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XVIII GMINNE DOŻYNKI
- ŚWIĘTO CHLEBA

W dniu 11 września 2016 organizatorzy, tj. Wójt Gminy Lipnica Wielka, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Murowanica, Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zorganizowali XVIII Gminne Dożynki - Święto Chleba w Lipnicy Wielkiej Murowanicy. Podczas dożynek panowała niezwykle sympatyczna, rodzinna,
swojska atmosfera, która na długo pozostanie w naszych sercach.
Jak na dożynki przystało na początku podziękowano za plony rolnicze w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej
w Murowanicy z Księdzem Proboszczem Andrzejem Pawlakiem na czele. Dalsza część rozegrała się na boisku
przyszkolnym w Murowanicy. Ksiądz
Proboszcz Andrzej Pawlak, Wójt Gminy

Bogusław Jazowski, Sołtys Sołectwa
Murowanica Franciszek Pindziak wraz
z zaproszonymi gośćmi podzielili chleb,
który wraz z miodem powędrował do
licznie zgromadzonej publiczności.
Wtedy też wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych gazdów 2016 roku
wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw (lista poniżej).
Na scenie wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta, Muzyka Lipnicka, Dzieci ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Programem
Dożynkowym, Heligonki z Rabczyc
pod kierownictwem Mirosława Tropka, Orawska Grupa Teatralna ze scenką
pod tytułem „Hołdomas”, Andrzej Dziubek (lider zespołu De Press) a na zakończenie starodawna zabawa taneczna
do Zespołu „Starzy Znajomi”.
Sołectwa rywalizowały ze sobą
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w różnych konkurencjach. Każdego roku poszczególne konkurencje na dożynkach oceniali sołtysi, jednak tego roku po
raz pierwszy Wójt Gminy powołał dwie odrębne urzędowe komisje. Pierwsza, w składzie: Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak,
Danuta i Roman Paplaczyk oraz Karolina i Marcin Kowalczyk
oceniali konkursy: na Najsmaczniejszy Chleb domowy i podpłomień, na Najlepszy miód topiony z cukru i najlepszą nalewkę, na Starodowny wionek na zakończenie „zbiyrek”, na bukiet

kwiatowo-zielny, przyśpiewki dożynkowe oraz „Cy bocys jako
się to nazywo?”. Ostatni z wymienionych konkursów dostarczył wiele radości ponieważ obok sołtysów w konkury stanęli oficjele w zabawny sposób, dobrze się bawiąc odpowiadali na pytania, a poprowadziła go Małgosia Paplaczyk (wyniki
poniżej).
Druga komisja w składzie Marzena Polaczek, Krzysztof Król i Krzysztof Wojdyła oceniali poszczególne konkurencje: Zbieranie rzepy (ziemniaków), Robienie masła, Młócenie
zboza, Kręcenie porwosła, Tocenie bola siana, Chodzanie jojkiem do celu, Rzut gumiokiem na odległość, Przeciąganie liny
(wyniki poniżej).
Poza sceną przygotowano również moc atrakcji: były animacje i zabawy dla dzieci z Art-Cinema z Nowego Sącza, Stoisko i zabawy Babiogórskiego Parku Narodowego, Kiermasz książek Gminnej Biblioteki Publicznej, Degustacja potraw regionalnych oraz Stoisko promocyjne Stowarzyszenia
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Stoiska Twórców
regionalnych.
Organizacja Dożynek i finansowanie poszczególnych
konkursów była możliwa dzięki fantastycznym sponsorom i fundatorom nagród. Dziękujemy serdecznie wszystkim, jednocześnie ich wymieniając: Józef Magiera – KALI,
Bank Spółdzielczy w Jabłonce, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonce, Wspólnota Leśna URBAR w Lipnicy Wielkiej, Janina i Karol Wnęk - JANKARA, Grażyna i Marek
Karlak - KARTEX, Jan Kuczkowicz - KANTOR, Jerzy Stasik – Stacja Paliw, Stanisław Wojtusiak – WOJBUD, Eugeniusz Węgrzyn
- DRWAL, Grzegorz Kondys – Mat. Budowl Trans-Orawex, Stanisław Zahora – sklep wielobranżowy, Mirosław Palenik – materiały budowlane, Dawid Dunaj - Restauracja Fanaberia w Jabłonce, Jerzy Polaczek – Firma budowlana, Mirosław Kojs

- KABANOS, Piekarnia DOMINO Jan Gluc, Piekarnia Galicyjska Jordanów, Monika i Marek Pindziak - Restauracja PASIEKA, Lidia i Jan Pindziak – DW Orawa, Zbigniew Dunaj – Warsztat samochodowy, Jan Kubok – mat. Budowlane, Piotr Kwak –
warsztat samochodowy, Stanisław Żądło STANDEX, Piotr Cymerman Agencja Ubezpieczeniowa, Ksiądz Proboszcz Andrzej
Pawlak, Andrzej Dziubek - MUZYK, Piotr Biłak – artysta ludowy, Bronisław Kowalczyk, Henryk Kowalczyk - Sołtys Kiczor,
Bronisława Kidoń - Kwiaciarnia, Halina Lichosyt - sklep odzieżowy, Bogusław Jazowski - Wójt Gminy Lipnica Wielka, Władysław Pilch - Z-ca Wójta Gminy Lipnica Wielka, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy
Wielkiej, Dr Jan Grygierczyk – Kierownik SPZOZ, Danuta Paplaczyk – Sekretarz, Janusz Pakos – Skarbnik, Jan Kuliga – Dyrektor ZSO, Grzegorz Kocur - Dyrektor ZGK, Bożena Solawa –
Kierownik USC, Grażyna Lach – Kierownik OPS, Stanisława Kucek – Dyrektor GBP oraz Karolina Kowalczyk – Dyrektor GCK.
Wsparciem finansowo-organizacyjnym służyło również Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Ora-

wy - jeden z organizatorów dożynek. Wielkie podziękowanie
należy się również Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanicy za
udostępnienie placu, szkoły oraz wielką pomoc i życzliwość.
Dożynki, podliczając poszczególne konkurencje (szczegółowy wykaz poniżej) zakończyły się z wynikami dla poszczególnych sołectw:
1 miejsce MUROWANICA
2 miejsce CENTRUM
3 miejsce SKOCZYKI
4 miejsce KICZORY
5 miejsce PRZYWARÓWKA
Całość dożynek, w miły i zabawny sposób poprowadził
Sołtys Sołectwa Murowanica Franciszek Pindziak.
No i największe podziękowanie dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców sołectwa Murowanica za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie i poświęcenie, które to przyniosły wspaniałe rezultaty.
foto: Bronek Kowalczyk
(K.K.)
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NAJLEPSI GAZDOWIE 2016:
Sołectwo Murowanica
Maria i Ignacy Kupczyk
Danuta i Wendelin Janowiak
Teresa i Tadeusz Karlak
Sołectwo Centrum
Bernarda i Jan Dziubek
Bożena i Marek Burdyl
Sołectwo Skoczyki
Irena i Eugeniusz Węgrzyn
Wanda i Kazimierz Kuliga
Sołectwo Przywarówka
Helena i Jan Machajda
Janina i Stanisław Ogórek
Sołectwo Kiczory
Teresa i Andrzej Brawiak
Danuta i Stanisław Michalak
WYNIKI KONKURSÓW
(Komisja w składzie: Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Danuta i Roman Paplaczyk oraz Karolina i Marcin Kowalczyk):
Konkurs na Najsmaczniejszy Chleb
domowy i podpłomień:
1 miejsce - Przywarówka - Józef
Karkoszka
2 miejsce - Skoczyki - Bożena Kuliga
3 miejsce - Murowanica - Emilia Janowiak i Maria Kupczyk
4 miejsce - Centrum - Jan Kwak
Konkurs na Najlepszy miód topiony
z cukru i najlepszą nalewkę
1 miejsce - Centrum - Danuta Kwak
2 miejsce - Murowanica - Halina Matera oraz Przywarówka - Józef
Karkoszka
3 miejsce - Skoczyki - Bożena Kuliga
4 miejsce - Kiczory - Adela Wilk-Juraszek
Konkurs na na Starodowny wionek
na zakończenie „zbiyrek”:
1 miejsce - Centrum - Eugeniusz
Lichosyt
2 miejsce - Murowanica
3 miejsce - Kiczory - Sylwia Karkoszka
4 miejsce - Przywarówka - Maria
Karkoszka
5 miejsce - Skoczyki
Konkurs na bukiet
kwiatowo-zielny:
UWAGA: Podajemy tutaj pięć pierwszych miejsc; do konkursu zgłoszono
natomiast 14-ście bukietów; pozostałe
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osoby otrzymały stosowne nagrody.
1 miejsce - Danuta Janowiak (Lipnica
Wielka - Murowanica)
2 miejsce - Bożena Lichosyt (Lipnica
Wielka - Skoczyki)
3 miejsce - Krystyna Filip (Zubrzyca
Dolna)
4 miejsce - Janina Karkoszka (Lipnica
Wielka - Przywarówka)
5 miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lipnicy Wielkiej - Skoczykach
Konkurs przyśpiewek
dożynkowych:
1 miejsce - Aneta Orawiec - Centrum
Konkurs „Cy bocys jako się
to nazywo?”:
1 miejsce ex aequo:
Murowanica (Sołtys Franciszek Pindziak
+ Muzyk Andrzej Dziubek)
Centrum (Sołtys Jan Kwak + Starosta
nowotarski Krzysztof Faber)
Skoczyki (Sołtys Bożena Lichosyt + Poseł na Sejm Edward Siarka)
Przywarówka (Bronisław Bandyk i Wójt
Gminy Lipnica Wielka Bogusław
Jazowski)
Kiczory (Sołtys Henryk Kowalczyk i Radny Powiatowy Jan Kuczkowicz)
WYNIKI KONKURSÓW
(Komisja w składzie:
Marzena Polaczek, Krzystof Król,
Krzysztof Wojdyła):
Młócenie zboża:
1 miejsce - Centrum (Eugeniusz Lichosyt, Józef Karkoszka, Emil Karlak)
2 miejsce - Przywarówka (Jan Machajda, Eugeniusz Bandyk, Bronisław
Bandyk)
3 miejsce - Murowanica (Tadeusz Karlak, Eugeniusz Karnefel, Karol
Jurczak)
4 miejsce - Skoczyki (Eugeniusz Węgrzyn., Stefan Spyrka)
5 miejsce - Kiczory (Grzegorz Dunajczan, Marcin Karkoszka)
Robienie masła:
1 miejsce - Murowanica (Danuta
Janowiak)
2 miejsce - Przywarówka (Ela Kubisiak)
3 miejsce - Skocyzki (Beata Dunaj)
Kręcenie porwosła:
1 miejsce - Skoczyki (Stefan Spyrka)
2 miejsce - Kiczory (Franciszek Stechura)
3 miejsce - Murowanica (Eugeniusz

3
Karnefel)
4 miejsce - Centrum (Emil Karlak)
Zbieranie rzepy:
1 miejsce - Murowanica (Szymon
Karlak)
2 miejsce - Skoczyki (Beata Dunaj)
3 miejsce - Centrum (Ryszard Dziubek)
4 miejsce - Kiczory (franciszek Stechura)
5 miejsce - Przywarówka (Ela Kubisiak)
Tocenie bola:
1 miejsce - Kiczory (Grzegorz Dunajczan, Marcin Karkoszka)
2 miejsce - Centrum (Ryszard
Dziubek, Mateusz Dziubek)
3 miejsce - Skoczyki (Adrian Pażucha,
Ryszard Dunaj)
4 miejsce - Murowanica (Szymon Karlak, Piotr Matera)
Przeciąganie liny:
1 miejsce - Centrum (Ryszard Dziubek,
Mateusz Dziubek, Adam Kwak,
Kamil Cymerman)
2 miejsce - Murowanica (Mateusz Machajda, Piotr Stopiak, Paweł Harkabuzik, Mariusz Stopiak)
Rzut gumiokiem:
1 miejsce - Szymon Karlak
2 miejsce - Tadeusz Karlak
3 miejsce - Jerzy Polaczek
4 miejsce - Patryk Maciura
Chodzanie jojkiem:
1 miejsce - Łukasz Klozyk
2 miejsce - Karol Łaciak
3 miejsce - Dawid Wnęk
foto: Bronek Kowalczyk
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J ubileusz 25-L ecia
K apłaństwa
Ks. Dra. Jana Pelczarskiego
W środę 29
czerwca 2016 roku,
w
uroczystość
świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodził swój
Srebrny Jubileusz
Kapłaństwa ks. dr
Jan Pelczarski. Dokładnie 25 lat temu
w dzień świętych
Apostołów przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie z rąk biskupa Sławoja
Leszka Głódzia.
W rocznicę tego tak ważnego wydarzenia Jubilat odprawił uroczystą Mszę świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Łukasza, w parafii rodzinnej, w Lipnicy Wielkiej.
Wraz z rozpoczęciem dziękczynnej Mszy świętej serdeczne, słowa szczerych życzeń skierowały do Jubilata dzieci :
Agata Micniak i Bartłomiej Hrustek - uczniowie Szkoły Pod-

stawowej Nr 3 w Skoczykach. Następnie życzenia i kwiaty
składała delegacja Gminy w osobach: Bogusław Jazowski –
Wójt Gminy Lipnica Wielka i Bożena Solawa - Kierownik USC.
W imieniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej słowa podziękowania i zapewnienie o modlitwie wyrazili Augustyn Słaby i
Danuta Paplaczyk wręczając jednocześnie kwiaty.
Do licznie zebranych na Mszy świętej wiernych dostojny
Jubilat wygłosił okolicznościową, piękną homilię zwracając
się nich słowami:
Umiłowani w Chrystusie Panu!
W czerwcu 1997 roku papież Jan Paweł II odbył trzecią
pielgrzymkę do Polski i jak zazwyczaj odwiedził różne miasta, spotkał miliony wiernych, którzy przychodzili słuchać

