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świat nas selijaki 
potracimy precki 
ej ino ty na wieki 
Jezu malusieńki 

 
W cichutkiyj stajynce 
przy Marii Panience 
ej sieje sie nadzieja 
malućko dziecina 

 
W cichutkiyj stajynce 
przy Marii Panience 

ej śleboda sie sieje 
jaze w nocy dnieje

D
Robert Kowalczyk  

DZIŚ SIĘ NOM BÓG RODZI 
Dziś się nom Bóg rodzi  

witać go sie godzi 
ej chodnickiem bielućkiym  

podźmy do Betlejym.
 

Poza bućki lasy 
i chódobne casy 

ej w miyłości nowine 
w Jezuska  dziedzine

 
W drodze śnieg się bieli 

z wiatrym świat się mieni 
ej w janielskom nucicke 

w śrybelnom gwiozdecke
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Na magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia całej 
Społeczności naszej wielkolipnickiej gminy pragniemy 

przekazać najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, radości, 
wzajemnego zrozumienia, pokoju i nadziei płynących 

od Nowo Narodzonego Jezusa.
By Boże Dziecię błogosławiło Nam w podejmowaniu 
właściwych decyzji w życiu rodzinnym, prywatnym, 

zawodowym i społecznym.
Niech Nowy 2017 Rok będzie pomyślny dla Nas wszystkich 

i obfituje spełnieniem zamierzonych celów.
Z najlepszymi życzeniami

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Lipnica Wielka
 Mariusz Wnenk Bogusław Jazowski

Na ten czas Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim mieszkańcom Lipnicy Wielkiej, 
Bożego pokoju i miłości od ludzi. Poczujmy dobroć Boga płynącą z Betlejem i ogarniającą 
każdego z nas. Niech małe Dzieciątko Jezus wnosi swoje błogosławieństwo do wszyst-
kich serc do Waszych rodzin. Serdeczne życzenia składam wszystkim ludziom chorym, 
samotnym, czującym się w  dzisiejszym świecie tak często zagubionymi i bezradnymi. 
Nowo narodzony Jezus ogarnia każdego człowieka a więc i Was. Niech nikt w tym rado-
snym czasie nie czuje się samotnym bo Chrystus się nam Narodził. Szczęść Boże. 

Ks. Andrzej Pawlak, 
Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej 

w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy. 

BÓG NARODZIŁ SIĘ DLA NAS
                               Św. Jan Paweł II

Uwielbiajmy Pana i Króla, który do nas przyjdzie. Radość Bożego Narodzenia, 
z przyjścia Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością 
w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra.

Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: „Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką” - radość z narodzenia Zbawiciela. 

Niech w naszych rodzinach i całej parafii zajaśnieje światło, 
którym jest nowonarodzony Chrystus Pan i Król. Niech obdarza swoim pokojem
 i błogosławieństwem dzieci, młodzież, małżonków, ludzi samotnych i chorych.

On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem na spotkanie 
Dziecięciu narodzonemu z Maryi. 

On jest Bogiem, naszym Zbawicielem. 
Jedynym godnym tego imienia, jedynym Panem.

Polecamy Was dobremu Bogu i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa 
na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2017.

Duszpasterze parafii św. Łukasza  
Ks. Jerzy Bargiel

Ks. Krzysztof Jarosz
Ks. Krzysztof Korba
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Zgodnie z zamieszczoną przez Urząd Gminy Lipnica Wiel-
ka informacją z dnia 22 listopada 2016 r., została wybrana naj-
korzystniejsza oferta w  przetargu pn.„Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezo-
nie 2016/2017 z podziałem na zadania”.Szczegółowe infor-
macje na temat zakresu przedmiotu zamówienia znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z informacją, Wykonawcami zajmującymi się zi-
mowym utrzymaniem dróg gminnych, wybranymi w drodze 
przetargu, są:

MUROWANICA:
ROBOTY BUDOWLANE I REMONTY 

Jerzy Polaczek
34-483 Lipnica Wielka 104B

Tel.: 609 949 403
CENTRUM, SKOCZYKI, PRZYWARÓWKA, 

KICZORY:
FHU „ZBAZIN” Józef Garaj

34-483 Kiczory 40A
Tel.: 725 580 404

Drogami powiatowymi na terenie Gminy Lipnica Wiel-
ka zajmuje się firma:

Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi  
Andrzeja Kiernia

Tel.: 508 279 451 lub 18 285 40 17
Wszelkie zastrzeżenia i  problemy związane z  zimowym 

utrzymaniem dróg należy zgłaszać bezpośrednio do 
Wykonawcy zadania. Natomiast w sytuacji zastrzeżeń, co do 
reakcji na zgłoszenia, prosimy o kontakt z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej pod nr tel.: 18 26 347 21, 
w godzinach pracy Zakładu, tj. od 7:30 do 15:30.

Wyka z uchWał podjęt ych przez radę Gminy Lipnic a WieLka  
– pa ździernik – Listopad 2016

Nr uchwały Data Sesji W sprawie
PAŹDZIERNIK 2016

XX/ 113 /2016 28.10.2016 zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok
XX/ 114 /2016 28.10.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka
XX/ 115 /2016 28.10.2016 pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

XX/ 116 /2016 28.10.2016
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz firmy Usługi Transportowe 
Starzyk Łukasz

LISTOPAD 2016

XXI/ 117 /2016 30.11.2016
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami na 2017 rok.

XXI/ 118 /2016 30.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXI/ 119 /2016 30.11.2016
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytu-
łu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

XXI/ 120 /2016 30.11.2016
zmiany uchwały Nr XXXII/167/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości.

XXI/ 121 /2016 30.11.2016
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica 
Wielka na rok 2017.

XXI/ 122 /2016 30.11.2016
zmiany uchwały Nr XII/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia na te-
renie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej.

XXI/ 123 /2016 30.11.2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok.

XXI/ 124 /2016 30.11.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka.

Opr. Gabriela Białoń

zimoWe utrz ymanie dróG 2016/2017 W nasze j Gminie
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  Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie odbyła się w dniu 20 listopada 2016 r., która rozpo-
częła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym Św. Łukasza w Lipni-
cy Wielkiej, odprawiona w intencji Jubilatów.

W  dalszej części w  Domu Ludowym  Wójt Gminy Lipni-
ca Wielka Bogusław Jerzy Jazowski wręczył szanownym jubi-
latom Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej “Za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie”, a  także legitymacje, dyplomy 
gratulacyjne oraz kwiaty i  upominki. Towarzyszyli mu rów-
nież: Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel, Sekretarz Gminy Danuta 

W dniu 11 listopada 2016 roku Wójt Gminy Lipnica Wiel-
ka,  Zespół Szkół Ogólnokształcących,  Gminne Centrum Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka Publiczna zaprosili mieszkańców 
na Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęło się ono uro-
czystą  Mszą Świętą za Ojczyznę  w  Kościele Parafialnym pw. 
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej z udziałem przed-
stawicieli samorządu, pocztów sztandarowych oraz Orkiestry 
Dętej z  Panem Kapelmistrzem Marianem Sułkowskim. Mszę 
Świętą sprawowali Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel oraz Ksiądz 
Krzysztof Korba. Bezpośrednio po Mszy Świetej złożono wień-
ce i zapalono znicze w miejscach pamięci.

Następnie formując orszak zgromadzeni goście przeszli 
do Domu Ludowego gdzie nastąpiła akademia patriotycz-
na z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej oraz młodzieży Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących z Lipnicy Wielkiej. Przedsta-
wienie to było niezwykle wzruszające, bogate w formy mul-
timedialne; można było również wraz z  chórem pośpiewać 
pieśni patriotyczne. Młodzież została przygotowana przez na-
uczycieli: Krzysztofa Wziątka i Mirosława Smolenia.

Paplaczyk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bożena 
Solawa.

Po wręczeniu medali w  imieniu Jubilatów głos zabrali 
Pani Emilia Marcinek i  Pan Augustyn Słaby, którzy nawiązu-
jąc do różnych etapów w małżeństwie, do wspólnie przeży-
tych lat podziękowali za medale i za zorganizowanie dla nich 
tej uroczystości.

Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu i jubile-
uszowego tortu.

Jubileusz Złotych Godów w gminie Lipnica Wielka 
świętowało w tym roku 12 par:

1. Maria i Augustyn Bandyk
2. Maria i Józef Biela
3. Aniela i Andrzej Gombarczyk
4. Anna i Józef Jasica
5. Irena i Franciszek Karnafel
6. Anna i Franciszek Kudzia
7. Emilia i Marek Marcinek
8. Maria i Ignacy Martyniak
9. Maria i Eugeniusz Plaszczak
10. Irena i Augustyn Słaby
11. Helena i Wendelin Wilk
12. Monika i Eugeniusz Zięba

           (Bożena Solawa)

złote Gody W Gminie Lipnic a WieLka

11 Listopada W nasze j Gminie 
- narodoWe ŚWięto niepodLeGłoŚci

Podczas imprezy odbyło się również otwarcie wystawy 
pokonkursowej Gminnego Konkursu Plastycznego pt. ,,Droga 
do Niepodległości – Niepodległość na Orawie’’ z okazji 25-le-
cia Samorządu Gminy Lipnica Wielka. 

Po uroczystości na zgromadzonych czekała przepyszna, 
patriotyczna grochówka. 

(K.K)
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SPISANY W  LIPNICY WIELKIEJ, 
W DNIU 10 LISTOPADA 2016 R. 
Komisja w składzie:
Bogusław Jazowski - Przewodniczący
Małgorzata Medwecka - członek
Stanisława Kucek - członek
Karolina Kowalczyk – członek
Roman Paplaczyk – członek
 Do konkursu zgłoszono łącz-
nie 167 prac w tym: Szkoły Podstawowe 
- 143 prace, (Szk. Podst. Nr 1 - 44 prace, 
Szk. Podst. Nr 2 - 37 prac, Szk. Podst. Nr 
3 – 30 prac, Szk. Podst. Nr 4 – 15 prac, 
Szk. Podst. w Kiczorach – 17 prac), Gim-
nazjum - 24 prace).

 Jury po dokładnym obejrzeniu 
złożonych prac postanowiło przyznać 
następujące miejsca:
PODAJEMY listę nagrodzonych do 
3-go miejsca: 
I MIEJSCE   - Szkoły Podstawowe 0-III
1. Dominik Tometczak SP 1 kl. I; praca 27
2. Dawid Kupczyk SP 1, kl. 0; praca 32
II MIEJSCE – SZKOŁY PODSTAWOWE 
0-III
1. Joanna Łysiak SP 1, kl. 0; praca 28
2. Amelia Łysiak SP 1, kl. IIa ; praca 41
III MIEJSCE – SZKOŁY PODSTAWOWE 
0-III
1. Przemysław Kuliga SP 1, kl. 0; praca 34
2. Alicja Kapułciarz SP 1, kl. 0; praca 39
Specjalne wyróżnienie: 
1. Maksymilian Kmiecik SP 1, kl. I; praca 
42
2. Norbert Pawlak SP 1, kl. 0; praca 43
3. Julia Pawlak SP 1, kl. I; praca 44
I  MIEJSCE     - Szkoły Podstawowe IV 
– VI
1. Gabriel Klapisz SP 1; kl. 4; praca 4
2. Julia Lichosyt SP1; kl. 4; praca 11

3. Paweł Kuliga SP1; kl. 5; praca 13
4. Kuba Fischer SP 2; kl. 5; praca 51
5. Karolina Klapisz SP 2; kl. 5; praca 53
6. Agnieszka Mucha SP 2; kl. 5; praca 55
7. Julianna Bublewicz SP 2, kl. 6; praca 
67
8. Arkadiusz Mastela SP 2, kl. 4; praca 72
9. Kinga Jasiurka SP 3, kl. 6; praca 92
10. ŁukaszWójciak SP 3, kl. 5; praca 103
11.Weronika Wójciak SP 3, kl. 5; praca 94
12. Krystian Wojtusiak SP 4, kl.6; praca 
111
13. Konrad Stopiak SP 4, kl. 6; praca 121
14. Ksawier Szczechura SP 4, kl. 5; pra-
ca 120

15. Wiktoria Karkoszka SP Kiczory, kl. 6; 
praca 128
16. Magdalena Karnafel SP Kiczory, kl. 5; 
praca 134
17. Aleksandra Jurczak SP Kiczory, kl. 6; 
praca 133
II   MIEJSCE - Szkoły Podstawowe IV-VI
1. Kacper Janowiak SP 1; kl. 6; praca 9
2. Paulina Łabuda SP 1; kl.6; praca 10
3. Justyna Karlak SP 1; kl. 5; praca 12
4. Kamil Neupauer SP 1; kl. 6; praca 19
5. Weronika Karlak SP 2; kl. 5; praca 49
6. Gerard Polaczek SP 2; kl. 5; praca 52
7. Anita Janowiak SP 2; kl. 5; praca 54
8. Jan Kowalczyk SP 2; kl. 6; praca 68
9. Dominik Węgrzyn SP 3; kl. 6; praca 80
10. Małgorzata Pierwoła SP 3; kl. 6; pra-
ca 95
11. Klaudia Michalak SP 3, kl. 5; praca 93
12. Konrad Machajda SP 3; kl. 5; praca 81
13. Katarzyna Ponicka SP 4, kl. 6; praca 
114
14. Patrycja Daniel SP Kiczory, kl. 6; pra-
ca 129
15. Klaudia Karkoszka SP Kiczory, kl. 6; 

protokół z konkursu pLast yczneGo  
pn. droGa do niepodLeGłoŚci  
– niepodLeGłoŚć na oraWie

praca 132
III MIEJSCE - Szkoły Podstawowe IV – VI
1. Patrycja Olesińska SP 1; kl. 4; praca 15
2. Natalia Gąbarczyk SP 1; kl. 4; praca 18
3. Magdalena Michalak SP 1; kl. 5; pra-
ca 22
4. Szymon Górnicki SP 1; kl. 5; praca 24
5. Zuzanna Habas SP 2, kl. 6; praca 58
6. Kacper Witek SP 2; kl. 6; praca 59
7. Magdalena Magiera SP 2; kl. 6; praca 
60
8. Olimpia Scechura SP 2; kl. 6; praca 61
9. Estera Mikłusiak SP 2; kl. 4; praca 74
10. Agata Miciniak SP 3; kl. 5; praca 88
11. Natalia Lichosyt SP 3, kl. 4; praca 97
12. Małgorzata Kramarz SP 3, kl. 4; pra-
ca 100
13. Anna Kułach SP 3, kl. 4; praca 96
14. Maciej Brenkus SP 4, kl. 6; praca 110
15. Mateusz Bandyk SP 4, kl. 6; praca 115
16. Jakub Antałczyk SP 4, kl. 6; praca 116
17. Martyna Lichosyt SP 4, kl. 6; praca 
117
18. Oliwia Karkoszka SP Kiczory, kl.; pra-
ca 126
19. Karina Mentel SP Kiczory, kl.5; pra-
ca 127
I MIEJSCE   -   GIMNAZJUM
1. Jakub Brenkus kl.I b; praca 10
2. Kamila Karkoszka kl. II d; praca 13
3. Jakub Wojdyła kl. I c; praca 2
4. Weronika Krzemińska kl. II c; praca 23

II MIEJSCE   -   GIMNAZJUM
1. Szymon Wojdyła kl. II d; praca 1
2. Alicja Żurek kl. I a; praca 4
3. Justyna Kłósek kl. I c; praca 9
4. Anna Bandyk kl. II b; praca 17
5. Natalia Gwiżdż kl. II b; praca 20
III MIEJSCE   -   GIMNAZJUM
1. Justyna Jasiura kl. I c; praca 3
2. Małgorzata Wilk-Juraszek kl. I  c; pra-
ca 12
3. Kamila Spyrka kl. II d; praca 5
4. Justyna Janowiak kl. II c; praca 24
 Wystawę zorganizowała i  na-
grody ufundowała Gminna Bibliote-
ka Publiczna i  Gminne Centrum Kultu-
ry w Lipnicy Wielkiej w Lipnicy Wielkiej.  
Komisja serdecznie dziękuje uczniom 
szkół podstawowych i  gimnazjum 
za zaangażowanie i  udział w  konkur-
sie. Ogromnie cieszy fakt, że tegorocz-
ny konkurs cieszył się tak dużą ilością 
prac. Organizatorzy konkursu dzięku-
ją nauczycielom plastyki Pani Magdale-
nie Kostrzewa - Smreczak i Pani Monice 
Tlałka, które dołożyły starań, by te prace  
powstały.                (M.K.)
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Kościół parafialny pw. św. 
Łukasza Ewangelisty – 
o wkładzie przodków

Kościół pw. św. Łukasza jest budow-
lą orientowaną, tzn. jego część prezbi-
terialna jest zwrócona na wschód, czy-
li w  stronę grobu Chrystusa w  Jerozo-
limie. Jest jednonawowy, z  węższym 
prezbiterium zamkniętym półkoliście. 
W nawie pojawiają się trzy przęsła. Ko-
ściół od frontu posiada wyniosłą wieżę 
na rzucie kwadratu, nadbudowaną i na-
krytą baniastym hełmem w r. 1798r. Od 
północy do prezbiterium przylega prost 
okątna w  rzucie zakrystia. Do nawy 
z  kolei przylega zbudowana w  drugiej 
połowie XIX w. kaplica o półkolistym za-
mknięciu. Pobożność ludowa nazwała 
ją „Gróbkiem MB”, dziś – kaplicą Matki 
Bożej Bolesnej. Od strony południowej 
do nawy została dobudowana niewiel-
ka kruchta. 

