jakie niesie 
ze sobą współczesny świat techniki kon-
certowali dla innych nie ruszając się wcale 
z domu. To domowe zasiedzenie nie było 
równoznaczne jednak z tym, że z ,,powodu 
pandemii zwolniono muzyków z porusza-
nia palcami”. Nie zwolniono ich z tego, a co 
więcej zobowiązano aby na akordeonie za-
grać na wizji i najlepiej oburącz. Po wysłu-
chaniu oraz wnikliwej obserwacji wpraw-
nie grających obu rąk w nagranym i prze-
słanym do organizatora konkursu materiale 
video Szanowne JURY przyznało Piotrowi 
i Igorowi drugie miejsce ex aequo. Piotr 
wykonał na akordeonie pieśń ludową pt. 

,,Kalinka” Igor zaś wykonał na akordeonie taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego o nazwie ,,Lambada”.
Dla uczestników konkursu wielkie brawa, słowa uznania oraz życzenia wytrwałości w pracy nad rozwijaniem muzycznych 

zainteresowań.
Przemysłąw Lis

Poruszali palcami i zdobyli II miejsce...

Z cyklu: stare zdjęcia żyją

Zawodzie. Nieistniejący dom Długosza
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Szczyt popularności przeżywały w XVIII w. i w okresie romantyzmu. Notatniki z wpisami członków rodziny, koleżeństwa, przyjaciół, 
pamiątki z czasów szkolnych, których właścicielkami były głównie dziewczynki (panienki) były niewielkiego, podręcznego formatu.. 

Pamiętnik można było kupić lub zrobić samemu. Miałam taki w drewnianych okładkach z wyciętymi w nich dłutem szczytami gór i szarot-
ką. Te albumiki – powierniki zawierały zapewnienia o pamięci, która będzie trwać wiecznie. Kartki zapisane często sentencjami, cytatami 
znanych poetów, ale też banalnymi wierszykami w stylu: „Na górze róże, na dole fijołki, kochajmy się Zosiu jak dwa aniołki”, zdobione 
były rysunkami ołówkiem, kredkami lub akwarelkami. Sztambuchy były niegdysiejszą formą 
rejestracji rzeczywistości odpowiadającej współczesnym mediom społecznościowym.

Najstarsze sztambuchy, datowane na koniec XIX i początek XX wieku miały zróżnicowaną 
szatę zewnętrzną. Oprawiano je w skórę, którą obciąga-
no drewniane deski, rzadziej w karton, płótno czy w ak-
samit, zdobione nakładkami z wytłaczanej mosiężnej 
blachy, jak ten, liczący ok. 111 lat, udostępniony redak-
cji przez czytelniczkę Znad Popradu panią J. J.

Pamiętnik należał do Marii Głąb dawnej mieszkan-
ki Piwnicznej. 

Pamiętniki i sztambuchy… jeszcze dawniej memuary…

 W pamiętniku były jeszcze 4 mini widokówki ojca do córeczki, wysłane z Rumunii z wojennej emigracji. 

Sztambuch to popularna w XVII–XIX w. mała, podłużna książeczka, oprawiona przeważnie w safian, z różnokolorowymi kartami 
o złotych brzegach, przeznaczona do wpisywania w niej przez znajomych i przyjaciół aforyzmów i wierszy, także do uzyskiwania 
wpisów od znanych artystów; potem sztambuch spospoliciał i stał się tym, co dziś określamy mianem pamiętnika. 
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Nie obrażaj się!
Wszyscy spotkaliśmy w naszym życiu kogoś, kto ma nawyk 

obrażania się o wszystko. Bardzo trudno jest przebywać z tego 
typu osobami, ponieważ w każdej chwili mogą poczuć się urażeni 
czymś, co dla nas nie jest w żaden sposób obraźliwe.

Trzeba uważać na każde słowo, bo się Małgosia czy Jaś obra-
zi... Używam imion bohaterów popularnej bajki. To męcząca rela-
cja, niczym siedzenie na tykającej bombie. Trzeba uważać, żeby 
się Jaś nie obraził, ważyć słowa. Albo Małgosia.

 Najgorsze jest to, że często irytują Jasia czy Małgosię sy-
tuacje lub zdarzenia, które tak naprawdę nie powinny tak na 
nich wpływać. Może to być nieistotny żart, zapomnienie lub 
użycie słowa, którego nie tolerują. Często są skrajnie podatni 
na wszystko. Inni po prostu przyzwyczaili się do nawyku obra-
żania się o wszystko.