Jego słów i również odbył spotkanie z młodzieżą tym razem w miejscu bardzo szczególnym, bo naznaczonym odwagą i heroizmem żołnierzy polskich walczących w pierwszych
dniach II wojny światowej w obronie Ojczyzny. Spotkał się na
Westerplatte z młodzieżą. I przemawiając do ludzi młodych
wskazał na wody otaczające przylądek i powiedział: „Ludzie
młodzi! Wasze spojrzenie powinno być szerokie jak horyzont
tego morza i jednocześnie głębokie jak wody tej zatoki”.
I to prawda ! „Każdy w życiu ma swoje Westerplatte”. Co
znaczą te słowa ? Te słowa znaczą to, że w życiu, bez żadnego wyjątku, czy to osoba zamężna, sama, czy to ksiądz, siostra, czy to zakonnik ma w swoim życiu Westerplatte! Znaczy miejsce zmagania. Każdy ma swoją misję do spełnienia,
zadania do wykonania. Wyzwania przed którymi stoi i którym
musi podołać. Każdy w życiu ma swoje miejsce i swoją misję
do spełnienia.
Dzisiaj w liturgii wspominamy dwóch apostołów szczególnie ważnych dla naszej wiary. Zajmują oni miejsce szczególne w historii naszego kościoła.
Święty Piotr usłyszał słowa „Pójdź za mną”. Zostawił
wszystko i poszedł za Panem. Spędził z Jezusem trzy lata swojego życia- patrzył, słuchał. Był z Jezusem Chrystusem na Górze Przemienienia, stał się wówczas rzecznikiem apostołów i powiedział: „Panie jak dobrze być z Tobą, Panie jak dobrze znać Ciebie, Panie jak dobrze i wspaniale jest być Twoim
uczniem”. Święty Piotr był rzecznikiem apostołów, kiedy Jezus
zapytał: „Za kogo mnie uważacie” on wstał i powiedział: „Ty Jesteś Chrystus Syn Boga Żywego. Ty Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem”. A wiemy, że Piotr również doświadczył w życiu słabości.
W chwili próby upadł. Ten, którego nazywamy pierwszym papieżem powiedział w chwili próby „nie znam Go”. Uczeń, który zapiera się swojego mistrza. Ale, Piotr wiemy, że uwierzył
w miłosierdzie Boże, możliwość przebaczenia przez Boga.
I również wiemy z Ewangelii św. Jana po Zmartwychwstaniu Chrystusa, Pan Jezus pyta Piotra trzykrotnie: „Piotrze
! Czy ty mnie miłujesz?” Piotr odpowiada trzy razy. Panie, Ty
wiesz, że pomimo upadków, pomimo słabości i pomimo grzechów ja Ciebie miłuję. I również wiemy z tradycji, że pewnego
dnia w czasie prześladowań chrześcijan w Rzymie, Piotr ucieka z miasta aby zachować swoje życie i spotyka na obrzeżach
Rzymu Jezusa Chrystusa i pyta Go: „Gdzie idziesz Panie ? Idę
aby znowu być ukrzyżowanym” Słowa istotne. „Dokąd idziesz
Panie?”. Święty Piotr wraca do miasta i jest ukrzyżowany, głową w dół, mówi, że nie jest godzien być ukrzyżowany jak jego
Mistrz. Czego można nauczyć się od Piotra. Piotr jest bardzo
podobny do nas, ponieważ ma wzloty i upadki w drodze jego
wiary. Na chwile uniesienia jest skłonny, by wszystko zrobić
dla Chrystusa, ale w chwili próby upada. Jesteśmy podobni.
Czasami w naszym zapale powiemy, Boże dla Ciebie wszystko
zrobię. Czyli, Piotr jest podobny do nas.
I również mamy dzisiaj drugiego apostoła,świętego Pawła. On może być patronem tych, którzy zaczynają źle a kończą
dobrze. Paweł zaczyna jako prześladowca kościoła a jego misja polega na wykorzenieniu z powierzchni ziemi wiary w Jezusa Chrystusa i w czasie drogi do Damaszku spotyka Pana.
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I właśnie tam dokonuje się jego przemiana. Duchowo umiera Szaweł i rodzi się Paweł, wielki głosiciel Ewangelii Chrystusowej. Ten, który chciał kiedyś zniszczyć wiarę, powie: „Dla
mnie żyć to Chrystus” i wszystko inne uważa za śmieci. Również w drugim czytaniu dzisiejszej ewangelii mamy piękne
słowa św. Pawła, oby to były nasze słowa w godzinę śmierci: „Uczestniczyłem w dobrych zawodach, bieg ukończyłem,
wiarę ustrzegłem, nic innego mi nie zostaje tylko otrzymać
koronę chwały od Pana i Mistrza”. Święty Paweł i jego życie
powinno być pociechą dla was, którzy jesteście rodzicami
i czasami widzicie, że wasze dzieci żyją z dala od Boga, że wasze dzieci, wnuki schodzą z drogi. Nigdy nie trzeba tracić nadziei. Łaska Boża jest zawsze większa aniżeli upadki, grzechy
i ułomność ludzka.
I również dzisiaj to jest dzień
szczególny dla mnie. Dokładnie
w tym dniu przed 25 laty otrzymałem święcenia kapłańskie.
Dlatego w tym dniu wyrażam
przede wszystkim wdzięczność
Bogu za dar kapłaństwa i za dar
25 lat posługi kapłańskiej. W latach siedemdziesiątych popularny był wieloodcinkowy film
„40 – latek” i na początku tego
filmu była piosenka: ”Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień...”,
co dopiero powiedzieć po dwudziestu pięciu latach – mija to
wszystko jeszcze szybciej. Po co są rocznice, czy w małżeństwie, czy też rocznice święceń kapłańskich, ślubów zakonnych – mają swój cel. Pierwszym celem jest spojrzenie wstecz
aby przynajmniej w pamięci przeżyć jeszcze raz chwile radosne i chwile bolesne. Przypomnieć sobie ludzi spotkanych na
szlakach naszego życia i w tych chwilach, na pewno w sercu
rodzi się wdzięczność Panu Bogu za Jego łaskawość, za Jego
dobroć i Jego miłosierdzie. Rodzi się również wdzięczność
setkom i setkom ludzi w różnych częściach świata, za pomoc,
za życzliwość. Ale, rocznice służą po to aby uderzyć się w piersi, jak celnik w ewangelii i powiedzieć: „Panie, przebacz, bo jesteśmy grzeszni”, bo zawsze można żyć lepiej, bardziej autentycznie, bo zawsze można zrobić więcej dla chwały Bożej.
Na pewno przepowiadanie ewangelii w różnych częściach świata jest rzeczą wspaniałą. Człowiek ma możliwość
podzielenia się wiarą Jezusa Chrystusa z tymi, którzy Go nie
znają. Ale jednocześnie głosząc ewangelię można się wiele rzeczy nauczyć od ludzi wierzących. Bardzo często narzekamy, że świat jest zły, że ludzie dzisiaj nie wierzą, ale ile ludzi jest dobrych, drodzy bracia i siostry ! Ile ludzi naprawdę
jest jeszcze wierzących głęboko ! Ja pamiętam spotkanie z kobietą w średnim wieku. Przyszła, by porozmawiać, bo miała
swoje problemy, potrzebowała rady i modlitwy. Ona mówiła, że pracuje w piekarni, wstaje bardzo wcześnie, bo musi
przygotować swoim dzieciom śniadanie, drugie śniadanie,
musi posprzątać i zrobić jeszcze kilka innych rzeczy. Ale ona
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powiedziała, że codziennie wstaje o godzinie 3.30 rano. Zapytałem, dlaczego? Ona odpowiedziała: Przed rozpoczęciem
pracy muszę spędzić pól godziny czasu na modlitwę. Dla
mnie modlitwa jest jak zaczerpnięcie świeżego powietrza, dla
mnie modlitwa jest jak zaczerpnięcie czystej, źródlanej wody.
Ktoś może powiedzieć dlaczego wstawać tak wcześnie. Dlaczego !
Kiedy się kocha naprawdę Boga czy bliskich to wiedzą
szczególnie mamy nie liczy się poświęcenie, nie liczy się wysiłek. Ta osoba, ta kobieta naprawdę wierzyła. Dla niej Bóg nie
był dziadkiem, który żyje w chmurach. Ona wierzyła w Boga
prawdziwego i obecnego.
Jednym z moich wzruszających przeżyć na początku mojego pobytu w Nigerii były odwiedziny na cmentarzu pierwszych misjonarzy. Trudno mówić o cmentarzu, było kilka starych krzyży, pierwszych misjonarzy, którzy przybyli do Nigerii
pod koniec XIX w. i na początku
XX w. Na krzyżu było kilka dat:
data urodzenia, data święceń
kapłańskich, data przybycia na
czarny ląd, data śmierci. I okazuje się, że niektórzy z nich spędzili na czarnym lądzie tylko tydzień, inni parę tygodni, jeszcze
inni parę miesięcy. Zmarli z powodu chorób tropikalnych. Niektórzy na pewno mieliby okazję,
by spotkać jakiegoś mieszkańca Afryki, bo już ze statku zostali zniesieni chorzy, zarażeni malarią albo też innymi chorobami tropikalnymi. I ktoś mógłby zapytać: Czy warto w ich przypadku było zostawiać rodziny, swój rodzinny kraj Irlandię czy
Francję ? Czy warto ?
Warto ! Dla Boga kiedy rzeczywiście się Go kocha jest
warto ! Kiedy rzeczywiście się kocha i rzeczywiście się wierzy
w Jego obecność, w Jego dobro, Jego miłosierdzie nie liczy się
wyrzeczeń, nie liczą się poświęcenia – liczy się Jego wola! Drodzy bracia i siostry ! Każdy w życiu ma „swoje Westerplatte”,
czyli miejsce gdzie żyje, wierzy i kocha, czyli zadanie do spełnienia , czyli misję do zrealizowania, wyzwania, którym trzeba stawić czoło ! I wy macie „swoje Westerplatte”, w rodzinach,
w pracy zawodowej czy w innych okolicznościach. Ważne jest
aby wierzyć w Jezusa Chrystusa naszego Pana, kochać Go
i czynić Jego wolę, bo każdy w życiu ma „swoje Westerplatte”.
I obyśmy na końcu naszego pielgrzymowania ziemskiego potrafili uczynić naszymi słowa św. Pawła, które znajdują
się w drugim czytaniu, kiedy św. Paweł mówi: „Uczestniczyłem w wielu zawodach, dokończyłem biegu, ustrzegłem wiary, nic mi innego nie pozostaje jak spotkać Pana, któremu służyłem i którego kochałem”.
Po Eucharystii w wzruszające słowa do Jubilata skierował ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel: „Księże Janie, nasz drogi
Jubilacie ! Na uroczystość dziękczynienia za dar powołania
do życia kapłańskiego z tej ziemi lipnickiej jest równocześnie
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wdzięczność każdego z nas. Bo wszyscy 25 lat temu cieszyli się, że z tej ziemi, z tej parafii Cię powołał Bóg i posłał
do różnych części świata, Ameryki i Afryki, Polski – dlatego też tym bardziej wszyscy z nas się cieszyli.
Ile dobra przez Twoje ręce spłynęło na ludzi, błogosławieństwa Bożego, ile myśli od Boga, które płynęły
przez Twoje myśli, jak bardzo wiele przekazałeś ludziom
tego dobra. Jesteś pokornym kapłanem, a pokorni kapłani najwięcej zrobią. Będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie, w Twojej intencji, żebyś służył kościołowi i tak jak
święty Paweł otrzymał wieniec miłości i ukoronowanie
życiem wiecznym. Bóg zapłać ks. Janie za całą Twoją posługę, Twoje święte kapłaństwo. Niech Cię Bóg prowadzi!”
Na zakończenie nabożeństwa Jubilat wyraził
wdzięczność za wszystko Panu Bogu Najwyższemu, dziękując za dar kapłaństwa. Szczególne podziękowania wyraził dla swojej mamy, zmarłego taty i siostry za ich miłość, ciągłą obecność i za to, ze zawsze można na nich
liczyć, w każdej godzinie życia. Dziękował rodzinie, sąsiadom, kapłanom, księdzu proboszczowi Jerzemu Bargielowi, ks. Janowi Karlakowi- rodakowi, księżom wikariuszom: Krzysztofowi Jaroszowi i Krzysztofowi Korbie.
Wspominał również zmarłych proboszczów: ks. Bolesława Kołacza i ks. Stanisława Kanię jak również ks. Zbigniewa Ziębę posługującego w innej parafii.
Dziękował wszystkim za obecność, za modlitwę w intencji kapłanów posłanych do głoszenia ewangelii. Po
Mszy świętej ks. Janek rozdawał pamiątkowe obrazki.
(kazanie odtworzono na podst. nagrania)
foto: Bronek Kowalczyk
S.K.
Ks. Jan Pelczarski urodził się w Lipnicy Wielkiej 4 grudnia 1965 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2
w Lipnicy Wielkiej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce. W 1984 r. wstapił do Zgromadzenia
Oblatów św. Józefa i po ukończeniu filozofii w Wyższym
Seminarium Duchownym w Warszawie w 1987 został
skierowany na studia teologii do Rzymu. Uzyskał bakalaureat i licencjat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, a następnie odbył studia Master z bioetyki na Ateneum Regina Apostolorum
i uzyskał doktorat z teologii duchowości na Teresinian. Po
otrzymaniu świeceń kapłańskich 29 czerwca 1991 roku
pracował przez 7 lat w Nigerii, w Lagos, w katedrze św.
Krzyża i w parafii Najświętszej Maryji Panny w Isolo. Przez
kilka lat był odpowiedzialnym za formacje w Międzynarodowym Seminarium Duchownym Oblatów św. Józefa
w Rzymie. Obecnie przebywa w La Paz w Boliwii, gdzie
jest rektorem Wyższego Seminarium Duchowego OSJ,
wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium
Duchownym Archidiecezji La Paz i wikariuszem w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryji Panny z Guadalupe w Achumani.
J. Oskwarek

Z historii L ipnicy W ielkiej
H istoria i współczesność parafii
pw . św . Ł ukasza
w L ipnicy W ielkiej ( cz .1)
ks . Z. Z ięba
Niewiele wiemy o pierwszym kościele lub kaplicy w Lipnicy.
W 1625 roku we wsi powstaje Zbór luterański drewniany, budowany zrębowo, jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium.
Stał w miejscu obecnego przykościelnego cmentarza. Został
ufundowany przez rodzinę Thurzo, właścicieli Zamku Orawskiego,
na prośbę sołtysa lipnickiego, poddanego zamkowi. Dla większości lipniczan był to symbol obecnej przemocy, więc nie korzystali z posługi pastorów. Z kolei protestanccy właściciele wioski nie
pozwolili mieszkańcom sprowadzić księży katolickich. Ci jednak,
mimo kar robili to. Od 1651 roku katolicy korzystali z opieki duszpasterskiej parafii w Orawce. Odprawiano też Msze święte w samej
Lipnicy, na Kapralowym Brzyzku, powyżej istniejącego kościoła
parafialnego. W 1727 roku zbór ewangelicki został przyjęty przez
katolików.
Pierwsza parafia katolicka w Lipnicy erygowana była w 1757
lub 1758 r. Parafia należała wtedy do diecezji spiskiej. Z 1759 roku
pochodzi wzmianka o pierwszym plebanie Lipnicy Niżnej, księdzu
Ignacym Jabłońskim, pochodzącym z Jabłonki. Był on fundatorem zachowanej do dziś figury Najświętszej Rodziny na placu przed kościołem. W 1762 r. plebanem lipnickim został ks. Wojciech Zubrzycki z Zubrzycy Górnej. To on jest budowniczym naszego obecnego, murowanego kościoła. Budowla została wzniesiona
obok istniejącego jeszcze starego kościoła drewnianego, który ok.
roku 1777 został rozebrany i sprzedany do pobliskiego Chyżnego.
Legenda głosi, iż murowaną farę lipnicką pw. św. Łukasza wybudowano za zbójnickie dukaty. Tak naprawdę nie wiadomo skąd wzięto pieniądze na budowę. Jednym z fundatorów był sam proboszcz.
Kościół wybudowany został w stylu późnego baroku, specyficznego dla Górnych Węgier tego okresu. Jest to kościół jednonawowy
o sklepieniu kolebkowym. Prezbiterium od reszty kościoła oddziela półkolisty łuk tęczowy. Prezbiterium jest niższe i sklepione żaglowo. Na tylnej ścianie znajdujemy rozbudowany chór muzyczny z galeriami bocznymi wspartymi na kolumnach drewnianych
imitujących marmur. Ukończenie budowy i poświęcenie kościoła
św. Łukasza Ewangelisty miało miejsce 7 kwietnia 1769 roku. Historycznym symbolem wioski i parafii od początku jej istnienia jest
święty Łukasz.
Świadczy o tym wizerunek wyryty na pieczęci wsi z XVIII w.,
która zachowała się do dziś w Zamku Orawskim.
(przedruk z publikacji „Lipnica Wielka na przestrzeni dziejów”)
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Ś rodki na remont remizy

w

K iczorach w ramach programu
„M ałopolskie remizy 2016”

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w Nowym Targu wicemarszałek województwa
małopolskiego Wojciech Kozak przekazał uroczyście Umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania na remonty remiz i ich doposażenie w ramach konkursów: „Małopolskie Remizy 2016” oraz „Bezpieczna Małopolska 2016”. Dofinansowanie w ramach „Małopolskie Remizy 2016” trafiło również do naszej gminy, a umowę
odebrał Pan Wójt Bogusław Jerzy Jazowski. Pieniądze te zostaną przeznaczone na
remont OSP Kiczory w ramach projektu „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach”. Z naszego powiatu dofinasowanie otrzymają również jednostki OSP we Wróblówce, Łapszach Niżnych, Tylmanowej, Bukowinie Osiedlu, Chabówce i Szaflarach.
Info i foto ze strony www.malopolska.pl

W ybory uzupełniające

na sołtysa i do rady sołeckiej
W dniu 19.06.2016 roku odbyły się w naszej gminie wybory uzupełniające na
Sołtysa (Kiczory) i do Rady Sołeckiej (Centrum).
W wyborach uzupełniających na Sołtysa (Kiczory):
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 504
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania: 218
Liczba głosów ważnych: 217
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
KOWALCZYK Henryk - 133; WILK-JURASZEK Adela - 84
Na sołtysa w Kiczorach został wybrany KOWALCZYK Henryk
W wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej (Centrum):
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1339
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania: 24
Liczba głosów ważnych: 23
Na kandydata oddano następującą liczbę głosów ważnych:
SCECHURA Lidia - 22
Do Rady Sołeckiej w Centrum wybrana została SCECHURA Lidia
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W ójt G miny
L ipnica W ielka
z jednogłośnym
absolutorium
Podczas XVIII Sesji Rady Gminy,
która odbyła się 15 czerwca 2016 r. Radni Gminy Lipnica Wielka jednogłośnie
udzielili Wójtowi Bogusławowi Jazowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została poprzedzona rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego. Zapoznano się
również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Po udzieleniu absolutorium
Wójt podziękował Radnym i wszystkim
pracownikom Urzędu, którzy przyczynili się do prawidłowego zrealizowania
budżetu.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 21.003.300,76 zł, co
stanowi 99,49% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 19.702.814,11
zł. Wydatki wykonano w kwocie19.506.846,43 zł, co stanowi 95,57% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.502.353,27 zł. W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg na terenie
gminy w kwocie ogółem 1 217 151,81
zł, w szczególności na:
• remont drogi „Zwiotki” w Kiczorach
w kwocie 126 092,22 zł,
• remont drogi „Od lustra do Siarki” w Kiczorach w kwocie 114 589,26
zł,
• remont drogi „Na Grapę” w Lipnicy
Wielkiej w kwocie 98 787,55 zł,
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• remont drogi „Kuligówka” w Kiczorach w kwocie 266
015,48 zł,
• remont drogi „Centrum 2” w Lipnicy Wielkiej w kwocie 49
952,76 zł,
• remont drogi „Murowanica 2” w Lipnicy Wielkiej w kwocie
39 630,29 zł.