Kościół był odnawiany w  drugiej 
połowie XIX wieku i  w  latach między-
wojennych. Odkryto wtedy starszą, po-
chodzącą w  XVIII wieku polichromię. 
Nowszą wykonano przed II wojną świa-
tową oraz w latach 1940-1942. Kolejne-
go odnowienia polichromii dokonano 
w latach 1980-1981. Zamalowano wte-
dy częściowo wykonaną wcześniej poli-
chromię i częściowo ją uzupełniono.

Kościół aktualnie posiada wyposa-
żenie neobarokowe. Wykonane zosta-
ło ok. roku 1915 przez warsztat z połu-
dniowego Tyrolu, za czasów proboszcza 
ks. Józefa Bąka.

Polichromia figuralno-ornamental-
na ścian i  sklepień pochodzi z  XX wie-
ku. Poprzednią, pochodzącą z  czasów 
budowy można było oglądać jeszcze 
w r. 1930. Na północnej ścianie prezbi-
terium (nad wejściem do zakrystii) znaj-
dziemy scenę Zwiastowania. Na prze-
ciwległej ścianie przedstawienie św. 
Stanisława Kostki w neobarokowym ob-
ramieniu. Obie wykonane przed II woj-
ną światową przez Kazimierza Pucha-
łę. Na sklepieniu nawy znajduje się po-
lichromia wykonana przez artystę Jana 
Kenesa w  latach 1940-1942. Przedsta-
wia kolejno następujące sceny biblijne: 
Chrystus wśród dzieci, Ostatnia wiecze-
rza, Matka Boska w  ogrodzie różanym, 
Boże Narodzenie, Zdjęcie z krzyża i Chry-
stus Siewca. Na ścianie tęczowej oglą-
dać można Adorację Baranka tegoż ar-
tysty. Jak wyżej wspomnieliśmy, w  l. 
1980-1982 polichromię tę w  części or-
namentalnej zamalowano i  wykonano 
nową aranżację malarską, dodano też 
dwie sceny figuralne umieszczone na 
sklepieniu kaplicy Matki Bożej Bolesnej: 
Ofiarowanie Jezusa w świątyni i Ucieczka 
do Egiptu.

Powstała także wtedy malatura 
ściany zachodniej, nad chórem z  kota-
rą i  aniołkami. Zmieniono wtedy for-
mę malarską prezbiterium. Autora-
mi scen byli artyści Jacek i  Mieczysław 
Żubrowscy.

(przedruk z publikacji 
„Lipnica Wielka na przestrzeni 

dziejów”)

z historii Lipnic y WieLkie j

historia i WspółczesnoŚć parafii 
pW. ŚW. łukasza W Lipnic y WieLkie j (cz.2)

ks. z. zięba  

krótka 
historia osp 

Lipnic a WieLka 
– prz y WaróWka

Pododdział ten powstał po wy-
budowaniu na Przywarówce remi-
zy strażackiej 22 lipca 1986r. Na po-
czątku działalności jednostka liczyła 
27 członków. Zarząd reprezentowali: 
Emil Kowalczyk – prezes, Wiktor Kra-
marz – naczelnik, Józef Karkoszka – 
wiceprezes, Józef Kocur – sekretarz, 
Jan Stercuła – skarbnik. Na wyposa-
żeniu jednostka posiadała wóz kon-
ny, motopompę, 400 m.b. węża, roz-
dzielacz, 3 prądownice, 7 pasów bo-
jowych, 7 toporków, 7 hełmów, 5 za-
trzasków. W  późniejszym terminie 
jednostka wzbogaciła się o  samo-
chód bojowy marki „Żuk”, zakupio-
ny ze składek ludności obwodu oraz 
własnych środków finansowych i do-
tacji Rady Gminy. Pozyskano rów-
nież 2 motopompy, 400 m.b. węży, 3 
sztuki rozdzielaczy, 54 sztuki prądow-
nic, hełmy, pasy, ubrania bojowe, 28 
toporków a  także 18 ubrań wyjścio-
wych. Członkowie OSP własnym kosz-
tem dokonali wystroju pomieszczeń 
i adaptacji piwnicy na kuchnię celem 
organizowania przyjęć weselnych. 
Mieszkańcy przysiółka Przywarówka 
wnieśli duży wkład w  budowę remi-
zy. Społeczny Komitet Budowy praco-
wał w  składzie: Emil Kowalczyk, Wik-
tor Kramarz, Jan Słaby i  Andrzej Wę-
grzyn. W  działalność tę włączyli się 
również nauczyciele i uczniowie przy-
warówczańskiej szkoły. W 1992r. OSP 
Przywarówka pozyskała od samorzą-
du gminnego samochód marki „Żuk”. 
W  roku 2006 Zarząd reprezentowa-
li: Wiktor Kramarz – prezes, Józef Kar-
koszka – komendant, Marek Łowas 
– sekretarz, Jan Stercuła – skarbnik. 
W 2006r. samorząd Gminy wyposażył 
jednostkę OSP w samochód pożarni-
czy marki Magirus Deutz FM.
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20 lat. W  latach 1980-2002 był Człon-
kiem Zarządu Mleczarni w Nowym Tar-
gu. W latach 2003-2006 zasiadał w Ra-
dzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego 
w Jabłonce, zaś w latach 1990-2002 był 
kasjerem i księgowym w Urbarze w Lip-
nicy Wielkiej. W  latach 1980-1990 był 
radnym w Gminie Jabłonka oraz przez 
dwie kadencje ławnikiem w Sądzie Re-
jonowym w  Nowym Targu. Jako oso-
ba o wysokim autorytecie społecznym, 
przez 50 lat był członkiem Rady Parafial-
nej. Za swoją działalność społeczno-go-
spodarczą został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (w  1980 roku), Złotą 
Odznaką Funduszu Ochrony Zdrowia 
(w 1977 roku), Złotym Medalem za za-
sługi dla pożarnictwa (w  2007 roku), 
a w 2010 roku otrzymał honorową od-
znakę za „Zasługi Dla Rolnictwa”. Pan 
Andrzej Janowiak pomimo podeszłego 
wieku do ostatnich chwil swojego życia 
żywo interesował się sprawami gminy 
i brał aktywny udział w rozwiązywaniu 
różnych problemów w  Gminie Lipnica 
Wielka. Zmarł 30 listopada 2016 roku 
zachowując tytuł „Zasłużonego Sołty-
sa dla Gminy Wielkolipnickiej”. W  uro-
czystościach pogrzebowych, którym 
przewodził Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup Jan Szkodoń, wzięło udział ducho-
wieństwo, siostry zakonne, zgromadzo-
na rodzina, przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz licznie zgromadze-
ni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej. Pan An-
drzej Janowiak na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci jako serdeczny, dobry 
i uczynny człowiek.

Wspomnienie 
o Śp. Andrzeju Janowiaku napisała 

Sekretarz Gminy Lipnica Wielka 
pani Danuta Paplaczyk

i  przywiązaniu do ziemi przy pomocy 
żony oraz dzieci prowadził wzorowo 
swoje 10-cio hektarowe gospodarstwo 
rolne będąc przykładem dla innych rol-
ników. Ciężka praca na gospodarstwie 
nie sprawiała mu trudności, ale wiele 
radości i satysfakcji, a w miarę upływu 
czasu gospodarstwo to coraz  bardziej 
udoskonalał. W  latach 1954-1955 pra-
cował w  Gromadzkiej Radzie Narodo-
wej jako referent podatkowy. W  latach 
1953-1956 oraz 1974-1991 roku peł-
nił funkcję sołtysa wsi Lipnicy Wielkiej 

i  Kiczor. Pełniąc funkcję sołtysa przez 
20 lat z ciążących na nim obowiązków 
wywiązywał się wzorowo. Organizował 
wiele czynów społecznych m.in. przy 
budowie dróg, ośrodka zdrowia, szkół 
oraz Domu Sióstr Albertynek, oraz bu-
dowie salki katechetycznej i  kaplicy 
w sołectwie Murowanica. Był głównym 
inicjatorem wykonania melioracji pod-
mokłych gruntów rolnych oraz scalenia 
rozdrobnionych we wsi gospodarstw. 
Nie pozostawał też obojętny na niedo-
lę ludzką, będąc opiekunem społecz-
nym. Z tego tytułu  w 1988 roku otrzy-
mał medal „Za zasługi dla Orawy” oraz 
w 2000 roku medal Św. Łukasza „Zasłu-
żony dla Gminy Wielkolipnickiej”. W la-
tach 1980-1995 zasiadał w Radzie Nad-
zorczej Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w  Jabłonce, oraz Komi-
sji Rewizyjnej – z tego tytułu był wago-
wym na skupie w Lipnicy Wielkiej przez 

W dniu swoich imienin 30.11.2016 
roku w  wieku 87 lat zmarł „Zasłużo-
ny Sołtys Wielkolipnicki”, Andrzej Ja-
nowiak. Andrzej Janowiak urodził się 
07.11.1929 r. w  Lipnicy Wielkiej w  ro-
dzinie chłopskiej, jako drugi w kolejno-
ści syn Leopolda i Joanny zd. Plaszczak. 
Rodzice prowadzili gospodarstwo rol-
ne, jego ojciec pracował też jako murarz 
posiadając tytuł majstra budowlane-
go. W 1936 r.  Andrzej rozpoczął naukę 
z polskim językiem nauczania w Szko-
le Powszechnej Nr 1 w Lipnicy Wielkiej, 
a następnie po najeździe okupanta nie-
mieckiego w 1939 r. z językiem słowac-
kim. W  1942 r. zdał egzamin do Szko-
ły Ponadpodstawowej w Jabłonce tzw. 
„Mestianki”, gdzie ukończył trzy kla-
sy. Nie dane mu było jednak jej ukoń-
czyć, gdyż w czasie wyzwolenia Orawy 
w  1945 r. spłonęły całe zabudowania 
mieszkalno-gospodarcze jego rodzi-
ców. Zginął też starszy brat Karol, a star-
sza siostra Maria została porażona pio-
runem. Andrzej jako najstarszy z  sze-
ściorga rodzeństwa musiał przerwać 
naukę w szkole, aby pomóc ojcu w od-
budowie spalonego domu oraz w pra-
cy na gospodarstwie rolnym. W  1951 
roku został powołany do Zasadniczej 
Służby Wojskowej, gdzie ukończył pod-
oficerską szkołę wojskową, uzyskując 
stopień Plutonowego. Z propozycji po-
zostania w wojsku nie skorzystał, gdyż 
przywiązanie do ziemi rodzinnej, jakie 
zostało mu wszczepione przez rodzi-
ców, było silniejsze od kariery zawo-
dowej. W  1953 roku powrócił  do ro-
dzinnej wsi, aby pomóc matce i młod-
szemu rodzeństwu w prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego. W  1957 roku za-
warł  związek małżeński z Marią Jano-
wiak córką Ignacego i Marii Stachulak. 
Z  tego małżeństwa urodził się w 1959 
r. syn Tadeusz, który jest w zakonie Kar-
melitów Trzewiczkowych oraz  córki: 
Maria w  1961 roku i  Bogusława 1968 
roku. Wierny tradycji swoich ojców 
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W  tym roku w  Święta Bożego Na-
rodzenia przypada dziesiąta roczni-
ca śmierci Karola Stopiaka, byłego or-
ganisty w  kościele parafialnym w  Lip-
nicy Wielkiej. Zmarł On w  święto św. 
Sczepana – 26 grudnia 2006 r., w wie-
ku 91 lat. Starsi mieszkańcy dobrze pa-
miętają tę postać, tak ściśle związaną 
z naszą parafią, jednakże młode poko-

lenie Lipniczan być może nigdy o Nim 
nie słyszało. Chcielibyśmy więc przy-
pomnieć i przybliżyć wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy postać Pana Ka-
rola, gdyż jest to osoba bardzo zasłużo-
na dla naszej społeczności.

Działalność Karola Stopiaka zaczy-
na się zaraz po drugiej wojnie świato-
wej, kiedy Lipnica jest w  dużym stop-
niu zruinowana przez przechodzący 
tędy front. Pan Karol wraz z  kilkoma 
innymi osobami zakłada Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska”. Jej celem jest 
między innymi sprowadzanie materia-
łów budowlanych dla ludzi poszkodo-
wanych w wojnie, którzy muszą odbu-
dować swoje domy. W tamtych czasach 
było to prawdziwe wyzwanie. Pan Karol 

osobiście jeździł pociągami towarowy-
mi na Śląsk, by zakupić i przywieźć to-
war. Dziś trudno to sobie wyobrazić - 
podróż rowerem do Czarnego Dunajca, 
później wagonem towarowym na Śląsk 
i taki sam powrót, co trwało 2-3 dni bez 
możliwości noclegu. Równocześnie za-
kładano w  Lipnicy sklepy spożywcze, 
z  artykułami gospodarstwa domowe-

go, uruchomiono piekarnię i  wytwór-
nię oranżady, utworzono skład węgla 
i nawozów. Lipnica Wielka zaczynała się 
rozwijać, a Pan Karol pełnił w tym cza-
sie funkcję prezesa, a  następnie głów-
nego  księgowego założonej spółdziel-
ni, piastując tę funkcję do emerytury.

Drugim, równie ważnym zajęciem, 
pełnionym w  dużej mierze społecz-
nie, była praca organisty w  naszej pa-
rafii. Stanowisko to zostało powierzo-
ne Panu Karolowi przez ks. Karola Ma-
chaja, po śmierci dotychczasowego or-
ganisty - śp. Emila Miki, zamordowane-
go przez Niemców. Śp.  Karol  Stopiak 
pełnił funkcję organisty przez 53 lata. 
Przez wiele lat prowadził On również 
chór i  zespół teatralny założony przez 

Emila Mikę, w  których wcześniej sam 
był solistą i  aktorem. Współpracował 
również z Polskim Radiem. Prowadzony 
zespół  brał udział we wszystkich uro-
czystościach religijnych i państwowych 
w  naszej miejscowości oraz  wyjeżdżał 
z  występami w  różne regiony Polski. 
Pan Karol przechował cenne rękopisy 
Józefiny i Emila Mików, które ofiarował 
Szkole Podstawowej Nr 2, gdy  przyję-
ła ich imię. Za wyżej wymienioną dzia-
łalność, Karol Stopiak został wielokrot-
nie nagrodzony odznaczeniami nie tyl-
ko regionalnymi, ale  też państwowy-
mi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski nadany 02.07.1986  r., Me-
dal 40-lecia Polski Ludowej nadany 
22.07.1984 r., Odznaka Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego nada-
ny 07.07.1957 r., Zasłużony Działacz 
Kultury – 18.05.1995 r.,  Medal Święte-
go Łukasza „Zasłużony dla Gminy Wiel-
kolipnickiej”, Józefa Machay-Mikowa 
Orawska Męczennica, Infułat Ferdy-
nand Machay, Apostoł Orawy Piotr Bo-
rowy, Ksiądz Ferdynand Machay, Euge-
niusz Stercula, Aleksander Matonóg.

Starsi Lipniczanie pamiętają Pana 
Karola jako człowieka bardzo skrom-
nego i  szlachetnego, podobnie zresz-
tą jak jego zmarłą 30 lat wcześniej żonę 
– Danutę, która pełniła funkcję naczel-
nika poczty w Lipnicy Wielkiej. W trud-
nych czasach powojennych wielu lu-
dzi doświadczyło Ich życzliwości i  po-
mocy. Dom Danuty i  Karola Stopiak 
był domem otwartym dla najbiedniej-
szych, gdzie często przychodzili się po-
silić. Najczęstszym gościem w ich domu 
był śp. Karol Wójciak – Heródek. Na po-
grzeby przyszły tłumy ludzi, a  miesz-
kańcy Ich pamiętający do dziś wspo-
minają osobę Danuty i Karola z wielkim 
szacunkiem.

O tym jakimi ludźmi byli Karol i Da-
nuta Stopiak, świadczyć może napis 
widniejący na Ich nagrobku, umiesz-
czony przez najbliższych:

 „Wyście nam światłem, co wśród nie-
pewności drogę do Boga wskazuje, więc 
serca nasze pełne wdzięczności mówią 
Wam szczerze – dziękuję.”

Redakcja

Wspomnienie 
o Śp. karoLu stopiaku
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W dniu 25 września 2016 r. Ochot-
nicza Straż Pożarna w  Lipnicy Wiel-
kiej - Przywarówce obchodziła jubile-
usz 30-lecia swojej działalności. Naj-
ważniejszym akcentem tej uroczysto-
ści było nadanie sztandaru jednost-

ce OSP Lipnica Wielka - Przywarówka. 
Majestat przyjęcia własnego sztanda-
ru i  wielu wybitnych gości sprawił, że 
całość uroczystości przebiegła w  bar-
dzo podniosłej atmosferze. A  znako-
mita organizacja obchodów, pozwoliła 
nam cieszyć się udziałem w tak wyjąt-
kowym i ważnym dla naszej społeczno-
ści wydarzeniu.

Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Strażacka jak również przybyłe poczty 
sztandarowe z sąsiadujących jednostek 
OSP oraz ze Słowacji.