 Jaś obraża się, bo sądzi że jest traktowany z pogardą i wyż-
szością. Obraża się także wtedy, gdy sądzi, ze inni nie doceniają 
go lub jego wysiłku. To irytująca postawa, czego Jaś nie rozumie, 
niestety. Dla niektórych osób tego typu sytuacje są nie do zniesie-
nia. Nie zapominają, ale ciągle je rozpamiętują. 

 Obrażanie się może mieć różne przyczyny. Oto niektóre 
z nich, powtarzam za źródłem w Internecie, z którym się zgadzam:

Uczucie niższości. Kiedy poczucie własnej wartości jest niskie 
i nie ma silnego ego, możliwe jest, że dana osoba będzie obrażać 
się o wszystko. Wydaje jej się, że inni chcą ciągle jej przypominać, 
że jest gorsza. Jednak to właśnie jej kompleksy sprawiają, że czuje 
się w ten sposób.

Sztywne myślenie. Mowa o tych, którzy myślą, że rzeczy na-
leży mówić lub robić tylko w jeden określony sposób. Kiedy coś 
nie spełnia tych wymogów, czują, że porządek nie został zacho-
wany i czują się obrażeni. Ponadto są zwykle bardzo podatni na 
obrażanie się z powodu ataków na ich przekonania.

Egocentryzm. Nadawanie zbyt dużej wagi samemu sobie 
sprawia, że wpadamy w paranoję. Zakładamy, że wszystko kręci 
się wokół nas i że inni zawsze komentują, patrzą lub wskazują 

W dniach 25 maja – 27 maja br. odbył się egzamin ósmoklasisty. 
W całej Polsce 360 tys. uczniów klas VIII przystąpiło do tego ważnego sprawdzianu.

Spora grupa młodzieży ze szkół na terenie gminy 
Piwniczna-Zdrój przystąpiła do egzaminów z j. pol-
skiego (tematem był „Pan Tadeusz”), matematyki i j. 
angielskiego. 

Na zdjęciu od lewej: Zuzanna, Olga, Bartosz, Natalia, Ola

Od prawej Kuba i Adam

właśnie na nas. Wskazane jest, aby zachować ostrożność podczas 
rozmowy na tematy związane z religią, seksualnością, ideologią 
polityczną lub nacjonalizmem. Są to bardzo drażliwe tematy. I sta-
ją się jeszcze bardziej delikatne, jeśli ktoś ma nawyk obrażania się 
o wszystko.

Obrażanie się – co za nim stoi?
„Nikt cię nie obraża. To ty się obrażasz”. Ci, którzy tak mówią 

mają rację. Każdy z nas ma prawo do myślenia, posiadania wła-
snej opinii i wyrażania jej. Oczywiście istnieją pewne granice. Co 
zrobić? Te zalecenia mogą pomóc komuś, kto ma nawyk obraża-
nia się o wszystko:

Pozwól ludziom być takimi, jakimi są. Nikt nie ma prawa 
kształtować zachowań innej osoby. Zrozum, że musimy akcepto-
wać innych takimi, jakimi są, a także wymagać, aby zaakceptowa-
li nas takimi, jakimi jesteśmy.

Żaden przypadkowy komentarz nie zmieni twojego życia. 
Ludzie mogą mówić o tobie dobrze lub źle. Ale ani jedno, ani dru-
gie tak naprawdę nie zmieni twojego życia. Liczy się to, jak sam 
siebie postrzegasz i jak się czujesz z samym sobą.

Naucz się śmiać z siebie. Nie traktuj siebie zbyt poważnie. 
Jedyne, co osiągasz to bycie „sztywnym” i bardzo podatnym na 
wszystko, co może zranić Twoje ego. Takim zachowaniem ranisz 
tylko samego siebie i odsuwasz innych.

Ważne jest, abyśmy nauczyli się być bardziej odporni na 
komentarze i zachowania innych. Obrażanie się o wszystko do-
prowadzi nas jedynie do ciągłego konfliktu z innymi. Mój teść, 
prawdziwy dżentelmen twierdził, że przed wojną obrażały się tyl-
ko kucharki. Nie chodzi o profesję, a o mentalność. Dlatego nie 
obrażajmy się!

Danuta Heller
redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego”
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FRASZKI
Adam Decowski

KARIEROWICZ
Przeszedł wszystkie szczeble
- nie zaznał zawodu –
w drabinie kariery
od żłobka… do „żłobu”.