• Wydatki majątkowe, zaplanowane w 2015 roku w kwocie 2.020.757,84 zł, zostały wykonane na poziomie 99,20% planu i dotyczą :
• projektu związanego z budową mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Lipnica Wielka w kwocie 923 185,86 zł,
• budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych w Lipnicy
Wielkiej w sołectwach Skoczyki oraz Przywarówka w kwocie 723 599,30 zł,
• remontu (modernizacji) remizy strażackiej OSP w Centrum
w kwocie 111 593,00 zł,
• sieci kanalizacyjnej/ przyłączy w kwocie 56 874,60 zł,
• zakupów inwestycyjnych związanych .z kanalizacją sanitarną i oczyszczalniami ścieków w kwocie 48 962,12 zł,
• oprogramowania i sprzętu komputerowego w kwocie 36
844,65 zł,
• wykonania systemu monitoringu w Centrum w kwocie 33 000,00 zł,
• remontu pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przywarówce w kwocie 23 419 zł,
• adaptacji pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej
w Centrum w kwocie 16 357 zł,
• projektu pn. „Radosny świat przedszkola w gminie Lipnica
Wielka” w kwocie 15 657,63 zł,
• dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Jabłonce w kwocie 15 000,00 zł.
Zadłużenie gminy Lipnica Wielka na koniec 2015 roku
wynosi 2.189.432,00 zł, co stanowi 10,42 % wykonanych
dochodów budżetu.
opracowanie: Janusz Pakos
foto: Bronek Kowalczyk

P rojekt pn . Ś wiat młodego odkrywcy
Na podstawie Umowy dotacji Nr 8/69/DL9-ODL/2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej i grupa nieformalna „Pomagamy odkryć świat” realizuje projekt pn. „Świat młodego odkrywcy”, który zakłada zorganizowanie czterech spotkań autorskich i zakup tematycznej literatury w okresie od 16.08.2016 r. do 30.11.2016 r.
Spotkania autorskie:

1) Kultura Japonii w literaturze dziecięcej
2) Prezentacja multimedialna Afryki pod hasłem „Co kraj to obyczaj”
3) Muzyka Boliwii
4) Kulinaria: „Smaki świata”

Wartość projektu: 3 544,00 zł
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
S.K.
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W ykaz uchwał podjętych przez radę gminy lipnica wielka
– marzec , maj , czerwiec , sierpień 2016 rok
Nr uchwały

Data Sesji

W sprawie

XVI/ 89/ 2016 22.03.2016

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2015

XVI/ 90/ 2016 22.03.2016

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej za rok 2015

XVI/ 91/ 2016 22.03.2016

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy
Wielkiej za rok 2015

XVI/ 92/ 2016 22.03.2016

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

XVI/ 93/ 2016 22.03.2016 Zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
XVI/ 94/ 2016 22.03.2016 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka
XVI/ 95/ 2016 22.03.2016

Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
na terenie Gminy Lipnica Wielka w roku 2016

XVII/ 96/ 2016 06.05.2016 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na cele rolne
XVII/ 97/ 2016 06.05.2016 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
XVII/ 98/ 2016 06.05.2016 Zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Lipnicy Wielkiej
XVII/ 99/ 2016 06.05.2016 Zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok
XVII/ 100/ 2016 06.05.2016 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka

XVIII/101/2016 15.06.2016

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Lipnica Wielka za 2015 rok

XVIII/102/2016 15.06.2016 Absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
XVIII/103/2016 15.06.2016 Zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok
XVIII/104/2016 15.06.2016 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka
XVIII/105/2016 15.06.2016

Powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy ds. wyborów uzupełniających na Sołtysa oraz członka
Rady Sołeckiej w Gminie Lipnica Wielka

XVIII/106/2016 15.06.2016

Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lipnica Wielka i Gminą Jabłonka w sprawie współdziałania w zakresie wspólnego wykonania zadania dowożenia uczniów

XVIII/107/2016 15.06.2016

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. 9545 na rzecz Firmy STESKAL
Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna

Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków koXVIII/108/2016 15.06.2016 munikacyjnych na terenie Gminy Lipnica Wielka, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Lipnica Wielka
XIX/109/2016 26.08.2016 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
XIX/110/2016 26.08.2016 Terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XIX/111/2016 26.08.2016

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. 9545 ( wg starej ew. dz.
23137) na rzecz Krystyny Malec prowadzącej kiosk spożywczy

XIX/112/2016 26.08.2016 Zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok
opr. G. Białoń
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L aur B abiogórski
dla F ranciszka P indziaka
oraz medal pamiątkowy
XX- lecia działalności S towarzyszenia
G min B abiogórskich
dla wójta B ogusława J azowskiego
W ramach 450-lecia Jabłonki,
w dniu 11.07, w Orawskim Centrum
Kultury odbyła się konferencja z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Podczas tej
uroczystości wręczono doroczną nagrodę Stowarzyszenia - Laur Babiogórski. Z naszej Gminy Laur powędrował w tym roku do Pana Franciszka
Pindziaka za długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz gminy Lipnica Wielka w dziedzinie samorządowej, strażackiej oraz kulturalnej. Lauda-

wręczył pamiątkowe medale z okazji
XX-lecia działalności Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich. Otrzymali je wójtowie wszystkich gmin wchodzących
w skład Stowarzyszenia, w tym nasz
Wójt Bogusław Jazowski.
Po części oficjalnej odbyły się występy zespołów regionalnych z regionów „Wokół Babiej Góry”, a Lipnicę Wielką reprezentował Zespół „Orawianie”
im. Heródka.
info i foto autorstwa Jana Cieplińskiego ze strony www.jablonka.pl
Pan Franciszek Pindziak urodzony 4 listopada 1948 roku w Lipnicy Wielkiej, syn Józefiny i Franciszka Pindziaków; – samorządowiec – radny, sołtys;
zasłużony członek Ochotniczej Straży
Pożarnej, działacz kultury.
Działalność strażacka - swą działalność w straży rozpoczął w roku 1956
wstępując do Drużyny Młodzieżowej
OSP w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy;
W 1966 w wyniku reorganizacji jednostki gminne połączyły się tworząc jedną
jednostkę w Centrum - tam zostaje wybrany w 1968 roku Naszelnikiem OSP

Lipnica Wielka (przez 15 lat); gdy w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy powstaje
oddzielny zarząd zostaje wybrany Naczelnikiem OSP Murowanica w 1985
roku (do 2001), a w 2001 roku Prezesem Zarządu OSP Lipnica Wielka - Murowanicy (do dziś dnia); w Zarządzie
gminnym OSP funkcję Prezesa Gminnego sprawuje szóstą kadencję (od 1991
roku); od trzech kadencji członek Zarządu Powiatowego OSP. Posiada odznaczenia: Złoty Znak OSP RP, Brązowy
Krzyż Ministra Obrony Narodowej; Złoty, Srebrny, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; Odznaka „Strażak
Wzorowy” i inne odznaczenia strażackie. Bardzo mocno działa na niwie strażackiej w gminie i poza nią.
Działalność samorządowa – sołtys sołectwa Lipnica Wielka - Murowanica od 2003 roku; Radny Gminy Lipnica Wielka w III kadencji (1998-2002),
V (2006-2010), VI (2010-2014) oraz
w obecnej VII kadencji; aktualnie Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu; w latach 2000-2010 delegat
do Izby Rolniczej.
Działalność kulturalna – od 1965
członek Zespołu Teatralnego „Dolanie”
w Murowanicy prowadzonego przez
śp. Andrzeja Janowiaka; od 1976-1992
roku Kierownik Zespołu „Orawa”; obecnie członek Orawskiej Grupy Teatralnej
im. dra Emila Kowalczyka; aktywnie zaangażowany w działalność kulturalną; prowadzi konkursy pasterskie przy
Święcie Pasterskim, często zapraszany do prowadzenia aukcji charytatywnych różnych instytucji podczas imprez
regionalnych.
(K.K.)

cję wygłosił Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski. Poza Panem Franciszkiem Laury otrzymali również: Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło Jabłonka, Mieczysław Stanowski ze Stryszowa oraz Stanisław Kubasiak z Suchej Beskidzkiej. Podczas tej uroczystości przewodniczący SGB Marek Listwan
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S potkanie z P apieżem F ranciszkiem w K rakowie
31 lipca 2016 r. zakończyły się obchody Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Panowała radość, pozytywna energia,
miłość do Boga i bliźniego. Widać, że młodzi pielgrzymi przyjęli do serca słowa Ojca Świętego i hasło: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Przypomnę, że Światowe Dni Młodzieży to spotkania
młodych katolików z całego świata z papieżem, które odbywają się średnio co dwa lub trzy lata. Przyjmują one formę radosnego festiwalu religijnego,
a ich pomysłodawcą był Jan Paweł II.
Trwająca pięć dni pielgrzymka Papieża Franciszka przebiegała pod znakiem zadumy i głębokiej refleksji. Poza spotkaniami z młodzieżą z całego świata, Ojciec Święty uczcił na Jasnej Górze 1050 rocznicę Chrztu Polski, odwiedził ciężko chore dzieci w krakowskim szpitalu i w milczeniu, powoli kroczył po
obozie Auschwitz-Birkenau. Właśnie to wydarzenie
zrobiło na mnie i zapewne na wielu innych rodakach
ogromne wrażenie.
Podczas ŚDM Papież Franciszek przemawiał tak, że jego
słowa trafiały do każdego. Nie grzmiał nakazami, nie gromił, nie groził palcem, nie mówił, że chrześcijaństwo jest jedyną słuszną religią, a Kościół katolicki jedynym właściwym
jego odłamem, ale wskazywał drogi, zadając proste pytania,
na które sami mieliśmy sobie odpowiedzieć:
„Pytam Was: czy chcecie być uśpionymi, zahipnotyzowanymi,

odurzonymi, młodymi ludźmi? Czy chcecie, aby inni decydowali o waszej przyszłości? Czy chcecie być wolni? Czy chcecie
mieć otwarte oczy? Walczyć o waszą przyszłość? Nie wydajecie
się być za bardzo przekonani, co? Czy chcecie walczyć o waszą
przyszłość?”
Światowe Dni Młodzieży to czas, gdy papież dostosowuje swoją narrację szczególnie do młodego słuchacza
- nie zawsze jeszcze pewnego tego, czego oczekuje
od życia, żyjącego w trudnej rzeczywistości, w świecie rządzonym przez ludzi, nie zawsze rozumiejących
problemy młodych.
Dla nas Polaków, największą radość wzbudzały,
spotkania z udziałem Jana Pawła II, ale papież Franciszek jest godnym jego następcą. Tak samo, łatwo
trafia do serc i umysłów młodych. Podobnie podnosi na duchu, doradza im, sprawia, aby byli bliżej Boga
i Jezusa.
ŚDM to opatrznościowe chwile refleksji, które
pozwalają młodym zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do
Kościoła, a także wyznawać, z coraz większą radością i odwagą, wspólną wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Światowe Dni Młodzieży mogłyby trwać wiecznie,
bo wtedy panuje niepowtarzalna atmosfera, radość, przyjaźń
oraz wspólne modlitwy i bycie razem! Zatem do zobaczenia
w 2019 roku w Panamie!
S. Lichosyt

Z espół O rawskie D zieci na K arpackim F estiwalu
D ziecięcych Z espołów R egionalnych w R abce -Z droju
- rekomendacja na Ś więto D zieci G ór
Zespół Orawskie Dzieci brał udział w jubileuszowym 40-stym Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych
w Rabce-Zdroju reprezentując region Orawy. W dniach 18 i 19 czerwca w Amfiteatrze
Miejskim swoje programy przedstawiło 14 zespołów z małopolski. Wszystkie grupy walczyły o uzyskanie rekomendacji na przyszłoroczny Międzynarodowy Festiwal „Święto Dzieci Gór” w Nowym
Sączu.
Zespołom przeglądała się komisja w składzie Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog,Wiesława Hazuka – choreograf, Małgorzta Kiereś – etnograf oraz Benedykt
Kafel – etnograf.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz zespół został wybrany do reprezentowania Orawy na renomowanym, jubileuszowym 25 Międzynarodowym Festiwalu
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Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto
Dzieci Gór” , który odbędzie się w Nowym Sączu w 2017 roku oraz usłyszał wiele ciepłych
słów pod swym adresem ze strony komisji.
Komisja wyróżniała nasz program za ukazanie atmosfery folkloru tanecznego Orawy
w kontekście tradycji religijnej.
Zespół przedstawił niezwykle barwny i żywiołowy program artystyczny „Po kościele” („Po Majówce”)
napisany przez dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej panią Karolinę Kowalczyk, za co jej serdecznie
dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Dziękujemy również kapeli w składzie: Marcin Kowalczyk,
Jonasz i Krzysztof Pieronek oraz Patryk Frajcorz, która towarzyszyła nam w czasie występu.
Teresa Baniowska
foto: ze strony www.rabka.pl
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42- gie Ś więto P asterskie
W dniu 3 lipca, w niedzielę, u stóp
Babiej Góry odbyło się 42 Święto Pasterskie otwierające obchody 25-lecia
powstania Samorządu Gminy Lipnica
Wielka. Pogoda nie nastawiała optymistycznie i nie było pewne czy impreza
w ogóle się odbędzie. Najpierw, jeszcze w deszczu, odbyła się przy Fundacji Msza Święta polowa dziękczynna,
z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Lipnica Wielka z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla każdego mieszkańca oraz dla
byłych, obecnych i przyszłych przedstawicieli naszego samorządu. Ale Ksiądz
Proboszcz Jerzy Bargiel modlił się tak

gorliwie, że pomału zaczęło się przejaśniać, a z każdą dalszą godziną naszej
imprezy było coraz ładniej.
Po Mszy Świętej udano się na plac
Święta Pasterskiego, gdzie odbyła się
dalsza część imprezy. Wójt Bogusław
Jazowski w towarzystwie oficjeli oraz
Muzyki Lipnickiej otworzył 42 Święto Pasterskie. Na scenie występowali:
Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej, Muzyka Lipnicka, Zespół Kurpiowski Pod Borem, Kabaret Truteń, Orawskie Dzieci, Chrząszcze, Orawianie im.
Heródka oraz Kapela Cipaga. Każdy
mógł znalaleźć dla siebie odpowiednie dźwięki. W trakcie imprezy tradycyjnie odbyły się konkursy oceniane były
przez komisję w składzie: Andrzej Buroń, Jan Kwak i Monika Klapisz.
Były stoiska Babiogórskiego Parku
Narodowego z konkursami, twórców
ludowych, bacy z wyrobami bacowskimi, agroturystek z degustacją potrwaw

regionalnych oraz jako nowość - kiermasz książki regionalnej. Święto poprowadziła Małgosia Paplaczyk.
Dziękujemy serdecznie naszym
sponsorom: Nadleśnictwu Nowy Targ,
Bankowi Spółdzielczemu w Jabłonce, Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Jabłonce, Wspólnocie Leśnej URBAR w Lipnicy Wielkiej oraz Firmie Jankara Janiny i Karola Wnęków.
Dziękujemy serdecznie Komendzie
Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz
Komisariatowi Policji w Jabłonce, naszym strażakom wszystkich jednostek
za to, iż dzięki ich nadzorowi mogliśmy
się czuć bardzo bezpiecznie; dziękiuje-

my za bezpieczeństwo zdrowotne Panu
dr Janowi Grygierczykowi, dziękujemy całemu personelowi oraz kierownikom ośrodka „Górska Przystań” oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej za udostępnienie budynku, za pomoc organizacyjną oraz pyszną kuchnię; pomoc
w przygotowanie placu imprezy sołtysowi Przywarówki Józefowi Karkoszce, dziękujemy Foto Bronek (Bronek Kowalczyk) za rejestracje imprezy, naszym
patronatom medialnym:Tygodnik Podhalański, podhale24.pl, podhaleregion.
pl, goral.info.pl, Kurier Orawski, Gminne
Nowiny oraz wszystkim życzliwym nam
ludziom.
Organizatorem imprezy był Wójt
Gminy Lipnica Wielka, współorganizatorami zaś: Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka
Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Babiogórski Park Narodowy w Zawoi i Nadleśnictwo Nowy Targ.
(k.k.)