O  godzinie 13:00 została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta w Kaplicy 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Przy-
warówce w intencji strażaków, celebro-
wana przez ks. Proboszcza Jerzego Bar-
giela, proboszcza parafii Lipnica Wiel-
ka – Murowanica ks. Andrzeja Pawlaka 
oraz ks. Leszka Węgrzyna, na której zo-
stał poświęcony sztandar. Po uroczystej 

jubiLeusz 30-Lecia 
osp prz y WaróWka W bLasku 

WłasneGo sztandaru
Mszy Świętej nastąpił przemarsz na 
plac przed Remizę OSP w  Przywarów-
ce i złożenie meldunku oraz przekaza-
nie sztandaru. Uroczystość rozpoczęto 
minutą ciszy z  powodu śmierci wielo-
letniego, zasłużonego druha Jana Styr-

cuła (Skarbnika w Zarządzie OSP Przy-
warówka), który zmarł rano, w  dniu 
uroczystości.

Ważnym punktem uroczystości, 
którą poprowadził druh Andrzej Buroń, 
było odznaczenie jednostki OSP w Lip-
nicy Wielkiej – Przywarówce brązowym 
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, 
medal ten wręczył Druh Prezes Zarządu 
OW ZOSP w Krakowie Edward Siarka.

Medale i odznaczenia dla straża-
ków zasłużonych Złotym medalem 
„Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali 
odznaczeni:
Dh Łukasz Antałczyk s. Ferdynanda
Dh Zbigniew Skoczyk s. Alojzego
Brązowym medalem „Za zasługi dla 
Pożarnictwa” zostali odznaczeni:
Dh Zdzisław Bandyk s. Alojzego
Dh Janusz Kramarz s. Wiktora
Dh Artur Łowas s. Romana
Dh Marek Łowas s. Romana

Odznakę „Wzorowy Strażak” nadano:
Pawłowi Jagiełka s. Feliksa
Bartłomiejowi Karkoszka s. Józefa
Tomaszowi Kubisiak s. Lucjana
Krzysztofowi Kramarz s. Mirosława
Rafałowi Kramarz s. Kazimierza
Michałowi Moniak s. Augustyna
Marcinowi Węgrzyn s. Stanisława
Adamowi Wierzbiak s. Franciszka
Ta wspaniała uroczystość zgromadziła 
także przybyłych tu znakomitych gości:
Dh Edward Siarka - Poseł na Sejm, czło-

nek Prezydium Zarządu Główne-
go a zarazem prezes ZOW ZOSP 
w Krakowie

Pan Bogusław Jazowski – Wójt Gminy 
Lipnica Wielka 

Parlamentarzyści : Anna Paluch, Jan 
Hamerski

Aspirant Bogdan Zubek - dowódca 
uroczystości 

Druh Jan Kuczkowicz - członek Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Krakowie, a zarazem 
prezes zarządu OSP w  Nowym 
Targu 

Mł. bryg. Mariusz Łaciak – Komendant 
Powiatowy PSP w Nowym Targu

dh Franciszek Pindziak – Prezes OG 
ZOSP w Lipnicy Wielkiej

dh Bronisław Kowalczyk – Komen-
dant gminnego ZOSP w Lipnicy 
Wielkiej 

Ksiądz Proboszcz parafii Lipnica Wielka- 
Jerzy Bargiel 

Ksiądz Proboszcz parafii Lipnica Wiel-
ka – Murowanica ks. Andrzej 
Pawlak

Ksiądz Leszek Węgrzyn
P. Władysław Pilch - zastępca Wójta 

Gminy Lipnica Wielka
P. Mariusz Wnenk – Przewodniczą-

cy Rady Gminy wraz z  radnymi 
Gminy Lipnica Wielka 

P. Julian Stopka – radny powiatu 
nowotarskiego

Pan Janusz Pakos – Skarbnik Gminy
Kierownicy i  dyrektorzy komórek or-

ganizacyjnych Gminy Lipnica 
Wielka 

Pan Franciszek Sojka - Dyrektora Liceu-
mi i Technikum w  Lipnicy Wiel-
kiej a  zarazem radny powiatu 
nowotarskiego
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ŚWiąteczne paczki dLa osób starsz ych i chorych
Tradycyjnie w Adwencie w Parafii św. Jadwigi Królo-

wej odbyła się zbiórka żywności, która została przekaza-
na Siostrą Albertynkom w Lipnicy Wielkiej. Siostry przy-
gotowały paczki świąteczne, które zostały przekazane do 
osób samotnych, starszych i chorych. Do tego daru ser-
ca dołączamy serdeczne  życzenia świąteczne aby nikt 
w Lipnicy Wielkiej w tym radosnym czasie Świąt Bożego 
Narodzenia nie był samotny i zapomniany a Boża Dzieci-
na niech błogosławi wszystkim. 

Szczęść Boże. ks. Andrzej Pawlak

Starostowie i  primatorzy z zaprzy-jaź-
nionych miejscowości słowac- 
kich 

Sołtysi sołectw Lipnica Wielka i Kiczor
Dyrektor BS w Jabłonce P. Józef Szperlak
Przedstawiciele nadleśnictwa Nowy 

Targ
Dyrektor Muzeum Orawskiego Parku 

Etnograficznego- P. Dominika 
Wachałowicz – Kiersztyn

Prezes GS w Jabłonce – P. Tadeusz Pakos
Prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej 

w  Lipnicy Wielkiej – P. Karol 
Mastela 

Przedstawiciele firm z  terenu naszej 
gminy

Prezesi i  Naczelnicy sąsiednich jed-
nostek, z  gminy Lipnica Wiel-
ka i Jabłonka oraz Słowacji wraz 
z pocztami sztandarowymi

Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej, Zespó 
Orawianie im. Heródka oraz ka-
pela orawska

Strażacy z  rodzinami, mieszkańcy 

gminy, sponsorzy i  wielu, wielu 
innych

Na zakończenie szacowni goście 
zabierając głos, podkreślali wieloletnią 
tradycję działalności OSP Lipnica Wiel-
ka - Przywarówka, gratulowali z  oka-
zji przyjęcia sztandaru, docenili udział 
strażaków i młodzieży w służbie dla na-
szego bezpieczeństwa, wbili symbo-
liczne gwoździe i  dokonali pamiątko-
wych wpisów do kroniki OSP Lipnica 
Wielka – Przywarówka.

M. Kramarz

Dnia 29 października 2016 roku 
(sobota) w  miejscowości Sihelne (SK) 
odbyły się kolejne, wspólne, polsko-
-słowackie manewry strażackie. W ma-
newrach tych uczestniczyło 13 jedno-
stek z Okresu Namestovo oraz jednost-
ka OSP Murowanica. Miejscem ćwiczeń 
był wyciąg narciarski, a tematem prze-
kazywanie wody na daleką odległość 
bez użycia cystern (tj. beczkowozów); 
należało podawać wodę z  pompy do 
pompy (tj. przetłaczać); dodatkowym 
utrudnieniem w  akcji był brak możli-
wości dojazdu do obiektu więc sprzęt 
przenoszony był ręcznie; pomocą słu-
żyli również członkowie Orava Rescue 
System (odpowiednik naszego Gór-
skiego Pogotowia), którzy za pomocą 
skuterów pomagali wywieźć potrzeb-
ne wyposażenie. Rangi ćwiczeniom 
nadała wizytacja wysoko postawio-
nego przedstawiciela Zarządu Straży 

koLejne, WspóLne poLsko-słoWackie maneWry strażackie

Pożarnej z Bratysławy, odpowiedzialnego za straże na terenie całej Słowacji. Poza 
tym, z naszej strony ćwiczeniom przyglądali się: Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogu-
sław Jazowski, Prezes Gminny OSP Franciszek Pindziak oraz Komendant Gminny 
OSP Bronisław Kowalczyk; a także starostowie słowackich miejscowości.

foto i tekst: Bronisław Kowalczyk 
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10 października 2016  r. ks. bi-
skup Jan Szkodoń udzielił sakramen-
tu bierzmowania młodzieży para-
fii pw. św. Jadwigi Królowej w Lipni-
cy Wielkikej – Murowanicy.

Do Sakramentu Bierzmowania 
przystąpili:

Kaczmarek Piotr Mateusz,
Kupczyk Klaudia,
Lichosyt Paweł Jakub,
Łęgosz Maciej,
Michalak Justyna,
Michalak Mateusz,
Mieszczańczyk Gabriela Weronika,
Murzańska Natalia Sara,
Plaszczak Krzysztof Kamil,
Rokicka Karolina,

moje Wspomnienia… 
Kie jo se, kie jo se krowicki posała
kazdo dolinecka wesoło bywała.
Teroz jo se teroz krowicek nie posom,
kazdo dolinecka zarosła stokłosom.

Oj zarosły sytkie dolinecki i brzyzecki w nasy Lipnicy ró-
znymi trowskami, bo juz mało kto gazduje i rzodko widno za-
siote pole. A choć kto i troche zasieje, to i tak dziki i jelynie syt-
ko nisco, trzeba grodzić, pilnować i  świycić rózne światełka, 
zeby ik choć troche wodstrasyć. Ale nobardzi to skoda “dzie-
dzińskie polany” w Murowanicy, bo tam jes bardzo urodzajno 
ziym, a zarosco prynciami. Kie to było pozasiywane, to w lip-
cu i  sierpniu radoś było poźryć na ty łany zyta i  inyk zasie-
wów jako piyknie falowały, kie był troche wiater. Ludzie sio-
li duzo zyta, bo w kazdym domie piekło sie chliyb, syndy był 
wielgi piec, co upiekło sie w niym na roz 6 wielgik chlebów. 
Piekło sie go roz na tydziyń. Taki chliyb mioł 2,5 – 3 kg. Kie 
sie sło w pole do roboty do siana cy we zbiyrki, to sie brało 
taki chliyb, wogrzoło sie syra, umiysało jesce ciepły z masłym, 
mliyka do zbonka i to było jedzynie na cały dziyń. 

Moja śp. Teściowo piekła bardzo dobry zytny chliyb. 
A mleć zarno jeździyli do Szuby do Dunajca. Kie sie tyn chliyb 
piekło, to w całym spólstwie pochło. I zanosiyło sie podpło-
miyń spólnicy, a  kie zaś una piekła, to tys prziniesła. Jo kie 
sła z roboty w sobote (robiyłak w Gromadzki Radzie Narodo-
wy, a wtedy nie było wolnyk sobót ani długik wikendów) tok 
juz pod brzyskiym wiedziała (w  rokak 60-tyk bywali me na 
brzysku) ze Karulina Kidoniowa piece chliyb, bo dookoła po-
chło.  Tego zapachu sie nie zapomino. Dziś juz mało kto piece 
chliyb, bo jaki kce, to kupi. Ale cy je do końca zdrowy? Napi-
kowany róznymi spulchniacami i innymi ulepsacami. Nie było 
nom wtedy lepi, jako dziś, ale moze było zdrowse sytko.

bierzmoWanie 2016 r. W parafii ŚW. jadWiGi króLoWej 
Simala Piotr Rafał,
Spyrka Krzysztof,
Stopiak Mateusz,
Stopiak Natalia Dominika,
Wyrwa Tomasz Łukasz,

Gombarczyk Krzysztof,
Kupczyk Patryk,
Matera Judyta Maria,
Michalak Kamila Anna,
Mieszczańczy Justyna Karolina,

Plaszczak Piotr,
Plaszczak Szymon,
Stopiak Dominik,
Szczechura Damian Jan. 

A  kie byłak jesce w  domu rodzinnym, to my chwodziy-
li mleć zarno za wode na tzw. “Tajwan”. Tam były dwa młyny, 
mieli ik dwa bracio , Hondras i Ignac Głuchowie. W rokak 50-
tyk były tam na tyk kamiyncak 4 domy, bywoł tam Wajda Jan, 
ci dwa Głuchowie i Dziadek Habina. Jego wnuczka śp. Wilma 
była mojom kómaratkom.

Pytała sie mie niedowno jedna osoba od Skocyków, skąd 
sie to wziyna ta nazwa “Tajwan”, bo i Ksiądz kie głosi o koliyn-
dzie, to tys wy-
miynio te nazwe, 
no i  ze jo tam 
w  tym rejonie 
urosła, tok po-
winna wiedzieć.

No i  było to 
tak, ze z  jedne 
strony jes rzyka, 
a  z  drugie była 
przikopa, co sła 
od jazu przi Won-
torcykowi popod remize, pomiyndzy Saligów i sła ta woda na 
ty młyny i napyndzała młyńskie koła. I były  ty kamiyńce wo-
tocone wodom. A bywały tam fajne dziywki i podchwodzili 
tam wojocy ze straźnice w Murowanicy, bo tam była jednost-
ka W.O.P. I ci wojocy te nazwe wymyśliyli. Idziemy na “wyspe 
Tajwan” i tak juz została ta nazwa do dziś.

Teroz “Tajwan” to nie śtyry domy, jak było w  rokak 50-
tyk, ale małe miastecko sie tam zrobiyło, telo piyknyk domow 
nabudowali.

Po młynak i po przikopie juz moze nima śladu, no ale tak 
juz jes, ze sytko na swiecie przemijo powoli, scynscie i radoś, 
i to co boli – sytko przeminie, tak kce przeznacynie, a pozosta-
nie jedynie wspomniynie.

Emilia Kuliga, z domu Jazowska
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Z  pewnością wielu mieszkańców 
Lipnicy Wielkiej zna Eugeniusza Pa-
stwę. To lipnicki człowiek renesansu. 
Kronikarz, poeta, bibliofil, znawca mi-
litariów, wielbiciel teatru, miłośnik Ora-
wy. Uważny obserwator wydarzeń ze 
świata kultury i polityki. Autor wielu ar-
tykułów publikowanych od początku 
istnienia „Gminnych Nowin” dotyczą-
cych obrzędów, tradycji, biografii waż-
nych osobowości lipnickich, historii re-
gionu. Ponad 80 letni pan Eugeniusz 
niedawno zapuścił wąsika – jak dzia-
dek. Wesoły i rzucający z rękawa aneg-
dotami i  sentencjami, ujawnił niedaw-
no tkwiący w  nim talent artysty-rzeź-
biarza. Sam mówi, że do sztuki ciągnę-
ło go zawsze, ale w młodości nie dane 
mu było rozwijać artystycznych ma-
rzeń. Kiedy jest pochłonięty rzeźbie-
niem, przysłowiowo „zapomina o  bo-
żym świecie”, nawet nie myśli o  tym, 
że z racji wieku coś mu już doskwiera. 
Mówi, że nie może przeżyć dnia bez za-
jęcia.  Jak nie strugam, to piszę-  mówi. 

–  Jestem wszędobylski. Wszystko mnie 
interesuje. Taką mam wadę.

Maja Kubacka odbywająca po Lip-
nicy Wielkiej wędrówki śladami Karo-
la Wójciaka „Heródka”, zwróciła uwagę 
pracownikowi Muzeum Etnograficz-
nego w  Krakowie, kustoszowi Grzego-
rzowi Graffowi na osobliwą twórczość 
rzeźbiarską pana Pastwy.

20 października 2016 roku sześć 
ciekawych figurek Eugeniusza Pastwy 
trafiło do kolekcji Muzeum Etnograficz-
nego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Pięć z nich przedstawia tańczących 
górali, a  szósta ukazuje postać Karola 
Wójciaka „Heródka”, najsłynniejszego 
rzeźbiarza z Orawy, w długim płaszczu 
i z kilkoma krawatami, jak miał w zwy-
czaju chodzić po wsi i  jak do dziś jest 
ciepło wspominany.

Grzegorz Graff jako pracownik mu-
zeum ma pod swoją pieczą kolekcję 
sztuki ludowej i  twórców nieprofesjo-
nalnych. Przeprowadził z Panem Euge-
niuszem wywiad, zrobił zdjęcia twór-
cy i jego rzeźbom oraz podziękował za 

wzbogacenie kolekcji muzeum. Pan Eu-
geniusz z rąk kustosza, otrzymał od mu-
zeum album „Folklor” z dedykacją.

Eugeniusz Pastwa ma pełne czu-
łości i  poczucia humoru nastawienie 
do swoich dzieł. Chętnie opowiada, 
co w  rzeźbieniu nastręcza mu najwię-
cej trudności (np. przykucający w  tań-
cu góral, ręce tancerzy chwytające „pod 
boki”). Powstają przy pomocy prostych 
narzędzi stolarskich. To małe, około 20 
centymetrowe drewniane figurki, rzeź-
bione przeważnie z  drewna jaworo-
wego. Najczęściej są to postaci górali 
i  góralek w  orawskim stroju ludowym. 
W  białych portkach z  czarnymi parze-
nicami i  czarnej kamizelce - jeśli cho-
dzi o chłopa, w kolorowej sukni i z chu-
stą na głowie - gdy widzimy babę. Pasy 
góralskie zrobione są z ciętych pasków 
linoleum. Kobiety mają włosy z nici ko-
nopnych i  chustki na głowie z  kawa-
łeczków kolorowych materiałów. Inne 
figurki ukazują muzykantów, Janosi-
ka, policjanta, marynarza, pasterza. Co 
ciekawe, postacie mężczyzn mają zdej-
mowane nakrycia głowy, pod który-
mi autor zazwyczaj umieszcza notat-
kę, np.  „Figurkę wykonał Eugeniusz Pa-
stwa, l. 83 z  Lipnicy Wielkiej na Orawie 
A.D. 2016”

Oprócz opisanych postaci, twórca 
wykonuje jeszcze takie, które mają ru-
chome ręce, działające na zasadzie wia-
traka, to tzw. „finanse”. Obok postaci 
w warsztacie Pastwy mamy jeszcze mi-
niaturowe „domki”, wzorowane na tra-
dycyjnym budownictwie z Orawy.