O CHWAŚCIE
Choćby mu sprzyjała gleba
I tak nie dosięgnie nieba.

O KLICE
Biada temu, w którym klika
znajdzie swego przeciwnika.

DOBRA WOLA
Tępienia szkodników
tkwi w nim wola taka,
że co dzień od rana
„zalewa robaka”.

POCAŁUNEK
Zaliczka mała
na resztę ciała.

KAMIEŃ Z SERCA
Że czuję wielką ulgę
tego powiedzieć nie mogę,
bo kamień spadł mi z serca,
ale upadł na nogę.

Zboczeniec zdemaskowany 

W Szczawnicy, w sezonie kąpielowym 1868 r. 30-letni krakowski 
poeta Adam Asnyk zakochał się bez reszty w córce obywatela 

z Królestwa, 15-letniej Anieli Grudzińskiej. Swe uczucia uzewnętrzniał 
wzdychaniem, sapaniem, podnoszeniem oczy na księżyc, melancholij-
nym spojrzeniem oraz – co dla Anieli było szczególnie podejrzane – 
układaniem wierszy.

 Pewnego wieczoru na ławeczce nad Dunajcem poeta, pod wpływem 
szumu wody, zaczął znowu odczuwać nieprzepartą potrzebę rymowania.

- Gdybym był młodszy, dziewczyno, gdybym był młodszy!...
- No? No? – zainteresowała się Aniela, przysuwając się do poety, - 

Co by mi pan wtedy zrobił?
- Piłbym, ach, wtenczas nie wino, lecz spojrzeń twoich nektar naj-

słodszy, dziewczyno!
- Eeeeeee, znowu pan zaczyna po swojemu! – wzruszyła ramionami 

zgorszona Aniela.
- … Ale już jestem za stary, bym mógł, dzieweczko, zażądać serca 

ofiary, więc bawię tylko piosneczką, bom już za stary!
 Aniela jeszcze tego samego wieczoru poprosiła ojca o skreślenie 

z listy kandydatów do jej ręki p. Adama Asnyka, który jest bez wątpie-
nia zboczeńcem. Mieczysław Czuma & Leszek Mazan

Wódz w klatce

W latach realnego socjalizmu, podczas któ-
regoś w występów Piwnicy pod Baranami 

w Warszawie, w zawieszonej nad fortepianem klat-
ce umieszczono rozświetlone płomieniem świeczki 
popiersie Lenina. Obecny na przedstawieniu amba-
sador ZSRR złożył w związku z tym oficjalny pro-
test w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prze-
słuchiwany przez stosowne służby Piotr Skrzynecki 
tłumaczył, że programowi kabaretu nie wódz świa-
towego proletariatu, ale starożytny Konfucjusz.

Poinformowany o tym ambasador osobiście 
i uw ażnie obejrzał wszystkie 8974 „Leniny” znajdu-
jące się na stanie placówki, polecając usunąć te, na 
których Włodzimierz Uljanow miał zbyt skośne oczy.

Schody na Równię. Fot. Antoni Lebdowicz

Biblioteka jest instytucją, która całym swoim 
istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona 
bowiem składnicą piśmiennictwa, przez które 
człowiek wyraża swój zamysł twórczy.

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Bibliotekarza składam na ręce  
Dyrektor Biblioteki w Piwnicznej-Zdroju 

Pani Moniki Wolańskiej
 życzenia satysfakcji i radości

z misji upowszechniania czytelnictwa
 i kultury słowa.

redaktor naczelna Znad Popradu
Barbara Paluchowa

Opowieści z krainy Centusiów wyd. Anabasis Kraków 2001 r.
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Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Biblioteka Aleksandryjska i słynny Dom Mądrości w Bag-

dadzie świadczą o naturalnej dążności ludzi, do tworzenia tego 
typu centrów intelektualnych. Świadczą o powszechnej potrze-
bie nabywania, gromadzenia i rozwoju wiedzy. Zasoby biblio-
teki to książki i czasopisma, a swoistym ewenementem naszej 
okolicy jest własne czasopismo, którego oprawione roczniki 
powiększyły te zasoby. Gdzie indziej czegoś takiego nie mają! 
Bardzo starożytni Sumerowie i trochę mniej starożytni Grecy nie 
mieli oczywiście pojęcia, że w przyszłości pojawi się, powstanie 
naród polski, a my, Polacy, możemy obecnie czytać ich utwory 
mitologiczno-literackie, ponieważ są książki i czasopisma wy-
drukowane w języku polskim.