W yniki z konkursów
pasterskich
organizowanych
podczas

42- giego Ś więta
P asterskiego w dniu
03.07.2016 r .
Koszenie łąki:
I miejsce – Szymon Karlak – Murowanica (43 s.)
II miejsce – Eugeniusz Lichosyt (53 s.)
III miejsce – Józef Karkoszka (skosił połowę bo złamała mu się
kosa)
Ręczne piłowanie i rąbanie
drzewa:
I miejsce – Jasek Stępień, Rafał Jasiura - Przywarówka (45,54 s)
II miejsce – Szymon Karlak, Piotr Matera - Murowanica (58,26 s)
III miejsce – Piotr Bury, Radosław Wójciak– Lipnica Mała (1.06,30 s)
IV miejsce – Ryszard Dziubek, Filip
Sturek – Centrum (1.27,37 s)
Wspinanie na Moja:
I miejsce – Patryk Maciura – Centrum
(1.06,00 s)
Strzelanie z bica pasterskiego:
I miejsce – Martyna Lichosyt-Ogrodny – Przywrówka
II miejsce – Eryk Jasiura– Przywarówka
III miejsce – Jan Smoliński
– Przywarówka
III miejsce – Mateusz Bandyk
– Przywarówka
foto: Bronek Kowalczyk
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DAWNYCH
WSPOMNIEŃ
CZAR

Choć starsza już jestem (lecz nie mam stu lat)
pamiętam, że kiedyś weselszy był świat.
Na polach, na łąkach, swawolne piosenki
śpiewały przy pracy z chłopcami panienki.
Ze śpiewem, ze śmiechem dorodne niewiasty
jechały na pole wozem drabiniastym.
Przy studni był żuraw do wody czerpania
i pieniek, w nim babka do kosy klepania.
Gdy zima nastała i śnieg pokrył wszystko
jęczało od cepów niejedno klepisko,
bo kiedy śnieżyca szalała na dworze
chłop mokry od potu cepem młócił zboże
Nie ma co ukrywać, ciężka była praca,
ale ten wysiłek jakoś się opłacał,
i co najważniejsze, wtedy w całym kraju
nie znano pojęcia klęski urodzaju.
Zmieniły się czasy, wzrosły wymagania,
są nowe maszyny i widne mieszkania.
Liczni naukowcy, setki agronomów
wciąż stwarzają wizje nowych,
szklanych domów.
Ucichły piosenki na polu pod lasem,
tylko dziadek z babcią coś zanuci czasem.
Tylko ten skowronek popatrzy z wysoka,
i też szary, smutny chowa się w obłokach.
Łza się kręci w oku. Czy wrócą te czasy,
gdy ludowy „przebój” nie wadził nikomu,
śpiewany na łące, na polu i w domu?
Emilia Kuliga, z domu Jazowska
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S potkanie autorskie z P anią A kiko M iwa
K ultura J aponii w literaturze dziecięcej
WELCOME to J apan

12 września 2016 roku do Lipnicy Wielkiej, do naszej szkoły przyjechały anie z Japonii: Akiko Miwa, Toshiko Kaminajagi oraz Naomi Matsumura. Naszych gości powitali: Wójt Gminy
Lipnica Wielka pan Bogusław Jazowski,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
pani Stanisława Kucek oraz pani Dyrektor Szkoły Elżbieta Mikłusiak. Językiem
polskim posługiwała się tylko Pani Akiko Miwa, która prowadziła z nami spotkanie. Mieszka ona na stałe w polskiej
miejscowości Harklowa i prowadzi tam
Pensjonat Akiko w Ariake – po japońsku przedświt. Panie Toshiko Kaminajagi oraz Naomi Matsumura przyjechały
do Akiko z Japonii w odwiedziny.
O godzinie 12,00 zebraliśmy się
w sali regionalnej Domu Ludowego aby
bliżej poznać kulturę Japonii. Wbrew
pozorom pani Akiko posługiwała się językiem polskim dość płynnie. Panie powitały nas jednak w języku japońskim
(konichiwa =dzień dobry). Na początku spotkania mieliśmy okazję zobaczyć
piękne tradycyjne japońskie stroje. Pani
Akiko pozwoliła przymierzyć kimono
jednej z naszych uczennic-Natalii, która świetnie się w nim prezentowała.

p

Następnie pani Akiko pokazała nam, co
robią japońskie dzieci w szkołach (przygotowywanie tuszu i japońskie pismo).
Słuchaliśmy też japońskiej bajki, układaliśmy origami i nauczyliśmy się japońskiej piosenki o słoniu, która chyba
wszystkim wpadła w ucho. „Łamaliśmy
języki” śpiewając:
Zosan, zosan (słoniu, słoniu)
Ohanaga Nagainone (masz długi nos)
Soyo, Kaasanmo Nagainonyo (Tak, moja
mama też ma długi nos)
Zosan, zosan (słoniu, słoniu)
Darega Sukinino (kogo kochasz?)
Anone Kaasanya Sukinanoyo (Powiem ci,
kocham mamę).
W podziękowaniu za miłe spotkanie trzy uczennice naszej szkoły wręczyły paniom z Japonii kwiaty. Wizyta
wywarła na mnie ogromne wrażenie.
Chciałabym kiedyś odwiedzić Japonię albo przynajmniej pensjonat Akiko
w Harklowej.
Zuzanna Marcinek
Uczennica klasy III
Szkoły Podstawowej nr 2
im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej
foto: Bronisław Kowalczyk
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B arbara B renkus

HERB ORAWY
Jedna z mam w ramach naszego dorocznego Przeglądu Teatralnego dla Zerówek “Scena Małego Aktora” napisała tekst przedstawienia o herbie Orawy. Bardzo nas
to ucieszyło i zwróciliśmy się z prośbą o możliwość druku tekstu w ramach Gminnych Nowin. Na początku mama
nie chciała się zgodzić, ale z racji tego, że tekst ten może
jeszcze kiedyś przydać się komuś do pracy z dziećmi Pani
Barbara wreszcie się zgodziła za co Jej serdecznie dziękujemy, tekst prezentujemy i do podobnej aktywności innych rodziców zachęcamy.

N a podstawie opowiadania

P rzeco orawskie dziedziny
majo taki herb

J aniny J aniczak

Osoby:
Dziecko I, Dziecko II, Dziecko III, Wiatr, Dziecko IV, Sołtys, Żona
Sołtysa, Niedźwiedź, Smrek I, Smrek II, Dziecko V, Syn
Sołtysa.
Dzieci z zachwytem opowiadają o Orawie.
Dziecko I:
Orawa, Orawa przepiykno kraina.
Cały świat obyjdzies, drugiej takiej ni ma.
Dziecko II:
Słónecko przyświyco od wieków tak samo.
Wiater poduchuje, stropiynia odganio.
Zza sceny słychać szum i na scenę wybiega wiatr.
Dziecko III:
Ale, ale! Poźryjcie sie dzieci!
Cóz to za strasydło do nos tutok leci?
Wiatr:
Jacy nie strasydło!
Jesce mi mycie cołkiym nie obrzydło!
Jo jes babiogórski wiater, orawski pokuśnik!
Górolskiej ślebody nojwiynksy miłośnik!
Przez dziyń wartko sie uwijom;
lotom po dziedzinak, ciardasia wywijom!
Wiecórami słuchom staryk opowieści,

pełno w nik do ziymi orawskiej miyłości.
Septajo je stromy: jedlicki i smrecki,
o tyk, có juz downo pośli od nos precki.
Jak powstała Babio Góra, có jom lud ukochoł.
Ka zbójnik orawski skarby w Babi Górze skowoł.
I ciekawyk innyk historii piykniyjsyk.
Opowiym jak kcecie, siadnicie do koła, przepuście tyk
mniyjsyk!
(Dzieci siadają w półkolu)
Dziecko IV:
A skond wiaterku herb nas? Pytomy cie powiydz!
Dwa smrecki zielone, a pośrodku niedźwiydź?!
Wiatr:
Wiatr, jako narrator, staje z boku i powoli snuje swą opowieść.
Downo tymu, hań, w Zubrzicy
Hondras Muniok był sołtysym.
Na scenę wychodzą Sołtys i Żona Sołtysa.
Sołtys:
Jo w Zubrzycy jes sołtysym!
Syćkie pisma som se pisym!
Żona Sołtysa:
Zawdy piyrsy, wsyndzie go pełno!
Kozdymu pómoze, to na pewno!
Wiatr:
I tyn sołtys tak do swej babiny rzece.
Sołtys:
Juz nom trza witać wiesnecke,
póde, przyjde sie kapecke.
Obejrzym po lesie skody.
Ty uryktuj troche wody
jak sie zmyncym to wypijym.
Potym syćko ci opowiym.
Żona Sołtysa:
Na dróge chleba kromecke,
a i chudziutko spyrecke.
Syćkok ci uryktowała.
Wróć sie wartko! Bede cie cekała!
Wiatr:
Sołtys poseł, babe niechoł,
chłoć jom okropecnie kochoł,
ale w dómu tyz robota:
krowy, kury, gynsi i małe dzieciynta.
Seł i seł, a lekko mu sie nie sło, bo co chwile stawoł i okrutnie
wzdychoł.
Widać jakisik wielgi grzych mu na serdusku lezoł.
Sołtys:
Do spowiedzi mi po dródze nigdy nie bywało,
by powiedzieć fararowi có mnie tropi odwagi mom mało.
Ej! Ciynsko mi na dusy!
Pasowałoby mi kiedy do spowiedzi rusyć!
Wiatr:
I tak dumajyncy doseł do swojego lasu.
Siod na pnioku, zjod juzyne, bo mioł troche casu.
Naroz słysy, kasik pomiyndzy smreckami
cóś okropnie sapie, dysy i grzebie łapami.
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Słychać hałas i na scenie pojawia się niedźwiedź.
Sołtys:
Toz to niedźwiydź! Jezus Matko!
Wiatr:
Krzicy, ale nie wiy có mo zrobić wartko.
Sołtys:
Jo...Jo... nawet do spowiedzi póde...
Wiatr:
I nie skóńcół, zemdloł biydny.
Niedźwiedź:
Groźnie mruczy.
Cóz za scynście, Matko Świynto!
Dziś se pojym jako w świynto!
Smrek I:
Niechojciez go panie niedźwiedziu, odydźcie do dómu!
Ón ucynny, dobry gazda, pómocny kozdymu!
Smrek II:
Takiego długo trzeba sukać,
có by cie ni mioł serca osukać!
Niedźwiedź:
Zrezygnowany macha ręką i odchodzi.
Niek juz bedzie jako kcecie.
Wiatr:
No i rzec sie stała niesłychano!
Nastympnyj niedzieli rano
sołtys piyrsy był w kościele.
Z fararym w słuchanicy septoł wiele.
Wystrasół sie nie na żarty,
juz nie był taki uparty
i co chwila z syćkik grzychów scyrze sie spowiadoł,
a syćkim dookoła o niedźwiedziu godoł.
Dziecko V:
Cymu niedzwiydź, cymu smrecki, syćko to juz wiymy,
jacy któ to wymalowoł pojonć ni mogymy.
Wiatr:
Syna nojstarsego, có piyknie malowoł
Kiedysik do siebie sołtys prziwołoł.
Sołtys:
Sołtys macha ręką, przywołuje Syna
Synu ukochany, ty piyknie malujes.
Niedźwiedzia, có mnie nie zjod piyknie namalujes.
Syn Sołtysa:
Z ogromnym zapałem tworzy swoje dzieło, a następnie pokazuje obraz.
Oto jes obrozek z panym jegomościym,
orawskiym niedźwiedziym!
Sołtys:
Synu ukochany! Piyknie ci dziynkujym!
Jo se go powiysym tam, ka urzyndujym.
Wiatr:
Kie sie zaś zchłodziyli syścy sołtysowie
uradziyli sobie,
ze niedźwiydź ze smreckami
bedzie w herbie Orawy wiekami.
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I mpreza animacyjna
dla całych rodzin
„ w zdrowym ciele
zdrowy duch ”
W dniu 19 czerwca na Stadionie w Lipnicy Wielkiej odbyła się impreza animacyjna dla całych rodzin pod nazwą: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach tej imprezy odbył się I Mini Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży

z z rocznika 2003-2004 i młodszych z poszczególnych szkół
podstawowych. Mecze odbyły się w systemie każdy z każdym
a sędziowanie przypadło Patrykowi Michalakowi, Stanisławowi Wojtusiakowi, Mirosławowi Klapiszowi oraz Łukaszowi Klozykowi. Po zaciętych meczach obfitujących w wiele piłkarskich umiejętności wśród tak młodych zawodników ostatecznie drużyny uplasowały się na miejscach:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skoczykach
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Murowanicy
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kiczorach
IV miejsce – Drużyna mieszana Szkół Podstawowych: Nr 4
w Przywarówce i SP 2 w Centrum
V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Centrum
Ponadto wręczono również statuetki dla najlepszego
strzelca i bramkarza turnieju. Zostali nimi wybrani:Najlepszym Bramkarzem – Kamil Kuliga, a Najlepszym Strzelcem
– Michał Kobroń - obaj ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczykach. Wszystkie drużyny otrzymały medale i dyplomy.
Ponadto w trakcie meczy atrakcje i konkursy dla całych
rodzin zapewniały panie z Art-Cinema z Nowego Sącza. Były
to między innymi tańce na wolnym powietrzu, malowanie
twarzy, balonowe zoo, zabawy z chustą, pokaz baniek mydlanych, zjeżdżalnie. Każdy mógł dla siebie znaleźć coś dobrego.
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury i KS Babia Góra.
foto: Bronek Kowalczyk
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S potkania autorskie z P anią I reną G robarczyk
Chlyb Gazdy
Downi na Orawie
chleba sanowali
kazdo okrusynke
ze ziymi dźwigali
Dzisiok jes choćjako
widzicie to sami
bo świat się przewraco
do gory nogami
W zubrzyckiej piekarni
dumali, myśleli
jaki tu chlyb upiyc
by go ludzie kcieli
Jaz się kiesik w nocy
prababka przyśniyła
tako rade dała
tak im poradziyła
Wlyj kwaśnego mlyka
od orawskie krowy
upieces chlyb smacny
pochnoncy i zdrowy
Bedzie go cuć latym
jak orawskie siano
i „chlebuś od Gazdy”
dejcie mu na miano
Rano piekli wartko
tak jako się śniyło
a pochło w piekarni
jaz nosym krynciyło
Kazdy kto spróbuje
tak godo do siebie
- do cudu ześ dobry
nas gazdowski chlebie
Tekst: I. Grobarczyk