Fasada domu, w  którym miesz-
ka pan Eugeniusz ozdbiona jest po-
staciami tańczących górali i  góralek, 
drewnianymi motywami kwiatów, pta-
ków. W  ogrodzie stoją także drewnia-
ne krasnale. Wszystko – dzieła pana 
Eugeniusza.

Lipnica Wielka znana jest z tego, że 
jej mieszkańcy mają liczne uzdolnienia, 
czy to w  hafcie, w  rzeźbie, czy w  po-
ezji, w  tańcu, śpiewie no i  w  grze na 
instrumentach.

Maja Kubacka
konsultacja Grzegorz Graff

Kraków, listopad 2016

rzeźby euGeniusza past Wy 
W koLekc ji muzeum 

etnoGraficzneGo W krakoWie! 
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Karol Wójciak „Heródek” z  Lipnicy 
Wielkiej doczekał się swojej witryny.

I  jest to witryna nie byle jaka – bo 
internetowa!!! :) zwana potocznie „Lic-
znikiem Gnotków”, której celem jest 
udokumentowanie i  zliczenie wszyst-
kich rzeźb Karola oraz podtrzymanie 
pamięci o tym nietuzinkowym artyście. 
Na dzień dzisiejszy zebrana i obfotogra-
fowana liczba obiektów to 119, w tym 
m.in.: 111 rzeźb, 2 deski malowane, tro-
je skrzypiec, 1 falsyfikat. Realizatorzy 
projektu mają już sygnały o następnych 
rzeźbach.

 A strona ta powstała za sprawą 
ludzi z wielką pasją - członków Stowar-
zyszenia STOG  – a  wśród nich au-
torzy projektu  HERODEK.PL  -  Maja 
Kubacka, reżyser spektaklu „Nieuda-
ny Krewniak” i  Grzegorz Graff, kusto-
sz w  Muzeum Etnograficznym w  Kra-
kowie, którzy opowiedzieli nam w tym 
dniu o  swojej przygodzie poznawania 
i  odczytywania twórczości Karola Wój-
ciaka. Mogliśmy też wysłuchać krót-
kiego wykładu pani Żanety Groborz-
Mazanek, która jako historyk sztu-
ki jest konsultantem merytorycznym 

projektu. Poznaliśmy także panie: Annę 
Szczepańską-Krasoń, redagującą teksty 
oraz Katarzynę Szczęśniak zajmującą 
się promocją HERODKA.PL. 

Wszystko to miało miejsce 
w  dniu  20 listopada br.  w  siedzibie 
Muzeum Etnograficznego w  Krakowie 
w  ramach  Dnia Otwartych Drzwi Kra-
kowskich Muzeów.

Od tego uroczystego dnia oficjal-
nie zostaje uruchomiona strona  www.
herodek.pl  do której Państwa ser-
decznie zapraszamy! Wszystkiego się 
tam szczegółowo dowiecie. Uwaga!!! 
Obecność obowiązkowa!

 A  Lipniczan i  Orawian w  tym 
wydarzeniu przecież zabraknąć nie 
mogło. Muzycznie uświetnili wydar-
zenie członkowie Zespołu Orawian-
ie imienia… właśnie - Heródka, pod 
kierunkiem Eugeniusza Karkosz-
ki i  w  honorowym składzie z  panem 
Ludwikiem Młynarczykiem; byli 
i  mieszkańcy Lipnicy, którzy Heród-
ka pamiętają – Jan Smreczak, Emil-
ia Kuliga oraz Pan Eugeniusz Pastwa, 
który na tę okoliczność wąsa figlar-
nie zapuścił i  włos modnie zaczesał 

heródek dockoł się Witryny :) 

– aktora przypominając. Byli i  przed-
stawiciele instytucji: Orawski Park Et-
nograficzny – Dominika Wachałowicz-
Kiersztyn, Szkoły Podstawowej Nr 4 
w  Lipnicy Wielkiej – Janina Karkoszka 
oraz Gminnego Centrum Kultury – Kar-
olina Kowalczyk; impreza obfitowała 
również w orawskie media: Pan Andrzej 
Habina, Pani Sonia Ponicka i  Państwo 
Rzepiszczakowie. Byli i  goście miejs-
cowi - przedstawiciele świata sztu-
ki, Urzędu Marszałkowskiego, aktorzy, 
grający w  spektaklu “Nieudany Krew-
niak”, i wielu wielu innych wspaniałych 
ludzi...i  nawet Heródek był, a  może 
przede wszystkim on? W  pamięci, 
w multimediach, w rzeźbach... ale chy-
ba najważniejsze - w  sercach.  Było 
tam wszystko to, co najważniejsze i co 
Heródek by sobie cenił: 

radość – niebo, niebo… muzyka… 
tyni, tyni…  swojskość i  naturalność 
oraz autentyczna, spontaniczna i  bez-
troska integracja ludzi, którzy cieszyli 
się w tym dniu Heródkiem i działaniami 
wokół Jego osoby. Cieszy zamieszanie 
wokół Heródka – i  aby ono nigdy nie 
ustawało! 

(Karolina Kowalczyk)
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Niezwykle skromny, młody czło-
wiek, który pokazuje nam wszystkim, 
że można mieć wiele obowiązków, 
a  mimo to znaleźć czas na własne pa-
sje. Wzór do naśladowania dla wszyst-
kich tych, którzy narzekają, że nie mają 
na nic czasu, dla wszystkich młodych 
osób, aby pokazać im że warto mieć 
pasje…  Aleksander Węgrzyn  to oso-
ba o  której bez wątpienia warto napi-
sać. Jeśli chcemy piękną, dobrze wyko-
naną, kojarzoną z  Orawą pamiątkę to 
właśnie Olka można polecić w ciemno. 
Motywy regionalne – płaskorzeźby – 
dodatkowo wzbogacone farbą, to naj-
bardziej charakterystyczne przedmioty 
Jego twórczości. I tu należy podkreślić, 
iż płaskorzeźba Olka – parzenica oraw-
ska – wygrała konkurs „Na pamiątkę 
promującą parzenice orawską” organi-
zowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Orawy w 2014 roku. 

Aleksander Węgrzyn  urodzo-
ny 24.08.1972 roku w  Lipnicy Wielkiej, 

należy do młodego pokolenia oraw-
skich twórców ludowych; zajmuje się 
rzeźbą – najczęściej są to  herby, ozdob-
ne pamiątki i motywy na desce, drew-
niane zbyrcoki… ale fantazja Olka na 
tym się nie kończy:) tworzy drewniane, 
ozdobne elementy skrzypiec, zabaw-
ki, cyrkle, rzeźbioną wagę, deski nad-
okienne, witryny, palice, ciupagi, „dzie-
więćsiły”, drewniane spinki góralskie, 
formy na serki i  oscypki i  wiele, wiele 
innych (co mu przyjdzie do głowy). Po-
jawiają się też małe rzeźby przestrzen-
ne, jak np. Janosik, Siedzący Gazda. 
W  marzeniach i  planach pojawiają się 
też własnoręcznie zrobione, prawdziwe 
skrzypce.

Nie da się jednak nie zauważyć, że 
największe zamiłowanie Olka to wyko-
nywanie herbów; są to herby i  moty-
wy rozmaite. Herby orawskich miejsco-
wości – jak sam określa - zaczął wyko-
nywać, aby ludzie dowiedzieli się i po-
znali oznaczenia swoich wiosek; zdarza 

z c ykLu „Ludzie z pasją”
aLeksander WęGrz yn - WieLe 

taLentóW W jednym małym cłeku

– pamiątki oraWskie oLka

się, że niektóre osoby dopiero na wy-
stawie Olka dowiadują się jak wygląda, 
albo jakie elementy zawiera herb miej-
scowości z której pochodzą. Są też her-
by Orawy, Światowych Dni Młodzieży, 
Mistrzostw Piłkarskich Euro i wiele wie-
le innych.

Przygodę z rzeźbą rozpoczął ok. 20 
roku życia, a pociąg do tego rodzaju ak-
tywności zawsze w  nim drzemał. Jed-
ną z pierwszych rzeźb był herb orawski; 
długo szukał swojego najlepszego spo-
sobu twórczości – na początku malo-
wał na płycie, robił gipsowe herby, ma-
lował na szkle – by ostatecznie znaleźć 
umiłowanie w  płaskorzeźbie; ma kilka 
dłutek zrobionych własnoręcznie po-
nieważ potrzebuje bardzo drobnego 
ostrza. I właśnie ta drobiazgowość rzeź-
bienia zachwyca, a  Aleksander niejed-
nokrotnie słyszy pytanie „czy to nie aby 
komputerowo rzeźbione?” A tu jednak 
nie – pochodzi to z dłoni tego wspania-
łego rzeźbiarza – samouka.

Tworzy późnymi wieczorami i nocą, 
bowiem nadmiar obowiązków, gaz-
dówka, wykonywanie oscypków, prace 
rolnicze nie pozwalają mu w ciągu dnia 
znaleźć czasu dla swej pasji… ale pasja 
siedzi w nim tak mocno, że wieczorami 
zasiada do stołu w swojej pracowni na 
piętrze, w domu rodzinnym i dłutkiem 
tworzy swe wspaniałe dzieła.

Poza rzeźbieniem Alek oddaje się 
również muzyce; od ponad 20 lat jest 
członkiem Strażackiej Orkiestry Dę-
tej, w której gra na trąbce i nie opusz-
cza praktycznie nigdy żadnej próby; 
gra również na skrzypcach - w większo-
ści samouk tego instrumentu - trochę 
podszkolił go tatuś szwagra – Euge-
niusz Bandyk (Bukowian).

Kto zna Alka wie o  jego uśmiechu 
dla każdego człowieka, skromności, do-
broci, prostocie i  życzliwości ale także 
odpowiedzialności i  sumienności; Alek 
to dobry człowiek pięknych pasji, pięk-
nego wnętrza osobowościowego, chęt-
nie angażujący się w życie naszej miej-
scowości i społeczności. W tym roku, co 
warto tu wspomnieć, wspólnie z  oko-
licznymi mieszkańcami odnowili wnę-
trze kapliczki u Rolników.

Zapraszam do Olka serdecznie po 
pamiątkę z naszych stron… ale przede 
wszystkim po to aby poznać tego peł-
nego ciepła i  sympatyczności człowie-
ka i “napić się orawskiego ciepła”.

Karolina Kowalczyk
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spotkanie 
autorskie  

„muzyka boLiWii”
29 września bieżącego roku 

w  Domu Ludowym w  Lipnicy Wiel-
kiej o  godzinie 10:45  odbyło się dla 
uczniów naszej szkoły spotkanie au-
torskie pt. “Muzyka Boliwii” zorganizo-
wane przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną oraz Grupę Nieformalną “Pomaga-

my Odkryć Świat” (Karolina Kowalczyk, 
Roman Paplaczyk, Bronisław Kowal-
czyk) w ramach realizowanego projek-
tu “Świat Młodego Odkrywcy”.

Gości powitał Wójt Gminy Lipnica 
Wielka p. Bogusław Jazowski oraz Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
p. Stanisława Kucek. Powyższe spotka-
nie prowadziło dwóch bardzo sympa-
tycznych Boliwijczyków mieszkających 
w Polsce (w Nowym Targu) od siedmiu 
lat, toteż mówili oni naszym polskim 
językiem. Ubrani zaś byli w  tradycyj-
ne kolorowe poncza, a na ich głowach 
widniały wysokie, bogato zdobione 
kapelusze (żywe i  ciepłe barwy ubrań 
symbolizują u nich radość życia).

Goście Ci grali ludowe, tradycyjne 
melodie na klasycznych instrumentach 
oraz pięknie śpiewali pieśni w  języku 

„smaki ŚWiata” 
z arturem kretem

restauratorem
20 października bieżącego roku 

w  Domu Ludowym w  Lipnicy Wielkiej 
o  godzinie 10:00 odbyło się spotka-
nie  autorskie  pt. „Smaki świata”  z  Pa-
nem Arturem Kretem, restauratorem 
znanym z  programu “Kuchenne Re-
wolucje”,  dla uczniów naszej szkoły, 
uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Św. Królowej Jadwigi z Murowani-
cy oraz Przedszkola w Kiczorach. Orga-
nizatorami  spotkania  były Gminna Bi-
blioteka Publiczna oraz Grupa Niefor-
malna „Pomagamy Odkryć Świat”  (Ka-

rolina Kowalczyk, Bronisław Kowalczyk, 
Roman Paplaczyk) w ramach realizowa-
nego projektu  pt.„Świat Młodego Od-
krywcy” przy współpracy z Panią Lucy-
ną Czubernat - instruktor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

Najpierw Wójt Gminy Pan Bogu-
sław Jazowski, Pani Dyrektor Bibliote-
ki Publicznej Stanisława Kucek powi-
tali zebranych uczestników. Następnie 
właściciel  Restauracji „Absynt”  (Zielo-
na Wróżka)  z  Nowego Targu przedsta-
wił nam początki jej założenia. Pierwot-
nie restauracja ta nosiła nazwę „Mau-
ritiana”, a  po odwiedzinach Pani Mag-
dy Gessler zmieniono nazwę na obec-
ną. Prezentacja multimedialna oraz 

Świat Młodego odkrywcy
hiszpańskim.

Przedstawili nam też prezentację, 
dzięki której mogliśmy odbyć duchową 
podróż do Boliwii. Poznaliśmy tutaj po-
łożenie tego państwa (mapa), klimat, 
obyczaje ludności, stroje oraz ich oj-
czyste instrumenty. Dowiedzieliśmy się 
też, że muzyka pełni w  ich kraju waż-
ną rolę i dlatego dzieci już od najmłod-
szych lat uczą się tańców oraz grania na 
tradycyjnych instrumentach.

Dużą atrakcją tegoż spotkania była 
dla ochotników nauka gry na tym bo-
liwijskim instrumencie. Nauczyliśmy się 
także piosenki w  języku hiszpańskim. 

Nie było to łatwe, ale jed-
nak się udało! Na koniec 
odbył się konkurs na naj-
piękniejszy taniec w  ryt-
mie muzyki granej przez 
naszych gości. Zwycięzcy 
(uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2) otrzy-
mali pamiątkowe płyty 
z boliwijską muzyką.

Mogliśmy też otrzy-
mać autografy od tych 
niezwykle utalentowa-
nych muzycznie przyby-

szów oraz zrobić wspólne, pamiątkowe 
zdjęcia.

Pani Stanisława Kucek serdecz-
nie podziękowała gościom za to peł-
ne emocji “gorące” spotkanie, które na 
pewno na długo pozostanie w  naszej 
pamięci.

Dzięki niemu przecież poznaliśmy 
kulturę i  walory Boliwii co jest bardzo 
ważne, a  poza tym wspaniale się ba-
wiliśmy. Dzień ten z  pewnością może-
my zaliczyć do pięknych chwil spędzo-
nych wspólnie z  tak miłymi osobami 
z  pobliskiego przecież Nowego Targu, 
a  w  przeszłości przybyłymi z  tak odle-
głego kraju.

Piotr Karlak
kl. VI. Szkoła Podstawowa Nr 3

w Lipnicy Wielkiej

fo
to

: B
ro

ne
k 

Ko
w

al
cz

yk

fo
to

: B
ro

ne
k 

Ko
w

al
cz

yk



Gminne Nowiny  nr 4 (820)/2016

16 nowiny samorządowe

We wtorek 08 listopada br. o godzi-
nie  9.30 uczniowie klas od I do VI Szko-
ły Podstawowej nr 4 udali się do Domu 
Ludowego w Centrum na spotkanie au-
torskie pt. “Prezentacja multimedialna 
Afryki - Co kraj to obyczaj”. Było to os-
tatnie spotkanie autorskie z  cyklu cz-
terech spotkań, które odbywały się we 
wrześniu i  październiku w  ramach re-
alizowanego projektu „Świat Młodego 
Odkrywcy”. Wśród widzów byli również 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 - 
Skoczyki oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 z Murowanicy. 

Spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 10.30. Najpierw przemawiał 
Pan Bogusław Jazowski - Wójt Gminy 
Lipnica Wielka. Następnie głos zabrała 
Pani Stasia Kucek pracująca w  Biblio-
tece Gminnej, która przedstawiła gości: 
Pana Yugę Buassę i Pana Bienvenu Mba-
la. Goście prowadzący spotkanie poin-
formowali nas, że pochodzą z  Konga, 
ale obaj od dłuższego czasu mieszkają 
w Polsce. Najpierw nauczyli nas mówić 
w  ich języku “cześć”. Wyciągaliśmy 
prawą dłoń przed siebie  i  mówiliśmy: 
“Jambo”, następne, poznane słowo to: 
“Ndios” co znaczy “tak”.