Zapraszam zatem do biblioteki w Domu Kultury. Zapraszam, 
ponieważ jest Biblioteka i jest Dom Kultury.

Do zobaczenia, 
 Leszek Mikołajczyk

Biblioteka Aleksandryjska uważana za jedno z najwięk-
szych osiągnięć ludzkości, była pierwszym ośrodkiem 

badawczym i najważniejszym miejscem dla rozwoju intelek-
tualnego w starożytności. Do dziś wielu historyków spiera się 
o prawdziwe przyczyny jej upadku. 

Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 p.n.e. władzę w Egip-
cie objął Ptolemeusz I Soter, wielki historyk i strategiczny pomoc-
nik swojego poprzednika. Chcąc stworzyć w Aleksandrii miejsce 
naukowego „kultu”, ośrodek wiedzy słynny na cały świat, wydał 
rozkaz wybudowania biblioteki obok istniejącego już Musejonu 
(Świątyni Muz, nazwa Muzeum Aleksandryjskiego) – najważniej-
szego starożytnego instytutu naukowego. Ostatecznie, za główne-
go założyciela i propagatora rozwoju Biblioteki Aleksandryjskiej 
z początku III w. p.n.e. uważa się Ptolemeusza II Filadelfosa (syna 
Ptolemeusza I).

Ród Ptolemeuszów hojnie wspierał bibliotekę. Według histo-
ryków Musejon składał się z kilku laboratoriów, z których każde 
było przeznaczone do innej dziedziny nauki, sal wykładowych, 
obserwatorium astronomicznego, sali do anatomii, biblioteki, 
świątyni, dormitorium, jadalni, kolumnad będących miejscem 
dyskusji oraz małego zoo i ogrodu botanicznego. Według licznych 
przekazów wynika, że Ptolemeusz II, zawsze pragnął stworzyć 
miejsce otwarte dla ludzi, bogate w liczne festiwale, spotkania 
i panele dyskusyjne. 

Zakłada się, że w swym szczytowym momencie biblioteka 
Aleksandryjska miała w swoich zasobach około 700 tysięcy 
zwojów papirusu, z których każdy był skatalogowany, zindek-
sowany i umieszczony na odpowiedniej półce.

Ptolemeusz II nie szczędził funduszy na rozszerzanie królew-
skiego księgozbioru, toteż wiele oryginalnych egzemplarzy i ich 
kopii kupowano na terenie całej Europy i Azji Mniejszej.

Biblioteka Aleksandryjska skupiała wokół siebie największych 
mędrców i uczonych filologów i filozofów tamtejszego okresu, 
którzy skupiali się na poprawianiu i kopiowaniu prac. Wśród nich 
byli m.in.:

* Archimedes, najbardziej niezwykły naukowiec i matematyk 
starożytności, odkrywca podstawowych praw hydro- i aerostatyki, 
które określają siłę wyporu (prawo Archimedesa)

* Euklides, który opracował tam geometrię euklidesową.
* Hipparchos z Nikei – obrońca geocentryzmu i twórca tablicy 

cięciw.
* Eratostenes, który wyznaczył obwód Ziemi i zaproponował 

wdrożenie roku przestępnego.
* Heron z Aleksandrii – wynalazca maszyn do czerpania wody. 
* Wielki astronom i geograf Klaudiusz Ptolemeusz. * * Wybit-

ny matematyk i astronom Apoloniusz z Pergi.
* Claudius Galenus (Galen) – znakomity starożytny lekarz, ba-

dacz i pisarz, twórca wielu książek z zakresu anatomii.
* Filozofka i matematyczka Hypatia z Aleksandrii, która zgi-

nęła męczeńską śmiercią z rąk chrześcijańskich fanatyków.

Zniszczenie Biblioteki Aleksandryjskiej i jej zasobów uznaje 
sie za jedną z największych strat w historii starożytnego świata.