W piątek 17 czerwca 2016 r. w Lipnicy Wielkiej miały miejsce dwa spotkania autorskie dla dzieci klas IV – VI szkół
podstawowych z Panią Ireną Grobarczyk – Orawianką zamieszkałą w Zubrzycy Górnej. Pisarka jest autorką bardzo znanego i popularnego zbioru gawęd pt. Gawędy orawskie napisanego
w naszej gwarze. Gadki pani Ireny to
humorystyczne opowieści, przedstawiają świat orawskiej tradycji, umiłowanie ziemi, problemy dzieci i młodzieży
w szkole, jak również życie mieszkańców, świętych.
Pierwsze spotkanie odbyło się
o poranku, o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki. Uczniowie Szk. Podst. Nr 4 im. dr
Emila Kowalczyka z Przywarówki pod
opieką pani dyrektor Janiny Karkoszki
zostali dowiezieni przez pana Bronisława Kowalczyka gimbusem szkolnym.
Dzieci z niecierpliwością oczekiwały
pojawienia się Gościa. Po przedstawieniu i powitaniu pisarki przez mgr Stanisławę Kucek nastąpiła część oficjalna.
Drugie spotkanie miało miejsce o godzinie 11.40 w Domu Ludowym, gdzie na czas dojechali uczniowie ze Szk. Podst. Nr 1 z Murowanicy pod opieką nauczycieli: mgr Władysławy Moniak, mgr Danuty Waresiak

i mgr Mariusza Machajdy. Podczas spotkania nad swoimi wychowankami czuwała mgr Elżbieta Mikłusiak Dyrektor
Szk. Podst. Nr 2 im. J. i E. Mików.
Pisarka ciekawie i barwnie opowiadała dzieciom o motywach napisania
swoich tekstów. Bardzo często inspiracją były zasłyszane od ludzi starszych na
Orawie, opowieści, dotyczące pracy na
roli, prowadzenia gospodarstwa, zwyczajów, szkoły, ekologii, religii, świętych
czy też jeszcze inne. Jak sama autorka przyznała pierwsza gawęda pt. Jako
jo ucitela ucyła powstała z konieczności, dla dziecka, które uczyła w szkole
i przygotowywała do udziału w konkursie gwary. Jak się okazało uczennica odniosła sukces.
Dzieci aktywnie uczestniczyły
w spotkaniu słuchając z zainteresowaniem prezentowanych przez autorkę
tekstów. Wśród czytanych gawęd znalazły się m.in.: Ksiyndzowe pscoły, Cukierki na podłaźnik, Babcyna rynta, Ka
się podziała krowa, Dziadkowe godzinki, których dzieci słuchały z wielkim zapałem. Następnie Pani Irena zadawała dzieciom pytania dotyczące znaczenia różnych słów używanych dawniej
w naszej gwarze, te zaś udzielały trafnych odpowiedzi.
Miłym akcentem spotkania było
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zaprezentowanie gawędy pt. Ksiyndzowe pscoły autorstwa
Ireny Grobarczyk przez Bartłomieja Hrustka ucznia Szk.
Podst. Nr 3, za którą otrzymał II nagrodę (Srebrnego Smreka) na tegorocznym Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia - Florka w Białym Dunajcu.
Na zakończenie spotkania w SP 3 mgr Ewa Rószczka dyrektor szkoły w serdecznych słowach podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania, zaś w Domu Ludowym podziękowania dokonała mgr Stanisława Kucek. Wdzięczni uczniowie w osobach Alicji Żurek i Jakuba Wojdyły wręczyli Pani
Irenie wiązanki kwiatów dziękując za wspólnie spędzony
czas, za słowa do nich skierowane i cenne wskazówki, które być może w przyszłości zainspirują niektórych uczniów
do pisania własnych tekstów.
Spotkania okazały się dla wszystkich niezapomnianym
przeżyciem i dobrą zabawą. Niewątpliwie należały do bardzo udanych. Autorka jest niezwykle sympatyczną, ciepłą
i serdeczną osobą.
Spotkania zorganizowali: GBP i ZSO w Lipnicy Wielkiej.
(S.K.)
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Irena Grobarczyk – urodziła się w 1947 roku w Podwilku i pochodzi ze znanego rodu Stercułów. W jej domu rodzinnym pielęgnowano tradycje narodowe. Brat dziadka Eugeniusz Stercuła, właściciel apteki w Jabłonce i współautor broszury Co my za jedni, był jednym z pierwszych „budzicieli polskości” na Orawie. Dziadek pani Ireny Edward Stercuła, człowiek wszechstronnie uzdolniony, zdobywał wykształcenie na
Węgrzech.
Wcześnie osierocona przez matkę, tylko dzięki własnemu uporowi zdobywała wiedzę. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce, a następnie SN (polonistyka) w Krakowie. W roku 1968 rozpoczęła pracę nauczycielską w Szkole
Podstawowej w Zubrzycy Górnej. Jest autorką zbioru pt. Gawędy orawskie wydanego przez wydawnictwo „Unum” w Krakowie, w 2001 roku. Jej utwory znajdują się również w Orawskiej Czytance wydanej staraniem Wydawnictwa „Zahylina”,
Rabka-Zdrój 2014 r. Publikuje również w periodykach takich
jak: Moja Orawa, Orawa. Jest również autorką przemówień
okolicznościowych napisanych gwarą.
foto: Bronek Kowalczyk

O rawiacy (Z iemia O rawska )
na XXXVI międzynarodowym festiwalu
P yrzyckie S potkania z folklorem
W dniach 25-26 czerwca Zespół Ziemia
Orawska - zrzeszający członków zespołu Orawiacy z Lipnicy Wielkiej oraz Rombań z Chyżnego wraz z kapelą, uczestniczył w XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Jest to jeden z największych
i najstarszych festiwali folklorystycznych w Polsce, którego źródłem było pragnienie kultywowania kultury ludowej na Ziemi Pyrzyckiej.
W sobotę, 25 czerwca braliśmy udział
w „NAPADZIE NA PYRZYCE” - czyli w spontanicznych występach zespołów w różnych częściach miasta po to, aby zachęcić mieszkańców
do udziału w tym wydarzeniu i dać przedsmak
tego, co będziemy pokazywać na scenie. Kulminacją triumfu pyrzyckiego folkloru był kolorowy i huczny korowód, który w tanecznym rytmie przemaszerował ulicami miasta.
26 czerwca, na festiwalowej scenie wystąpiło wiele zespołów ludowych z całej Polski i zagranicy: m.in. Zespół z Węgier, Bułgarii, Kaszub, Cieszyna i wiele innych, ale największe zainteresowanie wzbudził zespół z Indii. Swoim barwnym ubiorem, egzotycznym tańcem i muzyką wyróżniał się na tle innych grup. Ziemia Orawska oprócz tradycyjnego śpiewu i tańców ludowych,
pokazała także obrzędy i zwyczaje związane ze świętem Świętego Jana, co spotkało się z pozytywną reakcją publiczności.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Był to dla nas bardzo radosny czas, który pozwolił nam zobaczyć kulturę z różnych zakątków świata. Mamy nadzieję, że uczestnicy festiwalu przekonali wszystkich mieszkańców Pyrzyc,
że FOLKLOR JEST COOL!
Sylwia Pastorczyk
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K olejny duży sukces O rawian

W dniach 27.06-03.07 w Gorzowie
Wielkopolskim odbył się XXIII Międzynarodowy Festiwal Tańca ,,Folk Przystań ,,Uczestniczyło w nim 13-ście zespołów regionalnych z Indii, Turcji, Rosji, Ukrainy, Macedonii, Mołdawii, Czarnogóry, Słowacji, Bułgarii oraz po dwa
ze Serbii i Polski. Wybrane one zostały z pośród kilkadziesięciu grup, które wysłały zgłoszenie na tą imprezę.
Samo więc uczestnictwo w tym festiwalu jest już swego rodzaju sukcesem .
W śród tej trzynastki znalazł się również
zespół Orawianie im.Heródka z Lipnicy
Wielkiej. Stanęliśmy w szranki z najlepszymi zespołami ,których baza szkoleniowa, zaplecze techniczne, czy też idące za tym dotacje od państwa dla zespołu są na poziomie ,o którym na razie nasz zespół może tylko pomarzyć.
Większość tych zespołów działają na
zasadzie szkółek ,które przyjmują dzieci odpowiednio wybierane pod kątem
rytmiki muzyki i śpiewu i to już od 5-go
roku życia ,które następnie przechodzą do starszych grup .Wszystko po to,
aby potem reprezentować swoje państwa za granicą na odpowiednio wysokim poziomie. I to według mnie zdaje egzamin, bo w wieku 12-13-stu lat
osiągają one taki poziom ,że patrząc na
ich taniec można odnieść wrażenie, że
w niektórych momentach tancerze nie

dotykają stopami sceny. I właśnie na
ten festiwal warto było pojechać choćby po to ,żeby te zespoły zobaczyć na
własne oczy. Było to niesamowite przeżycie. Panowała tam poza tym cudowna atmosfera ,gdzie oprócz dni wypełnionych występami i różnymi próbami był również czas na integrację z innymi zespołami ,naukę tańców ,dyskotekę ,czy kąpiel w jeziorze. Dlatego
też miło mi oznajmić ,że na festiwalu
Folk Przystań 2016r, zespół Orawianie
im.Heródka z Lipnicy Wielkiej zdobył
I- wsze miejsce !! Myślę, że międzynarodowe jury ,które oceniało te zmagania przekonał nasz autentyzm i bardzo
dobry moim zdaniem program pasterski w ze strzelaniem z biczów ,różnymi zabawami, dobrym śpiewem i tańcem, który przy odpowiednim wykonaniu na wysokim poziomie wcale jak
się okazało nie musi być w konfrontacji
z zespołami artystycznie opracowanymi na straconej pozycji. Na koniec pokuszę się o twierdzenie ,że nasz sukces
w Gorzowie Wielkopolskim jest jednym
z największych ,jak nie największym
sukcesem zespołu Orawianie w jego
dotychczasowej działalności. Twierdzę
tak dlatego ,bo jestem z tym zespołem od samego początku i byłem praktycznie przy wszystkich jego sukcesach
najpierw jako członek zespołu, potem

instruktor ,a teraz jako kierownik Orawian. Tak więc po I- wszym miejscu ,na
festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej jest to w tym roku drugi
nasz wielki sukces.
Nasz wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu z programu FIO Małopolska Lokanie, którego operatorem
jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. W ramach realizacji projektu „Nowe pomysły – Nowe możliwości
zespołu Orawianie” członkowie zespołu
wzięli również udział w wyjazdowych
zajęciach warsztatowych i teoretycznych oraz zakupili koszulki do ćwiczeń.
Realizacja projektu była możliwa dzięki Naszej organizacji wspierającej, którą było Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.
Karkoszka Eugeniusz-kierownik zespołu Orawianie im.Heródka.

P rzedstawienie
dla dzieci :
L ato u K ubusia
P uszatka
W Dniu 04.08.2016 roku, podczas
wakacji, przyjechało do nas Studio Art-Re z Krakowa aby nasze dzieci mogły
ogladnąć spektakl. Niestety ze względów organizacyjnych było to „Lato
u Kubusia Puszatka”, a nie jak wcześniej
informowaliśmy „Skrzat Titelitury”.
Dzieci brały udział w zabawach razem z Kubusiem i pozostałymi bohaterami spektaklu.
(M.K.)
foto: Andrzej Habina
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Z espół O rawiacy
Z espół O rawiacy (Z iemia
(Z iemia O rawska )
O rawska ) na otwarciu
i O rawska G rupa T eatralna
S abałowych B ajań
na Ś więcie B orówki
w Z ubrzycy G órnej

W niedzielę 24 lipca odbyło się doroczne Święto Borówki w Zubrzycy Górnej. Impreza ta odbywa się za-

wsze w Skansenie i prezentuje bogactwo kultury orawskiej.
W ramach tej imprezy na deskach amfiteatru zaprezentował
się nasz Zespół Orawiacy (Ziemia Orawska) połączony z Orawską Grupą Teatralną oraz orawską kapelą - z obrzędem wypędzania wołów na Babią Górę na podstawie sztuki dra Emila
Kowalczyka „Wolorze”.
fot. Iwo Borczuch

Na zaproszenie Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej, Bartłomieja Koszarka, nasz Zespół Orawiacy (Ziemia Orawska) wziął udział w otwarciu Jubileuszowych 50. Sabałowych Bajań. Zamysł był taki, iż każdy
region miał zaprezentować własny element orszaku weselnego - był więc przejazd drużyny weselej z muzyką zaprzęgami konnymi oraz krótka prezentacja na scenie Domu Ludowego - zaprezentowaliśmy fragment zacepienia młodej Pani.
Zespołowi towrzyszyła muzyka Hajduki. W roli młodej Pary
wystapili: Karolinka Orawiec i Krzysiu Heteniak. Cieszymy się
że mogliśmy uświetnić tę wspaniałą imprezę naszym udziałem, a młodym życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia;)
foto: Bronek Kowalczyk

P odziękowanie za wieloletni czynny udział w ramach
jubileuszowych 50. S abałowych B ajań dla L udwika
M łynarczyka i E ugeniusza K arkoszki oraz 3 miejsce
P atryka R udnickiego w K onkursie I nstrumentalistów
Za nami już Jubileuszowe 50. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbywały się w dniach 10-14 sierpnia
2016 roku. Sabałowe Bajania to coroczna impreza - Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów
Weselnych.
W tym roku z racji swego Jubileuszu - ogrągłych 50. Sabałowych Bajań organizatorzy przygotowali dyplomy i statuetki za
wieloletni czynny udział w tej imprezie. Statuetki takie powędrowały i do naszej gminy - na ręce Pana Ludwika Młynarczyka i Eugeniusza Karkoszki, którzy od lat wspierają własnym udziałem tę imprezę, a tym samym przyczyniają się do podtrzymywania
pięknej, ludowej kultury. Serdeczne gratulacje.
Warto również zaznaczyć że nasz instrumentalista - Patryk Rudnicki, startujący w konkursie w ramach Sabałowych Bajań zajął III miejsce i na Jego ręcę kierujemy również słowa uznania.
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„LUDZIE Z PASJĄ”
W poprzednich numerach Gminnych Nowin prezentowaliśmy dwie sylwetki z cyklu ludzie z pasją. Był to Pan Eugeniusz Pastwa i Emilia Jasiura. Będą
tutaj prezentowane różne pasje i różne osoby z naszego najbliższego otoczenia, o których talentach i pasjach czasem nie wiemy. Dzisiaj kolej na następną
niezwykle ciekawą osobą...