Po nauczeniu kilku słów Pan Yug-
ga przeszedł do prezentacji multi-
medialnej. Opowiadał o  swoim kra-
ju Kongo jak również o  innych kra-
jach Afryki tj. Kenii, Nigerii, Maroko. 
Omawiał wyświetlane na ekranie obra-
zy dotyczące kultury, tradycji, edukacji, 
kulinariów panujących we wspom-
nianych krajach Afryki. Zobaczyliśmy 
stroje codzienne mieszkańców oraz te, 

które przypominają im o tradycjach. Po 
zaproszeniu kilku osób na środek sali, 
poprosili nas o  ubranie afrykańskich 
spódniczek i włączyli melodię. Wszyscy 
stanęli i  zaczęliśmy powtarzać ruchy, 
które pokazywał prowadzący. Po chwili 

umieliśmy zatańczyć do piosenki “Jam-
bo”.  Goście opowiedzieli nam również 
jak wygląda w  Afryce szkoła. Na wsi 
praktycznie tej szkoły nie ma. Dzie-
ci uczą się na podłodze i nie mają do-
brych warunków do nauki. Natomi-
ast w  mieście szkoły też są ubogie, 
ale dzieci z  chęcią chcą się uczyć. Są 
też szkoły prywatne. W  Kongo szkoły 
mają wysoką dyscyplinę. Na zajęcia tr-
zeba przychodzić ubranym w  biało-
niebieski mundurek z  kompletnymi 
guzikami. Jeśli jednak jakiegoś guzi-
ka brakuje trzeba wracać do domu 
aby go przyszyć. Lekcje zaczynają się 
o  godzinie 7.00 i  nie każdy ma samo-
chód aby tam dojechać. Niektóre dzie-
ci chodzą pieszo nawet 10 km do szkoły 
i  jak powiedział prowadzący “i  nawet 

się nie spóźniają”. Goście pokazali nam 
także zwierzęta, które zamieszkują Kon-
go: goryle i małpy oraz inne. Ale także 
jedyne zwierzę, które można spotkać 
tylko w Kongo a jest nim Okapi. Później 
oglądaliśmy afrykańskie potrawy 
i owoce jak np. słodkie, różowe banany. 

Na zakończenie spotkania Pan Yug-
ga i Pan Bienvenu pokazali nam kilka in-
strumentów na których się gra w Kon-
go np. bębny czy grzechotka z  kapsli. 
Po rozdaniu tych instrumentów uczni-
om, na znak prowadzącego zaczęliśmy 
grać. Narobiło się huku, ale było bard-
zo fajnie.

W  podziękowaniu za bardzo 
interesujące i  udane spotkanie wraz 
z  koleżanką wręczyłyśmy Panom 
skromne upominki. To było naprawdę 
miłe i  ciekawe spotkanie. Myślę, że in-
nym dzieciom także podobała się ta 
wspaniała prezentacja. Szkoda, że 
było to już niestety ostatnie spot-
kanie. Chciałabym aby było więcej ta-
kich fenomenalnych spotkań poznaw-
czych, dzięki którym nie musieliśmy 
jechać do Afryki aby zobaczyć te 
wszystkie wspaniałe rzeczy, tylko Af-
ryka przyjechała do nas. Mimo zimy 
panującej w Lipnicy Wielkiej afrykańskie 
klimaty ociepliły nas. Spotkanie zostan-
ie na długo w naszej pamięci.

Dziękujemy
Katarzyna Ponicka 
i Martyna Lichosyt

- uczennice kl. VI Szk. Podst. nr 4

zdjęcia pokazały nam początki i  póź-
niejszą metamorfozę tego miejsca. Wi-
dzieliśmy na zdjęciach znane osobisto-
ści z  ekranu telewizyjnego m. in. An-
drzeja Grabowskiego, Czesława Mozi-
la, Kamila Bednarka, które gościł u sie-
bie  Pan  Artur,  prowadzący spotkanie. 
To udowadnia, że owa restauracja jest 
bardzo popularna.

Właściciel „Absyntu” przygoto-
wał dla nas różne konkursy z  nagro-
dami. Pierwszy z nich dotyczył smako-
wania  różnych przypraw, których nie 

brakuje w  naszej kuchni. Zadanie jed-
nak wcale nie było takie łatwe.

Dowiedzieliśmy się również, jakie 
potrawy są charakterystyczne dla dane-
go państwa. Ten temat w  formie wier-
szyków recytowanych przez prowadzą-
cego także był przedmiotem konkursu. 
Tutaj uczniowie wykazali się niebywałą 
pamięcią.

Pan Artur zaprezentował również 
kilka publikacji dotyczących kulinariów 
świata zakupionych w ramach projektu.

Spotkanie zakończyło się 

konsumowaniem różnych potraw, 
głównie owoców, kiełbaski, bekonu, se-
rów i koktajli oraz robieniem wspólnych 
zdjęć i zbieraniem autografów.

W  Domu Ludowym panowała 
przyjemna i  wesoła atmosfera. Poza 
tym z pewnością wzbogaciliśmy swoją 
wiedzę kulinarną.  Wszyscy zadowole-
ni i  z  czapkami kucharskimi na głowie 
(otrzymanymi w nagrodę) i  innymi na-
grodami wróciliśmy do swoich szkół.

Klaudia Karkoszka kl.VI
SP im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach

afrykańskie kLimat y W Lipnic y WieLkie j
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spotkanie z dziadziem 
jasiem - roWerem  

dookoła ŚWiata
W  dniu 16 września 2016 r. gościliśmy w  naszej szkole 

pana Janusza Strzeleckiego-River (Dziadzio Jasio). Jest to 
osiemdziesięcioletni pan,  mieszkający we Włoszech. Od 
16-tu lat jeździ na rowerze po całym świecie. Pan Janusz 
odwiedził już 152 kraje czyli 4 kontynenty, a  zostały mu 
jeszcze 2 – Ameryka Południowa i Australia.

Pan Janusz opowiedział nam dwie ze swoich przygód. 
Jedna działa się w Rumunii, gdzie nocował w legendarnym 
zamku Drakuli. Mimo, że ostrzegał go sołtys wsi, wszedł do 
środka i spał w trumnie wampira. W nocy obudziły go dziw-
ne dźwięki i latające nietoperze. Nad ranem zemdlał, znalazł 
go sołtys wsi, zawiózł go do szpitala, gdzie wróciła mu przy-
tomność. Inna przygoda działa się w Afryce. Pan Janusz mył 
się w  rzece, gdzie były krokodyle. Kiedy się od nich odda-
lił, zobaczył wysepkę i usiadł na niej. Okazało się, że był to 
hipopotam.

Nasz gość opowiadał też, że nigdy nie przebił dętki 
w swoim rowerze ale regularnie wymienia w nim wszystkie 
części. Podróżując po Afryce śpi na drzewach, żeby nie dopa-
dły go dzikie zwierzęta. Kiedy podróżuje po Europie, śpi na 
cmentarzach, gdzie boją się wchodzić złodzieje. Nawet kie-
dy ma możliwość spędzić noc w hotelu i tak śpi w śpiworze, 
do którego jest przyzwyczajony.

Spotkanie z  Panem Januszem było niezwykle ciekawe. 
Z pewnością jest on wyjątkowym człowiekiem, a my bardzo 
długo będziemy o nim pamiętać. Mamy nadzieję, że uda mu 
się zrealizować wszystkie jego plany.

Karolina Klapisz kl. V
uczennica Szk. Podst. Nr 2 im. J. I E. Mików

Warsztat y 
eksperymentaLne 
z doktorem WoW

W  środę  23 listopada  do naszej szkoły zawitał  Doktor 
Wow. O  godzinie 13.00 uczniowie klas 4-6 zgromadzili się 
w Sali Ludowej i  rozpoczął się pokaz. Na początku gdy miły 
pan, który przyjechał do naszej gminy, aby przeprowadzić 
warsztaty zaczął mówić o  tym, że zamierza wywołać efekt 
WOW - nie wiedzieliśmy, o  co chodzi. Ale gdy wreszcie 
rozpoczęły się eksperymenty, nie dało się od czasu do czasu 
nie wrzasnąć ŁAŁ! 

Eksperymenty, a  przynajmniej większość z  nich, miały 
za zadanie uświadomić nam siłę ciśnienia atmosferycznego. 
W  pierwszym doświadczeniu Doktor Wow nadmuchał ba-
lon, włożył go do klosza próżniowego i  odessał powietrze. 
Balonik natychmiast zaczął się rozrastać, ponieważ już nic 
go nie krępowało. To pokazuje, jak bardzo napiera na nas 
ciśnienie, mimo że tego nie czujemy. Jedno z  doświadczeń 
polegało na wlaniu łatwopalnej cieczy do wielkiej butli plas-
tikowej, rozprowadzeniu jej po ściankach baniaka i  wylaniu 
zbędnego płynu. Następnie Doktor Wow zapalił zapalniczkę 
tuż nad wylotem butli i  cała ciecz w  jednej sekundzie 
zapłonęła i z baniaka wydobył się dźwięk jakby bardzo moc-
nego wiatru, a z szyjki butli wydobyły się płomienie jak z sil-
ników startującej rakiety! Gdy wszystko ucichło, sala ludowa 
wypełniła się oklaskami i okrzykiem WOW! Wszystkim ogrom-
nie podobały się warsztaty i miejmy nadzieję, że Doktor Wow 
jeszcze kiedyś nas odwiedzi.

Julianna Bublewicz kl. VI
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila 

Mików
Pokazy w naszej gminie odbyły się również dla młodzie-

ży Gimnazjum, Przedszkolaków z “Bajkowej Krainy” oraz Szko-
ły Podstawowej Nr 1.

Projekt finansowany jest przez Województwo Małopol-
skie za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.
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Od rania zek była straśnie nerwoź-
no... nie rozumiałak na co ta cała robo-
ta. Mama uwijała sie jaze była cało mo-
kro... ciągłak mame za fertuśke, nale óna 
na mnie ani nie poźrała – jacy na gor-
ki i to co w nik jes. O rany! Kielo óna mo 
utrapienio z  tom wiliom a  jo nic a  nic 
nie wiem przeco? Nody upominki ce-
kajo, trza by zjeś jak nojpryndzy... i po-
poziyrać co jest w  tyk kolorowyk pu-
skach... a  i  mamusia nie musiałaby sie 
tak myncyć... 

- Mamo, siadojmy! Jydzme!!! – do-
pominałak sie! Ni mogłak docekać sie, 
kie odpakuje puski!

- Ej dziywce, dziywce – poźrała  ma-
musia z  politowaniym na mnie. – Dej 
na stół bioły obrus, a pod niego sianko, 
przyryktuj Pismo Świynte, nakryj talor-
ki... wies kielo?... 7 ...- gwarzy mamicka; 

- Jako 7 mamusiu??? – juz od te ro-
boty i  temperatury warzynio mamu-
si sie w  głowie poprzewracało... chcia-
łak ji pomóc i z błyndu wyciągnąć – No 
dy nos jest 6 – Ty,  tatuś, Jasiu, dziadek, 
babka i jo... 

- Nakrywoj, jakok Ci pedziała... – od-
pedziała mama i wróciyła do roboty.

Ale, jo wiedziała ze mamusia sie ino 
pomyliła, i  przyryktowałak 6. Mamusia 
be sie cieszyć zek tako mondro!

Długo cekałak, w  kóńcu mamusia 

pedziała ze mogymy do stołu siadać... 
no i  chyba sami się domyślocie jakok 
sie zezłościyła kiek usłysała dzwonek 
do dźwieyrzy... Kie jo zaś te puski otwo-
rzym! Do chałupy weseł tyn Józek, co 
to siedzi kilka chałup od nos i som je... 
a  i  chyba taki troche inksy, dzieciska 
z  okolicy sie ś niego śmiejo, a  mamu-
sia go zawołała na wilio???... do prow-
dy co to sie dziś dzieje???... i  jesce ma-
musia się do niego uśmiecho, pokazuje 
mu mieszce przy stole i od razu patrzy 
ze złością na mnie??? Chyba sie dolicy-
ła ze brakuje talorka... Nale jo skąd miała 
wiedzieć ze taki Józek do nos przydzie?

Mamusia pokazuje Józkowi moje 
mieszce przy stole a mi kazuje usiąść na 
tym siódmym mieszcu cok go nie przy-
ryktowała...  nie poziyro na mnie przez 
cało wilio... a jo widzym w ocak mamu-
si radość kie poziera na Józka, gwarzo 
wesoło; jest w  tym tyle miyłości, a  jo 
z  boku na to syćko poziyrom głodno 
i zabocono... 

Józek jest taki scynśliwy i wdziync-
ny kie biere się w chałupę... w jego ocak 
i mamusi widzę łzy... ale dali nic nie ro-
zumiem... ło co óni beco??? Moze Józek 
rycy ze nie dostoł zodnej z tych koloro-
wyk pusek?

Kie Józek poseł w  chałpe mamu-
sia z ciynzkim wzrokiem woło mnie do 

siebie i pyto: I co Hanuś??? Jakoś sie cuła 
kie o Tobie nik nie bocył??? Cy Ty wies 
cymu w  tym dniu daje sie dodatkowe 
mieszce przi stole?

- Bo Józek chcioł przyjść? – spytałak.
- Nie! Józek nie chcioł przyjść ino 

my go napytali. Nikt som w  tym dniu 
ni moze być. Nolezy tyz bocyć o zmar-
łyk prze ktoryk to prózne mieszce tyz sie 
ostawio. 

- Ale przecó? 
- Ej Hanuś, chyba wiys ze nik nie 

otworzył swoje chałupy prze Jezuska, 
kie sie mioł narodzić... a i dziś ludzie nie 
widzo tego cudu; tak jako i Ty dzisiok... 
nie przyjynaś Świynte Rodziny – tych co 
nojwoźniejsi w tym dniu!!! Myślałaś jacy 
o  puskak na ktore moze i  nie zasłuzy-
łaś... Syścy biedni, samotni som takom 
Świyntom Rodzinom... i radość niesie ik 
goscynie.

Zacynak straśnie płakać i poleciałak 
na górę... tak straśnie hańbiyłak sie tego 
cok zrobiła... a kiek zasypiała w nocy to 
pod powiekami het zek widziała radość 
i łzy mamy i Józka... i na pewno nie było 
to bucenie za podarunkami. Rozumia-
łak juz ze w  tym dniu, w  nasym domu 
narodziył się Jezusek, choć moje serdu-
sko moze jesce nie było na to gotowe! 

Karolina Kowalczyk

Grupa „kubusia puchatka” W bibLiotece Gminne j 
W Lipnic y WieLkie j

W listopadzie br. spotkanie członków Klubu Czytelniczego „Ku-
busia Puchatka” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mi-
ków odbyło się w  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Lipnicy Wiel-
kiej. Pani bibliotekarka bardzo miło nas przywitała. Na początku 
opowiedziała nam historię biblioteki. Można powiedzieć, że była 
ona „na kółkach” bo mieściła się w różnych miejscach. Bardzo nam 
się podobało jak Pani opowiadała nam o  wartości książki. Mogli-
śmy zobaczyć różne książki np.: wiersze, baśnie, bajki, opowiada-
nia i inne. Pani Stasia opowiedziała nam o patronach naszej szkoły, 
o tym jak pisali i tworzyli własne utwory. Dwie książki nawet znaj-
dują się w zbiorach biblioteki. Na koniec spotkania częstowaliśmy 
się cukierkami, mniam. Było super. Z pewnością jeszcze nie raz tu 
przyjdziemy. 

Anna Lichosyt, kl. III -uczen. Szk. Podst. Nr 2

prózne mieszce przi stoLe 
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„W  Orawy kościele, pod sklepiy-
niym nieba,(…)gro Emil Mika, lipnicki 
rektor…”

(E. Kowalczyk,  „Imiennikowi”)

„(…) chnet przysło słozyć ofiare zy-
cio tej, ktoroście tak pokochali. Góralsko 
twardość, orawsko skromność i naso wia-
ra, nie jacy w katowniak Wos dzierzała…”

(E. Kowalczyk,  „Mikowej”)

Jesienne dni są doskonałą okazją 
do zadumy i refleksji nad życiem, świa-
tem i przemijaniem. W te dni przypada 
również rocznica tragicznej śmierci Jó-

zefiny Mikowej oraz Emila Miki – ludzi, 
którzy całe swoje dorosłe życie związa-
li z  Orawą. Dnia 13 października Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Wielkiej 
uroczyście obchodziła Święto Patro-
nów – Józefiny i  Emila Mików. Ksiądz 
proboszcz Jerzy Bargiel w kościele pa-
rafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty 
odprawił uroczystą Mszę Świętą i  wy-
głosił kazanie dla społeczności szkol-
nej.  Na dalszy ciąg uroczystości uda-
no się do sali Domu Ludowego. Dele-
gacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze pod tablicą poświęconą pamię-
ci Mików – ofiar hitlerowskiego terro-
ru. Bogaty i wzruszający program arty-
styczny przedstawiony przez uczniów 
klasy V składał się z  dwóch części:pre-
zentacji dokonań małżeństwa Mików 
przed 1939 rokiem oraz wspomnień 

o  ich losach w  czasie II wojny świato-
wej. Mieszkańcy Lipnicy Wielkiej darzyli 
Mików szacunkiem za mądrość, ale też 
skromność i  pokorę. Dowiadujemy się 
o tym z nagrań wypowiedzi ludzi, któ-
rzy ich znali. Emil, uzdolniony muzycz-
nie, był nauczycielem w  miejscowej 
szkole, prowadził chór, orkiestrę dętą 
i  zespół regionalny. Józefina znała się 
na ziołach i  leczeniu wielu chorób, go-
towaniu, uprawie roślin. Wybuch II woj-
ny światowej zburzył dotychczasowe, 
pełne zaangażowania społecznego, ak-
tywne i  twórcze życie małżeństwa Mi-
ków wśród lipnickiej społeczności. Woj-

na zmusiła ich do opuszczenia Orawy, 
jednak nie porzucili działalności w służ-
bie Polsce. Oboje bez wahania wstąpi-
li do Tajnej Organizacji Wojskowej. Za 
swoją działalność konspiracyjną zostali 
aresztowani przez tajną niemiecką po-
licję - gestapo. Józefina Mikowa została 
na długie miesiące osadzona w więzie-
niach- w Krakowie oraz w Zakopanem. 
Torturowana przez Niemców okrutnie 
i bezlitośnie, aż do śmierci, nie wydała 
nikogo ze współtowarzyszy walki. Wie-
my, że ta dzielna Orawianka nie rozsta-
wała się z  książką pt. „O  naśladowaniu 
Chrystusa”. Dzięki niej potrafiła wzbić 
się ponad rzeczy ziemskie i  dosłownie 
realizować przykazanie miłości bliźnie-
go: wybaczać zdrajcom i  prześladow-
com. W celi więziennej spotkała bliską 
współpracowniczkę z  Armii Krajowej, 

która ją wydała. Oto fragment drama-
tycznej rozmowy więźniarek:

- (…) Ty, Magdusiu, napomknęłaś 
coś - niecoś o  mnie? Czy musiałaś to 
zrobić?