Za głównego winowajcę zniszczenia biblioteki uważany jest 
Juliusz Cezar, który walczył o władzę z Pompejuszem. W 47 r. 
p.n.e. dbając o własne bezpieczeństwo, nakazał ogniem znisz-
czyć egipską flotę znajdującą się w porcie. Ogień jednak szybko 
wymknął się spod kontroli i przeniósł się na tę część miasta, któ-
ra znajdowała się najbliżej portu. Podczas pożaru został znisz-
czony magazyn rękopisów i skład z ok. 400 tysiącami papiruso-
wych zwojów.

www.tajemnice-swiata.pl/biblioteka-aleksandryjska/

 Nikt nie wie jak wyglądała Biblioteka Aleksandryjska, za-
chowały się jednak ruiny innych starożytnych gmachów. Np. 
Biblioteka Celsusa wybudowana przez Rzymian w latach 114-
117 n.e. w starożytnym mieście greckich kupców Efezie (obec-
nie Izmir), w dzisiejszej Turcji, dawnej prowincji imperium 
rzymskiego. Są to najbardziej charakterystyczne i najlepiej 
zachowane ruiny z posągami w fasadzie głównej symbolizują-
cymi mądrość, cnotę, myśl i wiedzę. Ruiny gmachu w znacz-
nej części zrekonstruowane, robią ogromne wrażenie, dając 
wyobrażenie, jak wyglądało starożytne miasto, ulice, place, 
amfiteatr i biblioteka.

Fronton Biblioteki w Efezie
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 Najstarszą w Polsce jest Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Funk-
cjonuje prawdopodobnie od pierwszej połowy XII wieku (w 1222 roku św. Jacek założył w Krakowie pierwszy w Polsce konwent 
dominikanów). Najstarsza jednak zachowana w archiwaliach wzmianka o bibliotece pochodzi z roku 1514. W roku 1850 wielki 
pożar Krakowa objął również klasztor dominikanów - spłonęła wtedy większa część księgozbioru. 

 Największą polską biblioteką jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, która przechowuje 8,7 mln książek.
 Największą biblioteką publiczną jest Biblioteka Nowojorska w Stanach Zjednoczonych., Kolekcja liczy ponad 11 mln książek. Jako, 

że jest publiczna dostęp do niej mają wszyscy. Bibliotekę fundowali przez lata filantropi i bogaci przedsiębiorcy z intencją zbierania 
informacji i historii powszechnie dostępnej.

http://nieistotna.pl/ciekawostki/najwieksze-biblioteki-na-swiecie
https://goodbooks.pl/inne/10-ciekawostek-o-bibliotekach/

Drodzy czytelnicy!
Tegorocznym obchodom Tygodnia Bibliotek /8-

15 maja/ mającego na celu promocję czytelnictwa 
i bibliotek towarzyszyło hasło „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. W związku z programem promocyj-
nym chcemy zachęcić Was do włączenia się w dzia-
łania popularyzujące czytelnictwo i wartości jakie 
niesie książka. W maju obchodzimy 101. rocznicę 
urodzin Jana Pawła II, papieża, którego związki 
z literaturą są wszystkim znane. Miłości do książek 
towarzyszyła własna twórczość poetycka i drama-
turgiczna. Jan Paweł II był świadomy tego, co daje 
kapłanowi literatura kształtująca tożsamość, warto-
ści, czyniąca nas prawdziwie ludźmi kultury.

 W tym roku zachęcamy do konkursu fotograficznego, który będzie polegać na przesłaniu zdjęć, związanych tematycznie z książką, 
pasją czytania. Od Waszej kreatywności będzie zależało to, jaką formę będzie miało przesłane przez Was zdjęcie. Najważniejsze, by 
główną bohaterką nadsyłanych prac była KSIĄŻKA, radość czytania, towarzyszka naszych podróży. Tematem przewodnim zgodnie 
z hasłem konkursu „Z książką bliżej natury” ma być obcowania z książką na łonie natury. Czekamy na prace do 7 czerwca, które pro-
simy wysyłać na adres: bpmig.piwniczna@onet.pl Dla uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody w postaci książek oraz nagród 
niespodzianek. MJ Zaryczny

*** 
Życie jest piękne, gdy się dobrze wybiera, 

gdy jest pokój w sercu i gdy jest nadzieja…

***
Pani Częstochowska Mateńko moja

idę do Ciebie ja córka Twoja…

***
Poszły w niepamięć piękne chwile, 

pełne kościoły i ludzkie anioły,

nie było takiego pośpiechu,

był czas dla drugiego człowieka…

***
Wiosna niebo ukazuje,

gdzie jest wszystko piękne, młode,

radość tryska dookoła,

wszystko śpiewa, gra i woła.

Fragmenty wierszy nadesłanych do redakcji przez J.J.