A lbin S topiak - z przyśpiewką
łatwiej przez życie przejść

Z muzyką można przejść przez życie w sposób niesamowity. I przykładem
tego niewątpliwie jest Pan Albin - wyjątkowy człowiek; śmiało można by stwierdzić, że jeden z najbardziej rozśpiewanych mieszkańców naszej miejscowości
– pomimo swego wieku śpiew jest Jego
sposobem na życie, jego radością, pasją; pamięta wiele przyśpiewek – dlatego jest chodzącym źródłem – encyklopedią muzyczną:)
Siedzimy przy stole… przewija się
jakiś temat – przyśpiewka – temat - przyśpiewka; z każdą sytuacją życiową Pana
Albina wiąże się muzyczny odpowiednik; uczył się pieśni za kawalera spotykając się i muzykując z okolicznymi mieszkańcami. Urodzony 14.09.1928 roku
w Lipnicy Wielkiej jako jedno z czterech dzieci, a także ojciec czwórki dzieci, 58 lat po ślubie; ma w sobie jeszcze energię, radość i pasję do śpiewania;
poczucie humoru sprawia że pojawiają się przyśpiewki, które wywołują zaraz
uśmiech na ustach;W jego domu rodzinnym, jak wspomina, panowała taka
bieda, że „bieda by jo było siekierom przecióńć”; kiedy miał dwa lata umarł mu
ojciec, a kiedy dziewięć - mama oddała Go na służbę; Pan Albin jest stolarzem,
w swoim domu jest wiele rzeczy które zrobił sam; stolarki uczył go „Pon Bóg”,
czyli prostym językiem mówiąc jest samoukiem:)
Opowiada mi o swoich wspomnieniach z czasów wojny; są dwa szczególnie pamiętane: raz przydarzyło mu się „ze kiedy paśli „u Jędrusi”, „Za Wodą”
krowy wyleciał nad nimi „areoplon” a oni, jak to chłopcyska strzelali do niego
z patyka; za nim przylecioł drugi – zerwał za Klozykiem co był wtedy sołtysem
druty i do rania Niemcy przyjechali i była wojna…”
… a potem wspomina Rosjan, kiedy w Lipnicy przez 6 tygodni był front –
„Rusek przyjezdzoł do nas spać – tońcył po izbie i śpiewoł – bardzo był wesoły”.
Pan Albin śpiewa i pamięta wiele, wiele orawskich tekstów przyśpiewek;
pamięta również wiele słowackich pieśni śpiewanych w naszej miejscowości
w przeszłości, m.in.: „Eśće som sa ne ożenil…”
Poniżej przytaczam kilka z wielu, które udało się zebrać, a po więcej
odsyłam osobiście do Pana Albina ponieważ wszystkie teksty nie są spisane, a pamięć o nich na wagę złota!
Karolina Kowalczyk
foto: Bronek Kowalczyk

Dziadek zabił świnie, nie robiył kiełbasy
Bo mu syćko zjadły górzańskie grubasy
***
Hojdyny, hojdyny pódźmy do dziywcyny
Bo dziywcyna choro, bedzie miała chrzciny
***
Kieby nie ty chwosty kieby nie jałowce
To byk się kochała z chłopcami w Orowce
***
Na grónicku oroł słomione woły mioł
Wózek z pajacyny jechoł do dziywcyny
***
Tonc ze ktory z mojom, a jo bede z Wasom
Moja owiniąto dokoła kiełbasom
***
Mamicko mamicko plyć ze mie drobniućko
Bo jo Ci uodyńde jutro wcas raniućko
***
Có to za wesele kie nie gro muzyka,
Powiedo dziywcyne jak krowe do byka
***
Miałaś mie mamicko jako dwie fijołki
Teroz ześ mie dała za ćwiortke gorzołki
***
Póść kunia du grónia niek go wilki zjedzom
A jo sobie póde ku dziewcynie miedzom
***
Nie dej mie mamicko za wode, za wode,
Bo jo nie rybecka, pływała nie będę
***
Dziywcynta dziywcynta ido śtyry świynta
Świynta za świyntami, chłopocy za wami
***
Starali sie ludzie o moje zynienie
Mogli sie postarać dzieciom o uodzienie
***
Nie dej mie mamicko tym dolańskim chłopcom
Radsej mie zakopoj do ziemicki mrowcom
***
Ktoryndy jo chodziył - majeron się rodził
Ktoryndy dziywcyna - sama kónicyna
***
Popijoj popijoj, nie krodoj, nie zbijoj
Mój ociec popijoł i nie krod, nie zbijoł
***
Mysleliście ludzie ize mie umynco
A jo śpiywoł, gwizdoł jaze chmury jenco
***
Juz my zacepiyli, winka my nie pili
A Ty Panie młody dejze dyć i wody
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100% zdawalność matury
w naszym L iceum O gólnokształcącym
Absolwenci lipnickiego Liceum Ogólnokształcącego w 100% zdali egzamin maturalny. To wynik o 14,8% wyższy od zdawalności krajowej dla liceum i 20.5% wyższy od ogólnej zdawalności. Jest to ogromny sukces dla
maturzystów i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracowali z młodzieżą
w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów. Nasi maturzyści zawsze należeli do ścisłej czołówki, zarówno pod względem zdawalności jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszych szkołach. Nasz średni
wynik z matematyki na poziomie podstawowym to 77,9% i jest wyższy od
średniego wyniku krajowego dla liceów o 16,9%, z języka polskiego o 10%,
a z języka niemieckiego o 19%. Na poziomie rozszerzonym z matematyki
to prawie 5%, a z języka angielskiego to 11% powyżej średniego wyniku
krajowego.
Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność znacznie powyżej średniej krajowej dla technikum.
Jesteśmy szkołami otwartymi na każdego ucznia. Umiemy zarówno rozwijać zdolności tych najlepszych jak i pracować
z uczniem mającym trudności w nauce.
Franciszek Sojka

P ożegnanie P ani mgr D anuty S ojki
23 czerwca odbyła się uroczystość
pożegnania odchodzącej na emeryturę
po 34 latach pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej mgr Danuty Sojka.
Pani Dyrektor Danuta Pastorczyk
podziękowała Pani Danucie Sojce za olbrzymie serce, pracę i troskę o sprawy
Naszej Szkoły. Podkreśliła, że jej droga
zawodowa ukazywała na prawdziwe
zamiłowanie do pracy nauczycielskiej,
która potrafiła połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją. Złożono podziękowanie za każdy dzień spędzony w naszej szkole, chociaż czasami nie było łatwo, za cierpliwość i wyrozumiałość, za pomoc za poczucie
bezpieczeństwa.
Pani Dyrektor mówiła m.in.:
„Kochana Danusiu!
Dobrze wiesz, na czym polega wyjątkowość pracy nauczyciela. Przez wiele lat pokazywałaś nam z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy ją
wykonywać, mając na względzie przede
wszystkim dobro uczniów. Starałaś się
jak najdokładniej przekazywać im wiedzę oraz wykonywać zadania wychowawcze, które również spoczywają na
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szkole. Powszechnie wiadomo, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego kontaktu z uczniem,
dostrzeżenie jego indywidualnych predyspozycji. Wychowankowie Twoi zawsze mogli liczyć na Twoją pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów, nie pozwalających zbaczać ze ścieżki prowadzącej do mądrej edukacji.
Pracę wykonywałaś z ogromnym zaangażowaniem, oddaniem, dając przykład młodszym pracownikom
jak być wzorowym pod każdym względem. Z nimi zawsze dzieliłaś się wiedzą
i doświadczeniem.
W dniu przejścia na emeryturę naszej
drogiej Koleżanki mam zaszczyt wyrazić
uczucia wszystkich, którzy kiedykolwiek
zetknęli się z jej życzliwością. Z jednej
strony jest nam smutno, że nasza szkoła
żegna się dziś z tak wspaniałym pedagogiem, jednak należy mu się wreszcie zasłużony odpoczynek w gronie rodziny
i przyjaciół.
Na koniec pragnę podkreślić, że nasza szkoła zawsze z wielką radością powita każdą Twoją wizytę. Masz wielki
wkład w budowaniu jej autorytetu oraz

poziomu kształcenia. Wiedz, że jest ona
nadal Twoim drugim domem.”
Do życzeń dołączyli się Nauczyciele, Rada Rodziców i Uczniowie. Następnie głos zabrała Pani Danusia, która
ze wzruszeniem w głosie podziękowała zgromadzonym osobom za miłe słowa skierowane pod jej adresem. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko i życzymy, aby dalsze lata upływały w zdrowiu,
szczęściu i spokoju.
mgr Danuta Pastorczyk
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K ampania
profilaktyczna
„P ostaw na rodzinę ”
Drogi Rodzicu! Troska o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci, ochrona przed zagrożeniami, to
podstawowa treść życia w rodzinie. Wraz z rozwojem
młodych ludzi pojawiają się ryzykowne, destrukcyjne zachowania m.in. sięganie po substancje psychoaktywne takie jak alkohol, narkotyki, dopalacze, przemoc, wykroczenia i problemy szkolne, które poważnie zaburzają funkcjonowanie rodziny. Można jednak
pomagać dzieciom w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymywania dobrego
kontaktu z nimi, opanowania sztuki słuchania, rozumienia i wspierania ich potrzeb, a także umiejętności
wywierania wpływu na postępowanie dzieci.
Jak chronić dzieci przed szkodliwymi i ryzykownymi zachowaniami?
- Rozmawiaj z dziećmi o wydarzeniach dnia codziennego, co tworzy bliskość i zaufanie
- Utrzymuj z dziećmi dobry kontakt, aby Twoje
dziecko wiedziało, że rodzice z uwagą słuchają tego,
co ma do powiedzenia
- Buduj pozytywny stosunek dziecka do ludzi i otaczającego świata – przekazuj zwyczaje,
wartości, rozwiązuj konflikty, spędzaj wspólnie czas
z dzieckiem
- Powiedz dziecku, że robi coś dobrze i pochwal je - to buduje w nim wiarę w jego możliwości,
poczucie wartości i zachęca do działania
- Zachęcaj dziecko do aktywności poprzez np.
uprawianie sportu, odkrycie i rozwijanie własnego
hobby, wolontariat, które są dobrymi sposobami na
utrwalanie pozytywnych nawyków dzieci i młodzieży
- Sprawdzaj w jaki sposób dziecko spędza czas
poza domem, szczególnie wieczorami, zapewniaj,
że Twoje pytania są wyrazem miłości i troski o jego
bezpieczeństwo.
To właśnie rodzice kształtują emocjonalność
dziecka, jego obraz świata i własnych możliwości.
Dziecko uczy się od najbliższych odbierania rzeczywistości, przyswaja ich poglądy i identyfikuje się z nimi,
zapamiętuje co jest piękne, wartościowe, godne szacunku i naśladowania. Jeśli młody człowiek zbuduje
bezpieczną więź z rodzicami, przełoży się to na dobre relacje z innymi ludźmi, właściwy osobisty rozwój
i prawidłowe zachowania w grupie społecznej.
Opracowała: Agnieszka Stopiak – pracownik socjalny OPS na podstawie www.postawnarodzine.pl

„N iech wszędzie zapłonie
znicz wiary ”
- ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ

9 czerwca 2016r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły. Tego dnia cała społeczność szkolna zgromadziła się, aby w szczególny sposób uczcić Św. Królową Jadwigę, która patronuje i opiekuje się naszą szkołą.
O godz. 10. 30 uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy i zaproszeni goście udali się do kościoła na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Marian Błaszczyk. Z kolei ks. Proboszcz Andrzej Pawlak wygłosił homilię, podczas której przybliżył sylwetkę Patronki. Podkreślił Jej dokonania i zasługi dla narodu polskiego i litewskiego. Wspomniał o ideałach i cnotach, którymi się kierowała w swoim krótkim,
a zarazem intensywnym życiu. Jadwiga cały czas miała na uwadze
dobro drugiego człowieka, bo w każdym widziała Boga.
Ks. Andrzej zachęcał do naśladowania wspaniałej, świętej
Patronki.
Po uroczystej Mszy Świętej ks. Proboszcz zaprosił wszystkich
przybyłych gości oraz mieszkańców Murowanicy na dalszy przebieg
uroczystości do szkoły. Po przybyciu do szkoły- Pani Dyrektor Danuta
Pastorczyk przywitała zebranych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: zacnych księży- ks. Proboszcza A. Pawlaka oraz ks. M. Błaszczyka, Dyrektora ZSO- p. J. Kuligę. Dyrektora Liceum i Technikum- p.
F. Sojkę, Przewodniczącego Rady Gminy- p. M. Wnenka, Prezesa „Barki”- p. Z. Palenik, p. sołtysa F. Pindziaka, p.M. Kupczyk, p. H. Stechura
oraz wszystkich przybyłych.
Następnie uczniowie pod kierunkiem mgr D. Sojki, mgr A. Mikłusiak oraz mgr A. Klozyk przedstawili program zatytułowany „Niech
wszędzie zapłonie znicz wiary”. Narratorzy przenieśli wszystkich
w czasy średniowiecza. Kurtyna się odsłania i oczom ukazuje się piękna komnata królewska. Scena przedstawia Jadwigę oraz jej dwórki,
które przygotowują się na spotkanie z Jagiełłą. Młoda Królowa nie
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kryje swoich wątpliwości i obaw przed
nieznanym księciem litewskim, ale wie
że tak będzie najlepiej. Następnie przy
dźwiękach dzwonów wchodzą na scenę
Jadwiga, Jagiełło oraz Biskup, by dokonać ceremonii zaślubin.
Po pieśni „Błękitne rozwińmy sztandary” zmienia się nastrój i przenosi zebranych, w głusze leśną, gdzie słychać
śpiew ptaków i szum drzew. W tej scenie ukazuje się rodzina pogańska: ojciec- Krywe- Krywejte i jego córki: Biruta i Pojata. Wierzą w swoje bóstwa: Piorun, Ogień, Znicz- są w stanie oddać za
nie nawet swe życie. Stary ojciec wysyła
Birutę by szła z poselstwem do Królowej
Jadwigi i powiedziała to co jej nakazał.
Kolejna scena znów ukazuje zmianę,
przy dźwiękach muzyki dworskiej przenosi nas do komnaty królewskiej, gdzie
widzimy piękną, zamyśloną Królową oraz
jej dwórki. O wizycie Biruty obwieszcza paź, który przychodzi z tą wieścią do
Królowej. Biruta przybywa by oznajmić,
że ich ród nie przyjmie wiary chrześcijańskiej, nie zaprą się swoich bogów. Jadwiga długo rozmawia z Birutą, opowiada o Bogu i Matce Jego- Maryi. Niestety
mimo długiej rozmowy Królowa ubolewa nad tym, że nie udało jej się przekonać Biruty do przyjęcia wiary w Chrystusa. Zaczyna się modlić i prosić Ukrzyżowanego o przebaczenie.
Po tej scenie po raz kolejny przenosimy się na polanę w lasach litewskich,
słyszymy śpiew ptaków, w głębi płonie
ognisko świętego ognia. Biruta wraca do
swojego bóstwa odmieniona, zamyślona, inna. Dziwi się wszystkiemu, że Bóg
może umrzeć za ludzi, że ma Matkę. Nagle Maryja gasi jej ogień i daje możliwość
zobaczenia Jej. Biruta przerażona pada
na kolana.
Po pięknie zagranym przedstawieniu kurtyna się zasłania, wychodzą jeszcze ubodzy, którzy mówią o zasługach
i świętości królowej.
Wspaniały występ uczniów został
nagrodzony gromkimi brawami zebranych Gości. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała uczniom za przepiękną grę, a paniom za przygotowanie
wspaniałej scenografii, oprawy muzycznej oraz całego przedstawienia.
mgr Anna Mikłusiak
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P rzedszkolni G oście 2015/ 2016
W ubiegłym roku szkolnym Publiczne Przedszkole w Kiczorach odwiedziło
wielu gości. Byli nimi m.in.: policjanci z komendy z Jabłonki, strażacy z OSP w Lipnicy Wielkiej wraz z komendantem Bronkiem Kowalczykiem, pielęgniarka środowiskowa Ewa Palej, a także fryzjerka, pszczelarz oraz miejscowi twórcy ludowi.
Przedstawiciele użyteczności publicznej opowiadali dzieciom czym charakteryzują się ich zawody, przypomnieli numery alarmowe poszczególnych instytucji: 997, 998, 999 oraz 112, a także uwrażliwili dzieci na najczęstsze zagrożenia
jakie mogą je spotkać w otaczającym świecie. Dzieci z zaciekawieniem słuchały
policjanta, strażaków oraz pielęgniarkę. Tym bardziej że mieli oni ze sobą rekwizyty potrzebne w ich pracy. Wizyta strażaków wywarła ogromne wrażenie na
przedszkolakach, a szczególnie na chłopcach. Pan komendant opowiedział dzieciom w jaki sposób
podać zgłoszenie telefonicznie oraz zademonstrował sygnały
dźwiękowe i świetlne
wozu strażackiego.
Dzieci z zaciekawieniem słuchały oraz
chętnie skorzystały
z możliwości obejrzenia z bliska wnętrza
wozu strażackiego.
6. kwietnia odbyło się spotkanie z fryzjerką, które było bardzo ciekawym doświadczeniem dla
dzieci. Pani Kasia Pakos przyniosła wiele gadżetów fryzjerskich, które dzieci mogły
wykorzystać do zrobienia fryzur sobie nawzajem pod jej kierunkiem.
15 marca do naszego przedszkola została zaproszona pani Adela Wilk-Juraszek, która jest miejscowym twórcą ludowym. Słynie ona w Kiczorach z ręcznie
robionych ozdób świątecznych lub dekoracyjnych, wykonywanych m.in. z bibuły
i krepiny. Pani Adela pokazała przedszkolakom, w jaki sposób można zrobić różnego rodzaju kwiaty. Piękne róże, mlecze i krokusy to tylko niektóre prace, które zdążyliśmy zrobić w czasie zajęć z zaproszonym gościem. Dzieci chętnie brały
udział w robieniu kwiatuszków. Nasze kwiaty zostały wykorzystane do zrobienia
palmy wielkanocnej na gminnym konkursie, w którym zdobyliśmy I miejsce.
Następnym gościem był jednocześnie pszczelarz oraz twórca ludowy pan
Ludwik Młynarczyk. Przy okazji wcześniejszej wycieczki do pasieki pana Ludwika oraz późniejszego spotkania, dzieci słuchały o istotnym zadaniu jakie mają
pszczoły na naszej planecie. Dzieci mogły zobaczyć ule, gniazda trutni, pszczółek oraz królowej pszczół- matecznik. Pan Młynarczyk poczęstował nas miodem
świeżo zebranym z własnej pasieki oraz rozdał każdemu dziecku słodki miodowy
upominek.
20 czerwca pan Młynarczyk przybył do dzieci ubrany w strój orawski. Opowiedział jak ważne i dumne jest noszenie stroju na Orawie oraz zagrał dzieciom
na skrzypcach i nauczył piosenek: Sioła baba mak.. , Posłała mnie babka z Filipkiem
na jabka… Następnie pokazał dzieciom zdjęcia znanych osób i budynków z okolic Lipnicy Wielkiej. Wszystkie dzieci chętnie słuchały Pana Młynarczyka. Spotkanie
zakończyło się radosnym i energicznym zaśpiewaniem Orawy.
Dziękujemy wszystkim gościom za bezinteresowne spotkania z dziećmi z naszego przedszkola oraz zapraszamy i zachęcamy przedstawicieli także innych zawodów do takowych spotkań z naszymi dziećmi.
Katarzyna Bandyk
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„Ś więta J adwiga śniegu przydźwiga ”
Deszcze, za prawdę powiadam wam, że po krótkim babim lecie od 10 października do jego połowy nadejdą dni
wietrzne bogate w chmury z których spadnie nie tylko zimny deszcz, ale również śnieg. Będzie chłodno i zimno. A to za
sprawą Św. Jadwigi, której przypada 15 października. Według
znaków na Ziemi i Niebie okres dni odpustowych na Św. Łukasza będzie pod znakiem lekkiego ataku zimy. Nastała jesień
ta kalendarzowa zwana trzecią porą roku od 22 września. Zakończy się 21 grudnia jak zawsze przed Narodzeniem Pana
Jezusa. Jesień roku przestępnego symbolicznie kierowana
i rządząca przez planetę Mars. Czy bogata będzie w anomalie jak lato ? Zobaczymy. Dzięki uprzejmości p. red. Gminnych
Nowin mgr S. Kucek Płanetnik może przewidzieć ową porę
roku. Moje przewidywania oparte są jak zawsze na zachowaniu się świata roślinnego i zwierzęcego oraz przysłowiach
i powiedzeniach o Świętych, którzy rządzą pogodą w Polsce
i u nas w Lipnicy Wielkiej pod
Babią Górą. Nie powiem ile będzie dni słonecznych, ale dużo
na pewno, ale to w jej części
pierwszej. Św. Michał może
śniegiem kichać, jak to doświadczali nasi przodkowie,
ale zimny być może. Natomiast
październik to przeplatanka
pogodowa. Najbardziej nieprzyjemna w połowie miesiąca, a może później, bo ze śniegiem, jak nie u nas to na Babiej Górze na pewno. Nie pewny jest przyjazd Św. Marcina na
białym koniu jak to dawniej bywało. Stąd przysłowia „Od Św. Marcina (11 XI) zima się rozpoczyna”. „Że Śnieg na Św. Marcin pospolicie spada, na białym
koniu jedzie przypowieść powiada”. Uwaga na dzień Św. Marcina bo „na Św. Marcina lód, na Trzy Króle wody wkród”. „Gdy
Św. Marcin po wodzie, Boże narodzenie po lodzie”.
Panowało przekonanie u naszych poprzedników, że
w każdym roku przestępnym, listopad przeważnie był wilgotny, mokry ale ciepły. Przypominam, że jeżeli od Św. Katarzyny
(25 XI) wieczorami i przed wschodem słońca sklepienie niebieskie będzie się jarzyło, czerwieniało czasami żółkło to spodziewajcie się wiatrów. Mają one przedłużyć się do Św. Barbary (4 XII) ale nie powinny bo Św. Andrzej (30 XI) nie pozwoli,
bo jeszcze gdy by była mgła z wiatrem na jego świto, to nastałaby do Bożego Narodzenia zima i to ostra. Prawdopodobnie
po św Barbarze, która będzie nawiedzona wilgocią, mokrym
śniegiem nadejdą dni pogodne na przemian z pochmurnymi
by przejść w chłodne i mroźne w okresie Bożego Narodzenia.
Boże Narodzenie podobnie jak w zeszłym roku przewiduje w bieli. Ale jeśli nam ktoś znowu zabierze i pośle na inny
kontynent to już za sprawą Pana Boga, bo On stworzył świat