- O, proszę pani Józefy, w  strasz-
nych warunkach to uczyniłam. (…) Na 
przesłuchaniu rzucono mi do nóg mo-
jego brata. Boże, jak on wyglądał! Bar-
dzo cierpiał! Błagał, bym go uratowała 
podając jedno tylko nazwisko, którego 
żądali Niemcy. (…) Pamięcią przywoły-
wałam osoby zaufane z  AK, ale im nie 
zaufałam. Bałam się, że w  zeznaniach 
posypią nazwiska konspiratorów. Do-
piero, gdy błysła mi myśl, by wydać pa-
nią, uspokoiłam się…

- I zdradziłaś mnie…
- Tak, zdradziłam panią, pani Józefo, 

bo wiedziałam, byłam i jestem przeko-
nana, że dalszych nazwisk bojowników 
o wolność ojczyzny pani nie wyda, nie 
zdradzi… .

(na podstawie: Barbara Zgama, 
„Józefa Machay-Mikowa, 

orawska męczennica”)

Józefina wybaczyła owej „Magdu-
si”, mimo że poddawano ją okrutnym 
torturom.W  więzieniu Józefinę odwie-
dzał też jej brat, ksiądz Ferdynand Ma-
chay, nie zdradzał, że wie o śmierci Emi-
la w  Oświęcimiu. Robił wszystko, aby 
Józefę umieścić w szpitalu, jednak jego 
działania były bezskuteczne. Zrozumiał, 
że ukochana siostra poświęciła swo-
je młode życie dla ojczyzny i nie zrezy-
gnuje z obranej drogi, co wyraził słowa-
mi: „Józko najdroższa! Wielkiej ofiary za-
żądał od ciebie Bóg. A z ofiary tak wiel-
kiej zrodzi się wielkie dobro dla Polski!”. 

                      (na podstawie: Barbara 
Zgama, „Józefa Machay-Mikowa, 

orawska męczennica”) 

„Więc jak to, tak odwyknąć nagle od 
siebie?
Od porządku dnia i nocy? (…)
A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko,
Napisać list, okno otworzyć po burzy…
Minuta ciszy po umarłych czasem do 
późnej nocy trwa.
Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…”

(W. Szymborska, „Minuta ciszy…”)

józefina i emiL mikoWie – Ludzie stąd
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Hitlerowcy zamordowali ją w  szpitalu. Dr B. 
Zgama pisze: „W środę rano, 14 X 1942 zjawili się 
na sali dwaj Niemcy. Józefę Mikową uśmiercili za-
strzykiem fenolu”. Umęczone ciało Józefy oddano 
bratu, ks. Ferdynandowi Machayowi. Pogrzeb nie-
złomnej Orawianki odbył się 22 X 1942 r. na cmen-
tarzu Salwatorskim w Krakowie, skąd „orzeł wyla-
tuje ku orawskiemu niebu”, a Mikowej „ciyń idzie za 
słóneckiym zasmucony…”.

Emil Mika po aresztowaniu trafił do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego w  Oświęcimiu. 
Nieludzkie warunki i  ciężka przymusowa praca, 
głód i choroby doprowadziły do szybkiej śmierci 
orawskiego patrioty. Jego prochy, wraz z  popio-
łami innych męczenników okupacji hitlerowskiej, 
rozsypano wokół miejsca kaźni na oświęcimskich 
polach.

Pomimo że Józefina i  Emil Mikowie stracili 
życie, odnieśli moralne zwycięstwo. Pokazali na 
czym polega prawdziwa i  wierna służba Ojczyź-
nie i wyznawanym wartościom. Siły do przetrwa-
nia czerpali z miłości do Polski i Boga. Uczniowie 
oddali hołd swoim Patronom recytując wzrusza-
jący wiersz ks. Jana Twardowskiego: 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą,

Zostaną po nich buty i telefon głuchy.
Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną 

w lipcu(…).
Kochamy wciąż za mało i stale za późno…”
W  naszej szkole drogie nam są ideały Patro-

nów: umiłowanie Polski i swojej małej ojczyzny – 
Orawy. Ten fakt stawia przed nami ciągłe i niega-
snące zadanie poznawania życia Józefiny i  Emi-
la Mików, kultywowania pamięci o  tych niezwy-
kłych ludziach poprzez kontynuację ich dzieła. 
Przed występem zespołu regionalnego Orawskie 
Dzieci konferansjerzy zachęcili zebranych, aby 
wyobrazili sobie, że około sto lat temu na tejże 
scenie Domu Ludowego, tak samo jak dziś, śpie-
wali i  tańczyli podopieczni Mików.  Podczas wy-
stępu zaprezentowano umiejętności zespołu: 
gra na skrzypcach, góralski śpiew, układy tanecz-
ne, zabawy dziecięce. Uroczysty dzień Święta Pa-
tronów przybliżył nam życie oraz dzieło Józefiny 
i Emila Mików, którzy złożyli swoje młode życie na 
ołtarzu Ojczyzny. 

Po programie artystycznym głos zabrali go-
ście: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Bogusław Jazow-
ski oraz Dyrektor ZSO W Lipnicy Wielkiej, Jan Ku-
liga, którzy gratulowali społeczności Szkoły Pod-
stawowej nr 2 godnych naśladowania Patronów, 
podziękowali uczniom i nauczycielom oraz życzy-
li dalszych sukcesów.

  Anna Cymerman

uroczystoŚć dnia patrona  
bł. jana paWła ii W szkoLe 
podstaWoWej W kiczorach  

oraz Gminny konkurs Wiedzy  
„jan paWeł ii - totus tuus maryjo”

W  tym roku po raz kolejny w  naszej szkole obchodziliśmy uroczy-
stość Dnia Patrona Bł. Jana Pawła II. W dniu 24 października o godzinie 

8.20 poczet sztandarowy w asyście: uczniów, rodziców, zaproszonych go-
ści oraz nauczycieli, a także kapeli orawskiej przeszedł do kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Kiczorach. Mszę świętą koncelebrowaną od-
prawił ksiądz proboszcz Jerzy Bargiel oraz ks. Mariusz Karkoszka. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w szkole. Po przywitaniu zgromadzonych 
gości wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn szkoły. Następnie mia-
ło miejsce ślubowanie klasy I. Uroczystego pasowania na ucznia doko-
nał p. dyr. ZSO Jan Kuliga. Wszystkim pierwszakom gratulujemy i życzy-
my licznych sukcesów w nauce.

W kolejnej części obchodów uczniowie klas I-IV wykazali się dużym 
talentem aktorskim wcielając się w postacie z gawędy p. Ireny Grobarczyk 
„W niebie i na ziymi”.

Organizatorzy szkolnego i gminnego konkursu wiedzy „Jan Paweł II 
- Totus Tuus Maryjo” oraz dyr. Jan Kuliga rozdali nagrodzonym laureatom 
i wyróżnionym uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Barkę.

Maria Flaszczyńska
ks. Krzysztof Jarosz
17 października b.r. w Szkole Podstawowej im Bł. Jana Pawła II w Ki-

czorach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy „Jan Paweł II - Totus Tuus Ma-
ryjo”. Hasło konkursowe nawiązywało do życia, świętości i nauczania św. 
Jana Pawła II; a  także sanktuariów maryjnych, które najczęściej odwie-
dzał. Uczniowie wszystkich szkół wykazali się znaczną wiedzą. Uczestni-
kom serdecznie gratulujemy. Ponadto dziękujemy katechetom, nauczy-
cielom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. 
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PROTOKÓŁ Z I GMINNEGO KONKURSU WIEDZY  
„JAN PAWEŁ II – TOTUS TUUS MARYJO” 

Konkurs odbył się w dniu 17.10.2016 w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów.
Komisja przyznała następujące miejsca:
I. Klaudia Karkoszka SP Kiczory 
II. Anna Karnafel SP 2
III. Oliwia Karkoszka SP Kiczory
Ponadto przyznano następujące wyróżnie-
nia i nagrody:
Katarzyna Ponicka SP 4
Julianna Bublewicz SP 2
Weronika Wójciak SP 3
Dominika Wątorczyk SP 3
Magdalena Karnafel SP Kiczory
Jakub Polaczek SP 1
Bartosz Jurczak SP 1
Wiktoria Gonciarczyk SP 2
Maciej Brenkus SP 4
Klaudia Michalak SP 3
Organizatorami, a  zarazem członkami ko-
misji byli: Maria Flaszczyńska, ks. Krzysztof 
Jarosz.

17 listopada 2016 r. odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Szla-
kiem Babiogórskiego Parku Narodowe-
go”. Organizatorami konkursu byli na-
uczyciele przyrody Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących p. mgr Edyta Mikłusiak 
i p. mgr Edyta Gombarczyk. Honorowy 
patronat nad konkursem objął Babio-
górski Park Narodowy, a  uczestników 
gościła Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Jó-
zefiny i Emila Mików. W konkursie wzię-
ło udział 25 uczniów ze szkół podsta-
wowych naszej gminy. 

- Szkołę Podstawową nr. 1 im. 
św. Królowej Jadwigi reprezentowali: 
Kacper Janowiak, Symeon Górnicki, Ka-
mil Neupauer, Jakub Polaczek, Bartosz 
Jurczak

- Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Józefiny i Emila Mików reprezentowali: 
Julianna Bublewicz, Wiktoria Gonciar-
czyk, Magdalena Harkabuzik, Karolina 
Klapisz, Paweł Wojdyła

- Szkołę Podstawową nr 3 im. 
św. Stanisława Kostki reprezentowali 

– Jesica Dunaj, Agata Miciniak, Helena 
Miciniak, Małgorzata Pierwoła, Weroni-
ka Wójciak,

- Szkołę Podstawową nr 4 im. 
dr. Emila Kowalczyka reprezentowali - 
Martyna Lichosyt Ogrodny, Katarzyna 
Ponicka, Ewelina Węgrzyn, Adrian Woj-
tusiak, Krystian Wojtusiak

- Szkołę Podstawową w  Kiczo-
rach im. bł. Jana Pawła II reprezentowali 
– Klaudia Karkoszka, Magdalena Karna-
fel, Sebastian Karkoszka, Karina Mentel, 
Klaudia Palej 

W  trakcie zmagań konkursowych 
uczniowie rozwiązywali test wiedzy na 
temat babiogórskiej przyrody składają-
cy się z 30 zadań opracowanych przez 
BgPN. Oczekiwanie na wyniki konkursu 
uprzyjemniał uczestnikom poczęstu-
nek oraz warsztaty przyrodnicze pro-
wadzone przez panią Katarzynę Fujak 
z Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Laureatami konkursu zostali:
I  miejsce – Klaudia Karkoszka ze 

Szkoły Podstawowej w Kiczorach im. bł. 
Jana Pawła II 

II miejsce – Paweł Wojdyła ze Szko-
ły Podstawowej nr. 2 im. Józefiny i Emi-
la Mików

III miejsce – Julianna Bublewicz ze 
Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Józefiny 
i Emila Mików

Laureaci otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Babiogórski Park Naro-
dowy. Pozostali uczestnicy zostali na-
grodzeni pięknie wydanymi kalenda-
rzami  na rok 2017 z  fauną Babiogór-
skiego Parku Narodowego oraz latarka-
mi i lupami. Nagrody i materiały eduka-
cyjne ufundowane zostały przez Babio-
górski Park Narodowy i  Gminne Cen-
trum Kultury w Lipnicy Wielkiej. 

Nauczycielom i  uczniom dziękuje-
my za udział w konkursie i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Edyta Mikłusiak 
i Edyta Gombarczyk, 

międz yszkoLny konkurs prz yrodnicz y  
„szLakiem babioGórskieGo parku narodoWeGo” 
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Tak nazywały przedszkolaki z  Ki-
czor swoje wychowawczynie będąc na 
terenie pasieki pszczelarza o  długolet-
nim doświadczeniu w hodowli pszczół, 
starszym wiekiem, Ludwika Młynar-
czyka. Panie Edyta Warzecha i Katarzy-
na Bandyk realizując „Podstawy progra-

mowe wychowania przedszkolnego” 
wybrały się do mnie, na moją posesję, 
na której znajduje się pasieka otoczo-
na różnorodnymi roślinami i drzewami 
miododajnymi”.

Chodziło o punkt programu w wy-
chowaniu przedszkolnym – budowa-
nie dziecięcej wiedzy o  świecie spo-
łecznym, przyrodniczym i technicznym 
oraz rozwijanie umiejętność przemy-
śleń na swój sposób.

Po ogólnym zapoznaniu dzieci z te-
matem dotyczącym pszczół i ich pożyt-
ku dla człowieka zaczęliśmy powiedze-
nia - „pracujemy jak pszczółki”, a  więc 
rozpalania podkurzaczy zapałkami lub 
lampką gazową, ale przez pszczela-
rza lub wychowawczynie. Omówiono 
sprawę ognia. Poszły w ruch kapelusze 
ochronne na głowę, narzędzia pszcze-
larskie do obsługi prac w  ulach, ram-
ki z  węzą  wypełnione sześciokątnymi 
komórkami.

Był akurat taki czas, że pszczoły 

zajęte były pracą – nosiły pyłek, nektar, 
wodę i propolis. Dzieci naocznie widzia-
ły pracę skrzydeł, głowy odwłoka i nóg. 
Wspaniały zapach, głośne dźwięki i szu-
my. Efekt – pszczoły – robotnice, czuwa-
jące sanitariuszki, karmicielki i wosczar-
ki. Truteń to większy od pszczoły owad. 

Ma za zadanie grzać czerw i zapłodnić 
młodą matkę.

Matka-Królowa. Od niej zależy całe 
życie rodziny. Wydaje rozkazy pszczo-
łom. To ona, dłuższa od pszczoły, grub-
sza, koloru złotawego lub o odcieniach 
brunatnych. Znosi bardzo dużo jaj, 
w sezonie nawet do 90 tysięcy.

„To takie domki” - krzyknął Tomek. 
„Takie zapałczane pudełka o dużej wiel-
kości” - dodał Wojtek. „Dachy mają na 
spadanie dla deszczu na dwie strony” 
- zauważył Tomek. „Wiecie co wam po-
wiem koledzy i przyjaciółki? - Powiedz 
Kasiu. Odrzekły dzieci. Kiedy byłam z ro-
dzicami na lotnisku w Balicach samolo-
ty lądowały podobnie jak te pszczoły na 
deseczkach podstawkowych do otwo-
ru wejściowego ula.”

Poruszanie się dzieci po pasieczy-
sku, a szczególnie jego dojście i wyjście, 
było bardzo urozmaicone w  przeszko-
dy. Zauważyłem że dzieci doskonale 
sobie radziły. Tylko czasami potrzebna 

była pomoc  wychowawczyń i  moja. 
Doskonała lekcja pokazowa.

 „O! Zobaczcie domki na drzewie” 
- zauważył Wojtek.” To na czereśni taki 
domek dla szpaków zawiesił gospo-
darz” - wyjaśniła Pani Edyta.

Gospodyni Pani Marysia pokaza-
ła nam przepiękny ogródek warzyw-
no - kwiatowy, nad którym uwijały się 
pszczoły za nektarem. 

Teraz zapraszam dzieci z  paniami 
pod lipę za stół na poczęstunek mio-
dem z  plastra prosto z  ula, a  pomógł 
i go wyjąć Przemek, który już bratu po-
maga przy pszczołach. Mimo że panie, 
oraz ja z żoną objaśnialiśmy jak powin-
na wyglądać czynność pobrania mio-
du z  plastra i  doprowadzenie go do 
buzi, droga była trudna, ale słodkość 
w  ustach aromatycznego miodu zro-
biła wrażenie. Ciszę przerywały mla-
skania i  szmery wycierania do ręczni-
ków rąk. Niektórzy woleli o spodnie lub 
inną część ubrania by pozbyć się słod-
kiej cieczy. Przyglądając się całej opera-
cji poczęstunku miodem spostrzegłem 
wręcz rodzicielską pomoc pań przy 
spożywaniu. Tutaj okazała się wrodzo-
na zdolność przedszkolanek.” Co to zna-
czy powołanie do zawodu?”- rzekła do 
mnie żona, która kiedyś miała domowe 
przedszkole ze mną wychowując piąt-
kę dzieci.