i On rządzi, a człowiek jedynie ma go prosić modląc się do
Niego i Świętych by było dla Niego dobrze. Myślę że dzieci
będą śpiewały o jesieni takie słowa: „Jesienią, jesienią sady się
rumienią, Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Lecą Liście
z drzewa, żółte i czerwone, wietrzyk je porywa w tą i tamtą
stronę. Ale bal, tańczą liście, tańczę ja”. Spodziewajmy się jak
nigdy, że rok przestępny jak i „baby” będą miały swoje lato. No
cóż, aż dwa. Jedno przed Św. Michałem jak nie obrażą grzechami Pana Boga i drugie kiedy to będą poranne mgły i rosy
przed 10 październikiem, kiedy to przypada Św. Brygidy (8 X).
Kobiety i baby módlcie się do Św. Brygidy, a ona nie odmówi
wam waszego święta- babiego lata. Co we wrześniu o zimie
i październiku oraz jeśli liście nie opadają w listopadzie, a grudzień suchy, to w następnych Gminnych Nowinach za pozwoleniem tych co je wydają.
Zła ta jesień gdy nie jest złota, ale jak będzie lekkiego koloru, gdy ją zieloną przynoszą
tuje tak bardzo sadzone wokół
domów mieszkalnych zamiast
drzew owocowych i innych liściastych jak to czynili ci co
pomarli. Lipnica będzie miała
w przyszłości krajobraz włoski.
Nasi zmarli co leżą na cmentarzu woleliby co by wszyscy
święci przyszli w bieli i przykryli śniegiem wszystko co sztuczne na ich grobach, bo woleliby naturalne wianki z gałązek
drzew iglastych z kwiatkami
z marszczonej bibuły. Na pewno jesień będzie mało wilgotna
ale przeplatana szybkimi chłodami, będą ludzie się weselić na
uroczystościach z okazji ślubów, skubarek, wróżb na Św. Andrzeja imienin. Myślę że Pan Bóg sprawi, a pomogą mu wszyscy święci na czele ze św. Ewangelistą Łukaszem, ze przy pięknej pogodzie odbędzie się odpust parafialny przy pięknie odnowionym ołtarzu. Świętować będziemy wszyscy w dniu Odzyskania Niepodległości, zaś pedagodzy w Dniu Nauczyciela, muzykanci w Św. Cecylię. O szczegółową pogodę na każdy miesiąc i rządzący jesienią można zapytać „Płanetnika” po
uprzednim zadzwonieniu, by mógł upewnić się co do prawdziwości pogody zaglądając do zapisków i notatek oraz sytuacji istniejącej pogody.
Tak się składa że mogę przewidzieć i przepowiedzieć pogodę krótko, średnio i długo terminową co nie zawsze udaje się naszym uczonym w piśmie meteorologom. Niech wam
jesień dobrze w zdrowiu służy, a będziecie żyć dłużej, a ja
z wami Lipniczanami i Kiczorzanami.
Ludwik Młynarczyk
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„J eśli się nie klęknie przed człowiekiem
tak jak przed B ogiem , to nic z tego nie będzie ”
Słowa te wypowiedział w jednym
z wywiadów dla „Tygodnika Powszechnego” kardynał dr Franciszek Antoni
Macharski (ur. 20 maja 1927 r., zm. 2
sierpnia 2016 r. w Krakowie). Dał się poznać jako duchowny wrażliwy na sprawy społeczne, na cierpienie, poniżenie,
chorobę i ludzką biedę. Wiedział, co to
znaczy: sam przeszedł ciężką chorobę, a w wypadku zginął jego ukochany
bratanek. Wykazywał dbałość o ubogich i potrzebujących, często był obecny wśród nich, patronował akcjom charytatywnym. Za jego rządów powstały kościelne hospicja, domy
opieki.
Kraków tak go zapamięta: godzinami stoi w prostej sutannie
wśród tysięcy ludzi modlących się
pod „papieskim oknem” na Franciszkańskiej 3 – w dniach przed
i po śmierci Jana Pawła II. Nie wygłasza wtedy mów, po prostu jest
z wiernymi. Ale dopiero po roku
kard. Franciszek Macharski wyzna,
że dzień, w którym umierał papież,
to było dokładnie 55 lat od jego
święceń kapłańskich – w kościele
franciszkanów vis-à-vis budynku
kurii z „papieskim oknem”.
Po przejściu na emeryturę z własnej woli zamieszkał w niewielkim
domku w sanktuarium Ecce Homo św.
Brata Alberta, prowadzonym przez siostry albertynki, które zajmują się pomocą chorym i potrzebującym.
W obecności tłumów krakowian
odbyła się we wtorek wieczorem (2.09)
w kościele Ecce Homo ss. albertynek
msza św. przy trumnie zmarłego kardynała. Wieczorna msza rozpoczęła uroczystości, które zakończyły się w piątek
(5.09) pogrzebem w katedrze na Wawelu. Jak mówił w homilii bp Grzegorz
Ryś, czas śmierci kard. Franciszka jest
wyjątkowy na wiele sposobów. Przywołał zbieżność godziny śmierci kard.
Macharskiego (9.37) z godziną śmierci
Jana Pawła II (21.37), „za którym zawsze
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podążał na swój sposób”. Podkreślił także, że we wtorek przypada święto Matki Bożej Anielskiej, patronki Porcjunkuli, w którym za wstawiennictwem św.
Franciszka po spełnieniu warunków
można uzyskać odpust zupełny. – Człowiek nie wybiera godziny swojej śmierci, nikt z nas nie decyduje o tym. To Bóg
wybrał, to jest słowo Boga – podkreślił
bp Ryś.
Kardynał Franciszek Macharski zostawił ślad w ludzkich sercach. Dziękujemy Bogu, że nam go dał - mówił pod-

czas pogrzebu metropolita Kardynał
Stanisław Dziwisz. Tłumy wiernych pożegnały byłego metropolitę krakowskiego, którego pochowano w katedrze na Wawelu, w krypcie biskupiej
pod konfesją św. Stanisława.
Młodość i wykształcenie
Urodził się 20 maja 1927 r. w Krakowie w znanej rodzinie kupieckiej – należała do niej słynna restauracja „Hawełka”. Rodzice: Zofia Macharska, Leopold Macharski. Rodzeństwo: Władysław Macharski, Maria Macharska, Janina Macharska.
W 1939 r. został przyjęty do Państwowego Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. W czasie okupacji pobierał nauki w Szkole Handlowej

oraz na tajnych kompletach gimnazjalnych. Ponadto od 1943 do 1945 r. pracował fizycznie w Generalnej Dyrekcji
Monopoli. Maturę zdał po zakończeniu
II wojny światowej Prof. Zenon Klemensiewicz wróżył mu karierę uniwersytecką. Jednak 18-letni Franciszek wstąpił
do seminarium duchownego.
W latach 1945–1950 studiował
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 2 kwietnia
1950 w bazylice św. Franciszka z Asyżu
w Krakowie kardynał Adam Stefan
Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski. Odbył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1951 uzyskał
magisterium.
Kapłaństwo
Książę kardynał Adam Stefan
Sapieha metropolita chciał wysłać
młodego kapłana na studia do
Szwajcarii. Ks. Franciszek nie dostał jednak paszportu, bo stanowczo odmówił jakiejkolwiek współpracy z wywiadem PRL. Zamiast
za granicę, w latach 1950–1956
pracował jako wikariusz w parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza
w Kozach koło Bielska-Białej. Pomocy ks. Macharskiego w tej parafii nieraz
doświadczała m.in. Emilia Kućka. Gdy
chodził po kolędzie, nie dość, że nic od
nas nie chciał przyjąć, to jeszcze zostawiał nam pieniądze. A było nas pięcioro
rodzeństwa - opowiadała.
Na studia do szwajcarskiego Fryburga mógł wyjechać dopiero w 1956
r na fali odwilży w Polsce. W Szwajcarii
uzyskuje doktorat, w 1961 ze stopniem
doktora teologii pastoralnej na podstawie dysertacji „Duszpasterstwo we
współczesnym Kościele”
Po powrocie do Krakowa, w latach 1961–1962 pełnił funkcję ojca
duchownego w krakowskim seminarium duchownym. W latach 1963–1965
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pełnił funkcję sekretarza generalnego
Polskiego Towarzystwa Teologicznego z siedzibą w Krakowie. W archidiecezji krakowskiej w 1964 r. był członkiem Komisji ds. Prasy i Publikacji Katolickiej, a następnie w latach 1965–
1974 członkiem Komisji Liturgicznej,
od 1971 do 1973 r. członkiem Rady Kapłańskiej, a w 1974 r. członkiem Komitetu Roku Świętego. Od 1962 do 1978 r.
był wykładowcą teologii pastoralnej
(dział teologii zajmujący się układaniem i wygłaszaniem kazań i naukową
interpretacją tekstów biblijnych) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie oraz w seminariach krakowskim
i częstochowskim, które miało swoją
siedzibę w Krakowie. W latach 1965–
1970 zajmował stanowisko adiunkta
teologii pastoralnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach
1970–1978 sprawował urząd rektora krakowskiego seminarium. W latach
1972–1979 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Synodu Archidiecezji Krakowskiej ds. Pastoralno-Socjologicznych. W latach 1977–1978 piastował godność kanonika Krakowskiej Kapituły Metropolitarnej. W Episkopacie
Polski w latach 1966–1978 był sekretarzem Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. W 1975 został członkiem Komisji
ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Ponadto
w latach 1970–1978 należał do Komisji ds. Seminariów Duchownych, a w latach 1976–1978 Komisji Iustitia et Pax.
W 1971 r. był audytorem (to ten, kto
ocenia, przeprowadza kontrolę i dokonuje przeglądu) na Synodzie Biskupów
w Rzymie.
Czynnie przeciwstawiał się komunistycznej władzy, organizując przemarsze kleryków w centrum miasta
Biskup i kardynał
Gdy kard. Karol Wojtyła zostaje papieżem, na swego następcę w Krakowie mianuje 30 grudnia 1978 r. ks. Macharskiego na urzędzie arcybiskupa
metropolity krakowskiego. Święcenia
biskupie nowy metropolita otrzymał
6 stycznia 1979 r. w Bazylice św. Piotra
w Rzymie. Udzielił mu ich Jan Paweł II
z towarzyszeniem biskupów pomocniczych krakowskich: Juliana Groblickiego i Stanisława Smoleńskiego. Ingres
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do katedry na Wawelu odbył się 28
stycznia 1979 r. Jako dewizę biskupią
Ks. Franciszek przyjął słowa: „Jesu, in Te
confido” (Jezu, ufam Tobie), Kardynałem
Ks. bp Franciszek został na konsystorzu
30 czerwca 1979 r. Jako kościół tytularny przydzielono mu bazylikę św. Jana
w Łacińskiej Bramie w Rzymie. 8 lipca
1979 r. odbył kardynalski ingres do katedry na Wawelu.
Współprzewodnicząc
Komisji
Wspólnej Rządu i Episkopatu w czasach
PRL-u, kard. Macharski przyczynił się
do powstania ustawy normującej stosunki między państwem a Kościołem.
Już w pierwszych dniach stanu wojennego w 1981 r. założył komitet pomocy internowanym i stanął na jego czele, odwiedzał uwięzionych, wspierał ich
rodziny. Chociaż niektórzy członkowie
Solidarności oczekiwali wówczas ostrego potępienia władzy, to kardynał Macharski działał po swojemu. Bez rozgłosu roztaczał parasol ochronny nad niepokornymi i źle widzianymi przez władze komunistyczne duchownymi. Patronował słynnym mszom św. za ojczyznę w Nowej Hucie, inspirował tygodnie kultury chrześcijańskiej. Jego naciski w komisji wspólnej przyczyniły
się do złagodzenia rygorów stanu wojennego. Ale gdy trzeba było, w 1988 r.
zdecydowanie poparł strajki robotnicze
i prawo do działania wolnych związków
zawodowych.
Kardynał Macharski powołał tygodniki katolickie: krakowską edycję „Gościa Niedzielnego” i „Źródło”, założył
diecezjalne Radio Mariackie (potem Radio Plus). Dzięki jego staraniom Telewizja Kraków transmituje w każdy piątek Mszę św. dla chorych odprawianą
w Sanktuarium w Łagiewnikach.
W 1981 r. po ustanowieniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
objął urząd wielkiego kanclerza uczelni. W 1981 r., po zamachu na papieża
Jana Pawła II, poparł organizację Białego Marszu w Krakowie, wyrażającego
solidarność z walczącym o życie papieżem. Wspierał „Solidarność”, w czasie
stanu wojennego w latach 1981–1983
w ramach Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym
zabiegał o prawa internowanych i ich