„Proszę Pani” - zawołał Pawełek.- 
„Pszczoły pomagają mi zbierać pla-
my miodu z  ciastka”. Pszczoły poczuły 
miód, bo mogą go zwęszyć z odległo-
ści 500 metrów i  chciały go zebrać do 
ula. Kiedy już nie było śladu po miodzie 
pod lipą na stole, zaczęło się śpiewanie 
pieśni hymnu „Orawa, Orawa” i  innych. 
Pochwaliłem Panie za naukę, a  dzieci 
za śpiewanie. Najgłośniej śpiewał i naj-
więcej zwrotek wiedział Kuba z  dzie-
dziny bo nauczyła go babcia. Zagrałem 
na skrzypcach, fujarkach oraz listku. Po 
zerwaniu listków z  bzu, każdy dmuch-
nął w  listek powietrzem, ale ono ucie-
kało nosem. Zainteresowanie było ol-
brzymie. „Panie pszczelarzu! - zawołał 
Pawełek. - Pytomy do naszej sali (po-
koju, izby przedszkolaka) by z nami po-
śpiewać, zagrać zabawić się i potańczyć 
zabawowo.”

króLoWe przedszkoLa
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Słyszę głosy kierujące się w stronę Pani Katarzyny. Cóż to? 
Słowa proszę pani przeplatane są słowami „ciociu”. Jako stary 
nauczyciel rozumiem już wszystko. Wielkie to zaufanie i sza-
cunek dzieci, które rodzice oddają do przedszkola pod opie-
kę wychowawczyń.

Moja dwugodzinna obecność w  przedszkolu u  malu-
chów przed zakończeniem roku szkolnego sprawiła, że dzie-
ci nauczyły się pieśni, tańców oraz z pokazywanych im zdjęć  
o  tematyce lipnickiej wsi, mogły rozpoznać ludzi sławnych, 
budowle, imprezy.

Aby osłodzić maluchom i opiekunkom dni wakacyjne da-
łem każdemu po słoiczku miodu. Przecież to lekarstwo. Może 
ktoś będzie hodował pszczoły. Przecież to jubileusz. Rok 
Miłosierdzia.       

Pięknie było w  dniu 15-lecia Publicznego Przedszkola 
w Kiczorach. Przedszkolaki po uroczystej mszy, na której za-
chowywały się jak prawdziwe chrześcijańskie dzieci zapatrzo-
ne w  swego duszpasterza. Zagrana pieśń „Barka” zrobiła na 
przedszkolakach i  obecnych niesamowite wrażenie. Przed-
szkolaki podczas poczęstunku były w swoim żywiole. Zmie-
niały miejsca, tuliły się do swoich rodziców, częstowały jubi-
leuszowym tortem. Urządzały korowody. Był taki moment, 
że dzieciaki zebrały się wokół mnie pszczelarza, dziewczyn-
ki ubrane w orawskie spódniczki, zaś chłopcy w białe koszule 
i zaśpiewały pieśń „Orawa, Orawa”. Grałem a dzieci wraz z ro-
dzicami i gośćmi zaproszonymi pełnym głosem kontynuowa-
li śpiewanie ulubionej pieśni. Pięknie na głosy śpiewała bab-
cia Kuligowa od Kudzi z sąsiadkami. Trzeba przyznać, że pod-
czas trwania całej imprezy był stały kontakt wychowawczyń 
z dziećmi. Widoczna była reakcja na linii panie, dzieci. 

Myślę, że określenie samych dzieci swoich wychowaw-
czym słowem, „ciociu” czy nasza Królowo rodziny grupy 
przedszkolaków, jest bardzo wysokim uznaniem.

Chwała Panu Bogu i  duże podziękowanie tym co przy-
czynili się do powstania Publicznego Przedszkola w  Kiczo-
rach, oraz tym włodarzom, co obecnie czynią starania o jego 
utrzymanie.

Przeważnie wszyscy rodzice i  władze oświatowe i  du-
chowne po piętnastu latach istnienia przedszkola w  Kiczo-
rach, są przekonani, że jednak wychowanie w domu nie za-
stąpi wychowania w  przedszkolu pod warunkiem, że będą 
takie wychowawcze „królowe” i król duchowny obecnie Edy-
ta Warzecha, Katarzyna Bandyk i ksiądz Krzysztof Jarosz. Po-
przedniczki pani Krystyna Kuliga, M. Karkoszka, E. Węgrzyn, 
J. Wojdyła, ks. R. Jurczasiak, M. Flaszczyńska, D. Karkoszka, S. 
Pastwa, są mile wspominane przez młodzież, którą wychowa-
li przy różnych spotkaniach uroczystych czy świętach. Telo 
o tym jubileuszu. Takie jest podsumowanie o przedszkolach.

 Nad uroczystościami 15-lecia Publicznego Przed-
szkola w  Kiczorach, które odbywały się w  budynku szkol-
nym czuwała opatrzność Boża, t.j. Św. Jan Paweł II, M.B. Czę-
stochowska opiekunka i  patronka kaplicy wybudowanej 
w Kiczorach.

Ludwik Młynarczyk

Warsztat y pszczeLarskie
Dnia 3 października 2016 r. 

do naszej szkoły przyjechał mistrz 
pszczelarstwa pan Aleksander Rę-
bacz. Nasza sala lekcyjna zamieniła 
się we wspaniałą łąkę pełną kwia-
tów i  uli. Na jej tle zobaczyliśmy 
prowadzącego warsztaty -  pszczelarza oraz kilka znanych 
bajkowych postaci – Kubusia Puchatka, Pszczółkę Maję itp. 

Na początku spotkania pan pokazał nam różne ule 
i  opowiedział jak wyglądają wewnątrz. Okazało się, że 
pszczoły mają kuchnię, szpital oraz szkołę. W szkole małe 
pszczoły uczą się zbierać nektar z kwiatów, a następnie ro-
bią z niego miód. W szpitalu królowa pszczół składa jaja, 
z których później „wykluwają się” małe pszczoły. W kuchni 
natomiast pszczoły składują miód. Potem dowiedzieliśmy 
się jacy intruzi czyhają na pszczoły. Są to różne ptaki, my-
szy oraz niedźwiedzie. Aby chronić ul, to właśnie „dziew-
czyny-pszczoły” stoją na straży, ponieważ mają żądło, 
a „chłopcy-pszczoły” go nie posiadają. Są jednak przydatni. 
To oni schładzają – wachlują skrzydełkami pszczoły robot-
nice. Następnie pan pszczelarz poczęstował nas „cukierka-
mi” zrobionymi przez pszczółki z nektaru kwiatowego. Nie-
które były gorzkie, a niektóre dość słodkie. Potem poczę-
stowano nas wafelkiem z miodem – pyszności…mniam… 
Dowiedzieliśmy się także, że jedna pszczoła przez całe 
swoje życie, czyli pięć tygodni, zbiera tyle miodu, co jed-
na łyżeczka do herbaty. W  pierwszym tygodniu swojego 
życia pszczoła sprząta ul, w drugim go remontuje, w trze-
cim rozpoczyna naukę w pszczelej szkole, w czwartym ma 
już skrzydła i kończy naukę oraz opiekuje się mniejszymi 
pszczołami, w piątym tygodniu zbiera nektar i wykonuje 
najważniejszą pracę w swoim życiu - opiekuje się królową 
pszczół. Mieliśmy także okazję zobaczyć żywe pszczoły (na 
czele z królową) w specjalnym szklanym ulu. Potem dosta-
liśmy miodek, pałeczkę do nakładania miodu oraz wosk 
pszczeli, z którego później zrobiliśmy świeczki. Na sam ko-
niec spotkania dostaliśmy certyfikaty. Pan Aleksander po-
przez warsztaty bardzo przybliżył nam życie pszczół, po-
mógł przełamać barierę lęku przed ukąszeniem i uświado-
mił, jak wielką odgrywają one rolę w naszym codziennym 
życiu.

Dziękujemy… uczniowie klasy III   
SP-2 Lipnica Wielka

Dziękujemy również Pani R. Martyniak ze Stowarzy-
szenia Rozwoju Orawy za organizację warsztatów.
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różaniec ze świecami na Alejach Ma-
ryjnych. Padał wtedy deszcz, było zim-
no i  ponuro, strasznie wiało, ale i  tak 
było cudownie. Różaniec odmawiany 
był w różnych językach, co z tego że nic 
nie rozumieliśmy… modliliśmy się tak 
jak potrafimy najlepiej. Dla mnie ten ró-

żaniec był wyjątkowy, czułam taką we-
wnętrzną siłę… której nie da się opisać. 
Po nabożeństwie różańcowym na placu 
maryjnym my, czyli Schola Exodus da-
liśmy mocny koncert… Zaśpiewaliśmy 
10 piosenek i  pokazaliśmy swoją moc, 
wychwalając śpiewem całe niebo. Ten 
dzień był pełen niesamowitych wrażeń 
i na pewno głębszych przemyśleń… 

Następnego dnia wyjechaliśmy 
wreszcie do Hiszpanii, która była ce-
lem całej pielgrzymki. Przedtem jesz-
cze pojechaliśmy do Lourdes, aby na-
brać wody święconej, dokupić jakieś 
drobne pamiątki i  pożegnać się z  tym 
miejscem. W drodze do Hiszpanii wido-
ki były piękne… jechaliśmy pomiędzy 
górami i było się czym zachwycać. Wie-
czorem dojechaliśmy do miejscowo-
ści San Sebastian przy granicy z  Fran-
cją i  poszliśmy nad Ocean Atlantycki. 
Woda była ciepła, czyściutka i  jedyne 
co się chciało zrobić to rzucić na bom-
bę do wody. Ale był zakaz, bo mokrych 
by nas do autobusu nie wpuścili. 

Później przez całą noc jechaliśmy 
do Calelli - miejscowości oddalonej 
o  ok. 40 km od Barcelony. Dojechali-
śmy rankiem i  zakwaterowaliśmy się 
w  hotelu “Atlantic”. Po pysznym hisz-
pańskim śniadaniu i czasie wolnym po-
szliśmy razem z księdzem rozejrzeć się 

po okolicy i przy okazji odwiedzić skle-
py. Byliśmy nad morzem, które znajdo-
wało się 100 m od hotelu. Po południu, 
po sieście ksiądz odprawił Msze Świętą 
w pobliskim kościele i potem pojecha-
liśmy pociągiem do Barcelony na kola-
cje do polskiej restauracji “PolkaBARce-

lona”. Po kolacji wróciliśmy 
do hotelu.

Kolejny dzień… sobo-
ta…wstajemy rano... je-
dziemy do Barcelony. Wy-
jechaliśmy kolejką górską 
na Montserrat - masyw 
górski w  Katalonii, gdzie 
znajduje się klasztor Bene-
dyktynów. Widoki z  tego 
miejsca były niesamowi-
cie piękne, gdy patrzysz 
w  dół widzisz ogromną 

przepaść…gdy patrzysz przed siebie 
widzisz niekończący się rząd szczytów 
górskich - wyobraź sobie i  sam oceń. 
Zwiedziliśmy również Sanktuarium 
Czarnej Madonny zwanej Czarnulką. 
Ostatnią atrakcją którą zobaczyliśmy 
w Barcelonie był kościół Sagrada Fami-
lia, który zrobił wrażenie swoim wyglą-
dem i wielkością. Wieczorem poszliśmy 
jeszcze nad “Magiczne Fontanny” któ-
re świeciły różnymi kolorami. Do hote-
lu wróciliśmy metrem. 

Siódmy dzień naszej pielgrzym-
ki spędziliśmy nad morzem. Relaksu-
jąc się w  ciepłej wodzie i  opalając na 
piasku. Następnego dnia mieliśmy po-
jechać do Barcelony zobaczyć resztę 
atrakcji, ale się niestety nie udało. Za to 
mogliśmy z opiekunami iść nad morze. 
Wieczorem wyjechaliśmy z  Calelli, po-
jechaliśmy w  kierunku Włoch do Me-
diolanu, naszego ostatniego noclegu. 
Na miejscu byliśmy przed południem 
we wtorek. Zatrzymaliśmy się w hotelu 
“Ideal Hotel”. Po nocy spędzonej w Me-
diolanie zabraliśmy ze sobą bagaż wie-
lu wspomnień i ruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Lipnicy Wielkiej bo nieste-
ty, ale wszystko co piękne szybko się 
kończy.

Ala Mikłusiak - członek Diakonii
foto: Sonia Ponicka

iii pieLGrz ymka schoLi exodus
W  dniu 17 lipca wyjechaliśmy ra-

zem z księdzem Krzysztofem i naszymi 
opiekunami na pielgrzymkę do Fran-
cji i  Hiszpanii. Rozpoczęliśmy ją Mszą 
Świętą o godz.11:30 w naszym koście-
le parafialnym. Później wyruszyliśmy 
w drogę… Podróż trwała bardzo długo 
i niezbyt wygodnie - nikomu 
nie polecam zasypiać w  au-
tobusie. Po około 25 godzi-
nach jazdy dotarliśmy do Pa-
ryża, tam zatrzymaliśmy się 
na jedną noc w hotelu “PRE-
MIERE CLASSE”. 

Celem naszej poniedział-
kowej przygody w  Paryżu 
była Wieża Eiffla. Aby do niej 
dotrzeć musieliśmy najpierw 
odbyć kurs miejskim autobu-
sem. Ale opłacało się… dla 
wielu z  nas zobaczenie Wieży Eiffla na 
żywo było marzeniem, zrobienie zdję-
cia na jej tle czymś można by powie-
dzieć nierealnym. A  jednak… marze-
nia się spełniają. Podczas naszego po-
wrotu do hotelu przytrafiła się nam nie-
zła przygoda… trochę pobłądziliśmy 
po francuskich łąkach. Dobrze że nieza-
wodny GPS się spisał i wskazał drogę do 
hotelu ale nie było co narzekać, widoki 
były piękne, niebo gwieździste. 

Następnego dnia, we wtorek wcze-
śnie rano spakowaliśmy bagaże i wyru-
szyliśmy do Lourdes. Po przyjeździe na 
miejsce została odprawiona Msza Świę-
ta w  kaplicy obok Domu Pielgrzyma 
“Bellevue” u  sióstr Nazaretanek gdzie 
mieliśmy zatrzymać się na dwie noce. 
Kolejny dzień rozpoczął się Msza Świę-
ta. Po śniadaniu przespacerowaliśmy 
sobie 2 godziny do Sanktuarium Ma-
ryjnego w  Lourdes. Jakie to Lourdes 
było piękne…. Szliśmy w  procesji do 
Groty Objawień dotykając skał pod fi-
gurą Matki Bożej. Potem pomodliliśmy 
się pod Grotą i  zaśpiewaliśmy piosen-
kę wychwalającą Matkę Bożą. Mieliśmy 
również czas dla siebie, aby ze swoimi 
opiekunami pozwiedzać wnętrza Sank-
tuarium. W  to samo miejsce wszyscy 
przyszliśmy parę godzin potem, na go-
dzinę 21 by razem z  innymi odmówić 
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sara - niezWykła 
uczennic a szkoły 
W prz y WaróWce

Sara - tak ma na imię nasza uczen-
nica, która przychodzi z  dziećmi do 
szkoły w  Przywarówce. Zaopiekowała 
się nią rodzina Brenkusów, kiedy Sara 
została sama, bez matki. Obecnie już 
trzeci rok przychodzi, odprowadzając 
dzieci do szkoły.

Pojawia sie zawsze rano, punktual-
nie... jakby wiedziała, że już czas na na-
ukę. Wita się z dziećmi i przychodzący-
mi do szkoły pracownikami, wesoło trą-
cając noskiem wyciągane do niej dzie-
cięce rączki. Potem figlarnie pokazując 
kopytka skacze po placu zabaw, spryt-
nie odnajdując furtkę na boisko sprin-
tem przebiega wkoło i wraca do domu.

Czyż nie jest czasami “głodna” wie-
dzy? Możemy od niej uczyć się, że war-
to chodzić do szkoły i pilnie się uczyć.

Sara zawsze wzbudza u dzieci wiel-
ką radość, kiedy do nich przychodzi. 
Wpisała się już w krajobraz przywarów-
czańskiej placówki. Tutaj czuje się do-
brze i  bezpiecznie pasie się w “Emilo-
wym ogródku”, gdzie rośnie babiogór-
ski bucek Patrona naszej szkoły.

Za jej sumienność pewnie też 
otrzyma świadectwo ukończenia kolej-
nej klasy.

J. Karkoszka

Zaczęło się całkiem niepozornie. 
Pierwsza była Babia Góra. Teraz już nie 
pamiętam dokładnej liczby wypraw na 
naszą Królową Beskidów. To ona zapo-
czątkowała w  nas uczucie i  pasję do 
gór, towarzyszące nam przez kolejne 
lata, aż do teraz. Na naszą pierwszą wy-
prawę w Tatry zdecydowaliśmy się 10 - 
12 lat temu. Był to jeden z bardziej ob-
leganych szczytów po polskiej stronie 

– Giewont. Później kolejne – Koprowy 
Wierch, Mała Wysoka, słowacki Krywań, 
Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłop-
kiem, Świnica, Rysy, najwyższy szczyt 
Tatr - Gerlach zdobyty w dwóch 3-oso-
bowych zespołach z  zawodowymi ra-
townikami TOPR i  przewodnikami wy-
sokogórskimi, skończywszy na tej naj-
bardziej wymagającej – Orlej Perci. 
W międzyczasie, w lecie 2013 roku od-
wiedziliśmy jeszcze Słowenię wchodząc 
na Triglav - najwyższy wierzchołek tego 
małego południowoeuropejskiego kra-
ju. Na szczęście nasza wspólna pasja – 
zamiłowanie do gór nie dobiegła końca 
po przebyciu najtrudniejszej drogi Tatr. 
Któregoś dnia z ust któregoś z nas padł 
pomysł aby ponownie jechać w  Alpy 
i zasmakować tym razem trudniejszych 
tras górskich w Austrii. Alpy austriackie. 
Oddzielone od nas setkami kilometrów 
pasma górskie, kryjące w sobie piękno 
i mistycyzm jaki trudno spotkać gdzie-
kolwiek indziej. I nasza 4-osobowa eki-
pa. Zdecydowaliśmy się na wspinacz-
kę na szczyt Hoher Dachstein po dro-
dze prowadzącej przez tzw. Supper Fer-
ratę Dachstein, do której zaliczamy ko-
lejno via ferraty: Anna o  trudności spi-
naczkowej C/D, Johann (trudność D/E) 
i  Schulter / Randkluft (trudność B/C) . Via 

Ferraty, zwane żelaznymi drogami Au-
strii, to nic innego jak trasy pozwalają-
ce na relatywnie bezpieczną wspinacz-
kę po pionowych ścianach. Do uprawia-
nia tej formy trekkingu niezbędny jest 
sprzęt górski taki jak uprząż wspinacz-
kowa, lonża do via ferraty, kask oraz pę-
tle z karabinkami. Idąc dalej - dodatko-
wy ekwipunek, może nie niezbędny, 
ale zapewniający komfort wspinaczki 
no i najważniejsze – siła i determinacja, 
bez których tego typu forma wysiłku fi-
zycznego nie mogłaby być możliwa do 
realizowania. 

Zakwaterowaliśmy się w  schroni-
sku Sudwanthutte, w  którym spędzi-
liśmy noc oglądając wieczorny mecz 
EURO Polska – Portugalia, by następ-
nego ranka o godzinie 5 rano wyruszyć 
na kilkunastogodzinną tułaczkę. Wspi-
nanie się po południowej ścianie pa-
sma Dachstein, oświetlonej promienia-
mi słońca to wyjątkowe przeżycie. To-
warzyszą nam kilkusetmetrowe prze-
paści dostarczające ogromnej adrena-
liny i  zmuszające do ciągłej koncen-
tracji.  Pokonując ścianę o  różnicy wy-
sokości wynoszącej 1200 metrów do-
cieramy do lodowca Dachstein bardzo 
dobrze znanego polskim biatlonistom. 
Dalej już tylko szczyt Hoher Dachste-
in opiewający na wysokość 2995 m. 
n.p.m. Na szczyt dociera trójka nas, ja 
ze względu na spore wycieńczenie po-
zostaję w  schronisku i  rozkoszuję się 
smakiem prawdziwego austriackiego 
gulaszu. Po zejściu wspólnie decyduje-
my się na powrót kolejką ze względu na 
niepewne warunki pogodowe i  zwią-
zane z  tym niebezpieczeństwo. Wraca-
my zmęczeni, ale dobre samopoczucie 
towarzyszy każdemu z  nas. Jesteśmy 
szczęśliwi i buzuje w nas euforia, typo-
wa dla pasjonatów. Uświadamiamy so-
bie, że niektóre swoje marzenia można 
realizować naprawdę niedużym nakła-
dem ekonomicznym. Uczucie typowe 
dla osób, które spełniają swoje marze-
nia i realizują swoje pasje. Super Ferra-
ta Dachstein to tylko namiastka tego co 

o parobkach spindra jąc ych się  
po aLpe jskich Wiyrchach

w swojej ofercie mają Alpy austriackie. 
Do przyszłego lata jeszcze kawał czasu, 
ale w naszych głowach już kiełkują ko-
lejne pomysły, których realizacja mamy 
nadzieję dostarczy nam znowu adrena-
liny i  endorfin. Liczymy również na to, 
że swoimi zainteresowaniami zarazimy 
innych lipniczan.

                              Dominik Scechura
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cz y W zimie 
będzie ładnie?

Od dawna mamy duże zimy. Na-
turalna przychodzi niezależnie od nas. 
Kalendarzowa zależy od słońca, któ-
re wchodzi w  różne fazy gwiazd na 
niebie i trwać będzie od 21.XII. 2016 r.  
do 20  III 2017. Zaś ta pierwsza zaczęła 
się w listopadzie roku 2016 a trwać bę-
dzie prawdopodobnie do św. Grzego-
rza tj. 12 III lub 19 III 2017 dnia św. Jó-
zefa. Wówczas to jak mówią przysło-
wia  to: „Jak grzmi na św. Grzegorza, kra 
idzie do morza”, znów „św. Józef kiwnie 
brodą, pójdzie zima razem z wodą”.

Tegoroczna zima 2016/2017 jeszcze 
jest pod panowaniem planety Mars, któ-
ra władała rokiem 2016. Prawdą jest, że 
zimy minione pod jej rządzeniem były 
słabe w opady, ale mrozami dokuczliwe.

Pani red. Ekologicznego Poradni-
ka Księżycowego, Magdalena Zdano-
wicz-Przybylak, w  kalendarzu Rolni-
ków na rok 2017 w prognozach pogo-
dy na 2017 rok, zimę określa jako zimną 
i mroźną, ale skromną w opady.

Jak zawsze moją prognozę zimową 
oparłem na obserwacji zwierząt, roślin, 
dawnych reguł dotyczących cyklicznej 
zdolności pogody, oraz świętych, któ-
rzy rządzą pogodą. Lud polski ich wpły-
wy na zimę ujął  w przysłowiach. Pamię-
tajmy, że tylko Bóg zna przyszłość zimy 
i On jest Wszechmocny i może zmienić 
zimę na przychylną, przyjemną, ale jest 
warunek. Są nimi modlitewne prośby 
człowieka wychodzące z  serca. ”Komu 
Pan Bóg, temu i Wszyscy Święci” - mó-
wiła Śp. Karolina Warzeszak z  Kiczor. 
Ona to w Kaplicy pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej w Kiczorach 
podczas modlitwy obowiązkowej, za-
wsze mawiała na końcu „a teraz pomó-
dlmy się o  pogodę do Niego Wszech-
mocnego i świętych”.

A więc co święci o zimie:
„Gdy noc jasna na Michała (29.09), 

będzie zima trwała, a  gdy słotna zima 
lekka i błotna (była pół na pół)”

„Jak anioły (02.10) w ciepłym słoń-
cu chadzają, to potem w  zimie mrozy 

trzymają ( tak było)”
„Wiatr od południa na św. Marcina, 

będzie lekka zima  (wiał z północy)”.
„Na św. Marcina (11.11) lód, na Trzy 

Króle wody w bród” (trochę mrozu).
„Gdy św. Marcin po wodzie – Boże 

Narodzenie po lodzie (pół na pół)”.
„Kiedy na św. Barbarę (04.12) błoto, 

będzie zima jak złoto”
„Na Barbórkę mróz, szykuj chłopie 

wóz, a jak odtajanie to naszykuj sanie”.
Był pogrzeb Śp. A. Janowiaka dłu-

goletniego sołtysa wsi Lipnica Wielka 
i wskrzesiciela orkiestry dętej. To było 3 
grudnia 2016 r. Ludzie dmuchali w dło-
nie i  przebierali nogami. Ubrany by-
łem w kożuch, a inni muzykanci lipnic-
cy w swetry i gunie. Cmentarz w bieli. 
Babia Góra przykryta białą czapą. Jaki 
wniosek? „Św. Jakub jasny, zima sucha”.

„Jaki Jakub do południa, taka zima 
tez do grudnia, jaki Jakub po południu, 
taka zima też po grudniu”. Dzień ten do-
kładnie prognozował zimę roku 2017 – 
mroźną i suchą w opady skromną.

Mawiają, że „w  zimie ładnie, kiedy 
śniegu dużo z nieba spadnie”.

Pan Bóg upoważnił świętych do 
rządzenia pogodą, to się zgadzam, ale 
że zrobił wyjątki, to się dziwię czemu. 
Płanetnik wie, ale nie powie. Może in-
nym razem. Gdyby zwierzęta i  rośliny 
przemówiły to by powiedziały głośno 
o zimie. Niestety one czują. I to jest dla 
nich dar od Stwórcy.

Człowiek winien żyć i  gospodaro-
wać uczciwie i zgodnie z prawami natury. 
Stąd na każdym kroku walka o ekologię.

Skoro zwierzęta czują zbliżającą się 
zimę  na sobie i do niej się przygotowu-
ją, to je obserwujemy. I tak mrówki głę-
biej pod kopcem, tym mroźniej! Sierść 
na psach, zwierzynie leśnej gęstniejsza, 
tym chłodniejsza i  mroźniejsza zima. 
Pszczoły kitują szpary, otwory wejścia 
do ula, bo mróz będzie miał trudności 
z wejściem do gniazda.

„Pierś z Marcinowej gęsi biała to bę-
dzie zima dobrze statkowała”. Latoś ko-
ści były trochę ciemne i pstre, czyli bia-
ło szare, więc zima zmienna, dużo ano-
malii, mroźno, sucho, skąpo w  deszcz 
i śnieg. A więc przeplatanka pogodowa.

Ciekaw jestem, komu się spraw-
dzi, czy jodle i  innym drzewom, czy 

bukowi z  dębem. Ucięte gałęzie jo-
dły, sosny, śliwki oraz wierzby były su-
che, zaś dębu i buka wilgotne ale w róż-
nych gałęziach. Czynność tą wykony-
wałem około dnia Wszystkich Świętych. 
I tak buk z dębem zimę różną, mroźną 
przeplataną w ocieplenia i dni słonecz-
ne. Jak będzie mroźno i sucho a skąpo 
w opady to jodle przyznamy rację.

Co o styczniu św. Łucja powiedzia-
ła to już wiecie. Luty i marzec pokazały 
dnie 14 i 15 grudnia. Sami jesteśmy win-
ni, że robimy na złość przyrodzie i jeste-
śmy sprawcami barbarzyńskich sposo-
bów niszczenia i przeobrażania natury. 
Cierpią na tym nasi bliscy, ziemia zwie-
rzęta i rośliny, a nawet Kosmos. Jest to 
grzech ludzki ciągnący się od wieków. 
Warto wiedzieć, że już w  średniowie-
czu zakonnica św. Hildegarda z Bingen 
twierdziła, że  niszczenie otaczającego 
świata jest grzechem, a on pozostawia 
wpływy w  Kosmosie. I  tak zaćmienia 
przypadające w lutym tej zimy sprawią 
anomalie pogodowe w lutym i marcu.

Krótko mówiąc. Zima zmienna 
i niestała. Różna w temperatury dniem 
i  nocą. Mroźne dnie i  noce przeplata-
ne wiatrami z  zachodu. Oj będą fujoki 
nieprzyjemne dla ludzi i władzy na róż-
nych szczeblach. Kto nie wie jaka bę-
dzie krótko terminowa pogoda niech 
spyta starszych. Oni wiedzą, bo patrzą 
na Babią Górę.

Jak zawsze bywało tak  i teraźniejsza 
zima, dla jednych będzie okazją do wypo-
czynku, zarobku, świętowania, narzekań 
na brak wyciągów narciarskich, skoczni, 
tras biegowych, odśnieżania dróg, cho-
rób z  powodu przeziębienia . Pamiętaj-
my, że przez wcześniejszą modlitwę do 
Opatrzności Bożej możemy uprosić, by 
kara za grzechy czynione przyrodzie była 
mała, albo wcale nie dana. Pracujmy z siłą 
nie złą, ale siłą dobrą, boską.

Nie czekajmy aż zwierzęta przemó-
wią ludzkim głosem z  ptakami czego 
od nas potrzebują. Za pomoc w  prze-
trwaniu tej mroźnej i  suchej zimy od-
wdzięczą się nam na wiosnę i  latem 
pięknym śpiewem i pomocą w walce ze 
szkodnikami.

Płanetnik by nie mógł się podzielić 
prognozami o  zimie gdyby nie Gmin-
ne Nowiny no i przychylność pań, które 
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muz yczne sukcesy oraWian
Miło nam poinformować, że nasza muzyka dziecięca zdobyła I-wsze 

miejsce w Nowym Targu w Konkursie Muzyk Podhalańskich! Jest to ogrom-
ny sukces, tym bardziej wielki, że dotychczas konkursy wygrywała nasza 
druga muzyka, ta starsza. Dziewczyny jednak w  tym roku pokazały, że 
nie zamierzają zostawać za nimi w  tyle. Gratulacje. A  zagrały w  składzie: 
Żaneta Stopiak - Głuch-prym, Ponicka Katarzyna-sekund, Arleta 
Stopiak-Głuch-basy.

Ale to nie wszystko. Byliśmy niedawno również w  Żywcu, gdzie 
wzięliśmy udział w  Festiwalu Górali Polskich. I  tam właśnie wspomniana 
wcześniej starsza muzyka włącznie ze mną w  składzie spróbowała swoi-
ch sił w kategorii dorosłej. Zdobyliśmy tam również I-wsze miejsce. A za-
grali ze mną Wójciak Patrycja-sekund, Surowczyk Sabina-sekund i Maciek 
Smoliński-basy. Pokusiłem się również zagrać indywidualnie. Poszło mi 
też chyba dobrze, bo przywiozłem I-wszą nagrodę. Za największy jednak 
sukces uważam zdobycie z moimi uczniami “Złotego Żywieckiego Serca” 
w  kategorii mistrz-uczeń. Jest to bardzo cenne wyróżnienie, jedno z  na-
jbardziej prestiżowych w  tej kategorii w  Polsce, podsumowujące jakby 
dorobek w pracy instruktora z dziećmi. Była z nami w Żywcu również gru-
pa śpiewacza. Dziewczyny jak zwykle zaśpiewały na poziomie i uplasowały 
się tuż za “podium”

Karkoszka Eugeniusz

mikoła jkoWy 
prezent dLa dzieci

W  dniu 10 grudnia b.r w  sali Domu Ludo-
wego odbyła się impreza animacyjna dla dzie-
ci w ramach “Mikołajkowego Prezentu dla dzie-
ci” zorganizowanej przez Wójta Gminy Lipnica 
Wielka oraz Gminnego Centrum Kultury w Lipni-
cy Wielkiej.

Był teatr lalek pt. “Baśń o  Królowej Śniegu” 
oraz wiele innych atrakcji: konkursy, zabawy 
sportowo-taneczne, malowenie twarzy, balono-
we zoo i inne. Zabawę poprowadzili aktorzy z Art 
Cinema z Nowego Sącza.

Licznie przybyłe dzieci mile spędziły czas na 
wspólnej zabawie z Mikołajkami i Śnieżynką. 

  M.K.

dzień naucz ycieLa W Gminie Lipnic a WieLka
W dniu 20 października 2016 roku, w uroczystość św. Jana Kante-

go, prezbitera, głównego patrona archidiecezji krakowskiej, a także pa-
trona profesorów, nauczycieli i studentów, nastąpiło tradycyjnie spo-
tkanie wszystkich obecnych i emerytowanych nauczycieli zorganizo-
wane przez Wójta Gminy Bogusława Jazowskiego oraz Księży z para-
fii lipnickich.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Parafii św. Łukasza, w in-
tencji wszystkich nauczycieli. Następnie dalsza część uroczystości, któ-
rej przygrywała Muzyka Lipnicka odbyła się w sali Domu Wczasowego 
“Orawa”.       (K.K.)

je przygotowują do druku. Chwała im 
za to, oraz tym co drukują. A że rokiem 
2017 będzie symbolicznie rządziło Słoń-
ce, to razem będziemy się cieszyć przy-
jemną wiosną, ciepłym suchym latem 
trochę z  burkami słoneczną i  suchą 

jesienią.
Pomyślny i  dobry rok 2017 daj 

nam Boże a Ty jedyny sprawić możesz 
że będą dobre urodzaje ozimych zbóż, 
w  wiosnę i  latem zachowaj ziemię od 
susz, a  ty Słońce z  Księżycem żyć nam 

z  naturze pomagajcie, a  taka jest wola 
Nieba, że żyć w zgodzie jest potrzeba.

Zimnej wody dla ochłody 
i dla zgody, słodkiego życia 

nie goryczy w Nowym Roku 2017  
„Wam” Płanetnik życzy.
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Ważniejsze inWest yc je 2016

Droga koło Spyrków

Podniesione przejście dla pieszych u Janików

Chodnik w Murowanicy

Droga do WęgrzynówDroga do Brenkusów

Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach

Zatoka autobusowa u Osysków Chodnik w Centrum

Remont pomoeszczeń jednostek gminy: USC, OPS i ZGK Remont pomoeszczeń jednostek gminy: USC, OPS i ZGK 
Remont pomieszczeń remizy OSP Centrum 

na potrzeby świetlicy

Remont remizy OSP w Kiczorach

Droga u Karnafli

Chodnik i podniesione przejście dla pieszych w Skoczykach Chodnik w Centrum

foto: Bronek Kowalczyk