rodzin. W 2005 r., po śmierci Jana Pawła II, wraz z wiernymi czuwał pod papieskim oknem Pałacu Biskupiego w Krakowie. W 1998 r. podjął decyzję o rozbudowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
Włożył mnóstwo wysiłku, by zażegnać konflikt ze środowiskami żydowskimi wokół klasztoru karmelitanek
obok obozu Auschwitz oraz powstania
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Reaktywował, a następnie rozbudował archidiecezjalną Caritas. Za jego
pontyfikatu powstawały domy samotnej matki, rodzinne domy dziecka, zakłady opiekuńczo-lecznicze, poradnie
psychologiczne i schroniska dla bezdomnych. Wielokrotnie apelował do
diecezjan o pomoc dla potrzebujących.
W ramach Konferencji Episkopatu
Polski w latach 1979–1994 był jej wiceprzewodniczącym. W 1981 po śmierci
prymasa Stefana Wyszyńskiego pełnił
obowiązki przewodniczącego. Należał
do Rady Stałej Konferencji Episkopatu
Polski. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej, Komisji ds. Apostolstwa Świeckich, Zespołu
ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Uczestniczył w synodach biskupów polskich, które odbyły się w latach
1980, 1983, 1987 i 1991.
Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego. Należał również do II sekcji Sekretariatu Stanu, Stałej Rady Kardynałów i Biskupów oraz Sekretariatu dla
Niewierzących.
Franciszek Macharski w siedzibie
Stowarzyszenia Siemacha (2009)
Został członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
(SKOZK). Był w gronie założycieli Stowarzyszenia Siemacha i został jego
honorowym członkiem. W 2006 objął
funkcję kapelana stanowego Rycerzy
Kolumba w Polsce.
W 2002 r., w związku z ukończeniem 75 lat, zgodnie z przepisami oddał się do dyspozycji papieża, jednakże
Jan Paweł II zlecił mu dalsze sprawowanie urzędu arcybiskupa krakowskiego.
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3 czerwca 2005 r. papież Benedykt XVI
przyjął jego rezygnację. Do 27 czerwca
2005 r. pełnił funkcję administratora archidiecezji. Po ustąpieniu z urzędu zamieszkał w klasztorze sióstr albertynek
w Krakowie.
Pozostawił publikację: Służyć mądrością: kazania i przemówienia Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego skierowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Konsekrował 9 biskupów, a także asystował podczas sakry 19 biskupów. W kwietniu 2005 r., był jednym z trzech polskich kardynałów uczestniczących w konklawe, które wybrało Benedykta XVI,
jako następcę Jana Pawła II. Utracił prawo wyboru papieża w konklawe, 20 maja 2007 r., w dniu
ukończenia 80 lat.
Zmarł 2 sierpnia 2016 r.
w
Szpitalu
Uniwersyteckim
w Krakowie, gdzie przebywał od
czerwca po odniesieniu obrażeń
spowodowanych upadkiem. Na
kilka dni przed śmiercią (28 lipca) odwiedził go w szpitalu papież Franciszek, który w tym czasie uczestniczył w odbywających
się w Polsce Światowych Dniach
Młodzieży.
5 sierpnia 2016 r. został pochowany w katedrze na Wawelu, w krypcie biskupiej pod konfesją św. Stanisława. Modlitwy za
duszę zmarłego kard. Franciszka Macharskiego zaczęły się rano
wraz z wyprowadzeniem ciała na
katedralny dziedziniec. Na trumnie ułożono Ewangelię, kielich
oraz stułę i biskupią mitrę z napisem
„Jezu ufam Tobie”.
Uroczystości rozpoczęły się odczytaniem listu od papieża Franciszka do
kardynała Stanisława Dziwisza. - „Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci
kardynała Macharskiego, emerytowanego arcybiskupa krakowskiego. Jednoczę się z tobą drogi bracie, duchowieństwem i wiernymi kościoła w Polsce w modlitwie i dziękczynieniu za życie i pasterski trud tego zasłużonego
sługi Ewangelii” - napisał Ojciec Święty. Wyznał, że jest wdzięczny Bożej
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opatrzności, że dane mu było go odwiedzić jeszcze kilka dni temu chorego
kapłana w szpitalu.
W nabożeństwie żałobnym wziął
udział m.in. prezydent Andrzej Duda
z żoną oraz premier Beatą Szydło. Przybyli przedstawiciele władz Krakowa
i Małopolski, liczni duchowni oraz organizacje i grupy świeckie i kościelne bliskie sercu kardynała. Zjawił się też przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz, który stwierdził „To była chodząca

świętość”. Nade wszystko jednak przed
katedrą zgromadzili się mieszkańcy rodzinnego miasta kardynała Franciszka
Macharskiego i archidiecezji, aby pożegnać swego wielkiego pasterza.
Odznaczenia, tytuły, wyróżnienia
W 2000 r. kard. Macharski został
odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi
z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, nadanym mu przez
prezydenta Niemiec Johannesa Raua
za działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W 2007 r. otrzymał
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Order Oficera Legii Honorowej. Postanowieniem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z 17 lutego 2014
został odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski
Otrzymał tytuł doctora honoris
causa: Fu Jen Catholic University w Tajpej na Tajwanie (1989), Adamson University w Manili na Filipinach (1989),
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) i Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera
Pázmánya w Budapeszcie na Węgrzech (2002). Został członkiem
honorowym Polskiej Akademii
Umiejętności.
W 1993 r. przyznano mu tytuł
baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów
Maltańskich, w 1998 r. został kawalerem Orderu Uśmiechu. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski wyróżniło go tytułem
Małopolanina Roku 2000. W 2005
r. uzyskał godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz
został laureatem Złotego Hipolita. a w 2009 r. kapelana Wielkiego
Krzyża Kościelnego OSLJ Zakonu
Św. Łazarza. W 2012 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu nagrodę Świadek Historii. W 2015 r.
otrzymał złotą odznakę Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
Został honorowym członkiem Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Przyznano mu
tytuł honorowego obywatela:
Wieliczki (1995), Świątnik Górnych (1997), Mszany Dolnej (2000), gminy Mszana Dolna (2000), gminy Niedźwiedź (2000), Nowego Targu (2000),
Wadowic (2001), Jordanowa (2002),
gminy Zabierzów (2002), Chrzanowa
(2004), Trzebini (2004), gminy Chełmek
(2004), Libiąża (2004).
W 2005 r., jako pierwszy w historii,
został uhonorowany Odznaką „Honoris Gratia”, przyznawaną zarządzeniem
prezydenta Krakowa. W 2015 r. Rada
Miasta Krakowa odznaczyła go srebrnym medalem Cracoviae Merenti.
mgr inż. Franciszek Janowiak

28

nowiny samorządowe

A dam K wak trenerem głównym
kadry narodowej młodzieżowej
mężczyzn w biegach narciarskich
na sezon 2016/2017
Niezmiernie miło nam poinformować, iż pochodzący z Lipnicy Wielkiej Adam Kwak został trenerem głównym Kadry Narodowej Młodzieżowej mężczyzn w biegach narciarskich na sezon 2016/2017. Cieszy
nas ten fakt tym bardziej, iż wszyscy
którzy Adama znają wiedzą, iż jest
to człowiek pogodny, sympatyczny, skromny i oddany swej dyscyplinie sportu - biegom narciarskim.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
Adama!!!!
Poniżej przytaczamy artykuł
ze strony Polskiego Związku Narciarskiego: Adam Kwak: „Jestem pełen
dobrych myśli”
Adam Kwak został wybrany na stanowisko trenera głównego Kadry Narodowej Młodzieżowej mężczyzn w biegach narciarskich na sezon 2016/2017.
Nie jest to jednak nowa twarz w sztabie szkoleniowym, ponieważ wcześniej pracował tam jako fizjoterapeuta, zajmował się też serwisem i sprawami związanymi z treningiem. - Czuję się zaszczycony, że będę mógł pracować jako trener główny Kadry Młodzieżowej mężczyzn, przy troszkę większej presji, większym obciążeniu i odpowiedzialności. Wiele rzeczy będzie spoczywać na
moich plecach, ale myślę, że jestem na
to przygotowany. Jestem pełen nadziei
i dobrych myśli, że wszystko ułoży się pomyślnie – cieszy się na nowe wyzwania
Adam Kwak.
Szkoleniowiec Kadry Narodowej
Młodzieżowej przez wiele lat był zawodnikiem, a później zajmował się fizjoterapią, serwisem i testowaniem
nart oraz pomagał trenerom głównym w realizacji planów treningowych.
Zna więc pracę w kadrze z każdej strony. - Trenowałem wyczynowo 16 lat biegi

narciarskie z mniejszymi i większymi sukcesami, mam około dwudziestu medali mistrzostw Polski. Pracę z zawodnikami rozpocząłem w Poroninie współpracując z Janem Klimko. Dość mocno się
angażowałem w pomoc przy treningu
i różne rzeczy organizacyjne. Po ukończeniu studiów, czyli odnowy biologicznej w Nowym Sączu zostałem masażystą i razem z panem Klimko pracowaliśmy w Kadrze Młodzieżowej. Trener Klimko zawsze mógł liczyć na moją pomoc jeśli chodzi o trening, współpracę z zawodnikami, sprawy techniczne. Od samego
początku angażowałem się więc w zadania trenerskie. Później pracowałem z trenerem Wiesławem Cempą w Kadrze A,
kiedy to sztafeta kobiet znalazła się na
ósmym miejscu na mistrzostwach świata
w Oslo, a dosyć dobre rezultaty osiągnęły Sylwia Jaśkowiec, Agnieszka Szymańczak i Ewelina Marcisz. Przygotowanie
sprzętu na zawody też było częścią moich obowiązków. Wykorzystywałem też
znajomość języka angielskiego do wielu kwestii organizacyjnych, zawsze byłem otwarty na pomoc, na przykład gdy
trenerzy mieli inne obowiązki, to uczestniczyłem w odprawach technicznych na
zawodach. Pracowałem z różnymi trenerami, uczyłem się od nich i myślę, że będę
teraz w stanie tę wiedzę wykorzystać –
zapewnia Adam Kwak.
Przed trenerem nowe zadanie,
co bardzo cieszy Adama Kwaka. - Kiedyś chciałem spróbować podjąć się takiego wyzwania i myślę, że to już jest taki
czas, posiadam na tyle doświadczenia,
pracowałem z wieloma trenerami, którzy mieli różne wizje treningu. Wydaje mi
się, że mam na tyle wiedzy, by to wszystko poukładać po swojemu – dodaje trener główny kadry. - Będę odpowiadał za
mężczyzn, ale myślę, że podział na trenerów kobiet i mężczyzn jest bardziej na

papierze, a ja
będę
chciał,
żeby każdy trener angażował
się także w drugą część kadry.
Chcemy wspólnie poprowadzić całą kadrę
z Ulą Migdał.
Ustaliliśmy też
z trenerami pierwszej kadry, że większość
zgrupowań będziemy mieć razem, więc
oni także będą mogli się zaangażować
w pracę z młodszymi zawodnikami, podglądać ich i dawać wskazówki.
W kadrze na sezon 2016/2017 znaleźli się trenujący już w niej w poprzednim roku Kamil Bury, Mateusz Chowaniak i Bartłomiej Rucki oraz debiutant,
Kacper Antolec. Zbieżność nazwisk nie
jest przypadkowa: to młodszy brat Jana
Antolca z Kadry Narodowej A-mix. - To
bardzo miłe zaskoczenie. Myślę, że to
bardzo fajny chłopak, na pewno utalentowany. Oglądałem go w tym roku na seniorskich mistrzostwach Polski i bardzo
pozytywnie jestem zaskoczony. Biega
nieco inaczej niż jego starszy brat, może
z troszkę większym luzem. To perspektywiczny zawodnik i zobaczymy, co wyniknie z naszej współpracy – tłumaczy trener. - Myślę, że na poziomie zawodników
w kadrze jest też jeszcze kilku, którzy nie
są w tej grupie, więc trzeba będzie mieć
na nich oko – zastrzega Adam Kwak.
Jakie plany na początek przygotowań do sezonu ma kadra? - Chcemy zrobić kilka testów, zobaczyć w którą stronę
się kierować i nastawiać w pracy z danymi zawodnikami. Wszystkich poza Kacprem znam z wcześniejszej pracy w kadrze, można nawet powiedzieć, że znam
ich bardzo dobrze. Pierwsze zgrupowanie zaczynamy 30 maja w Spale. Chcemy się przyjrzeć jak po posezonowej
przerwie wyglądają zawodnicy, co udało im się zrealizować w ramach regeneracji, czy wszystko jest ok. Potem będziemy
działać dalej. Kolejne zgrupowanie odbędzie się w Zakopanem, a później planujemy trochę dłuższy obóz w estońskiej Otepää, gdzie nastawiamy się na ciężką pracę. Na te obozy jedziemy z Kadrą A – relacjonuje Adam Kwak.
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XIII G minny R ajd
T urystyczny im . P iotra
B orowego Ś cieżkami
i S zlakami B abiej G óry
W dniu 13 września 2016 roku przeprowadzono XIII Gminny Rajd
Turystyczny im. Piotra Borowego - Ścieżkami i Szlakami Babiej
Góry, z zakończeniem przy Schronisku im. Hugona Zapałowicza na
Markowych Szczawinach.

W Rajdzie wzięły udział klasy V i VI Szkół Podstawowych oraz klasy II Gimnazjum, Liceum i Technikum. Razem około 330 osób. Trasy
Rajdowe przebiegały rozmaicie. Szkoły Podstawowe rozpoczynały
w Zawoi Markowa w Siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego od
zwiedzania wystawy stałej oraz ogrodów, a następnie powędrowały
szlakiem zielonym do Schroniska na Markowych Szczawinach.
Młodzież Gimnazjum, Liceum i Technikum natomiast z Przełęczy
Lipnickiej (Krowiarek) maszerowały na szczyt Babiej Góry z zejściem
do Schroniska na Markowe Szczewiny.
Tam, na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek przygotowany przez obsługę schroniska, dyplom dla każdej grupy
oraz odznaka rajdowa.
Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Lipnica Wielka,
a współorganizatorami Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, Babiogórski Park Narodowy w Zawoi oraz Schronisko im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach. Dziękujemy również Panu
Ignacemu Mikłusiakowi, Ośrodkowi Zdrowia w Lipnicy Wielkiej
za pomoc organizacyjną oraz pozostałym, prywatnym osobom,
które w tym dniu wędrowały z nami po szlakach Babiej Góry.
Do zobaczenia za rok!
(K.K.)
foto: Sonia Ponicka i K.K.
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M iędzynarodowy
turniej piłkarski
o P uchar W ójta G miny
L ipnica W ielka
W dniu 26 czerwca na Stadionie w Lipnicy Wielkiej odbył się Międzynarodowy Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka. W Turnieju wzięły udział cztery drużyny - dwie z Polski i dwie
ze Słowacji. Po zaciętej walce ostatecznie uplasowały
się one na miejscach: I miejsce (Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka) - Orawa Jabłonka; II miejsce - KS
Babia Góra; III miejsce - SK Olympia Bobrov; IV miejsce - OSK Sihelne.
Puchar, medale i dyplomy wręczyli: Wójt Gminy
Lipnica Wielka Bugusław Jazowski, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wnenk, Prezes KS Babia Góra
Stanisław Wojtusiak oraz Ksiądz Krzysztof Korba.

W przerwach między maczami rozegrano również konkurs rzutów karnych dla dzieci, młodzieży
oraz reprezentantów poszczególnych klubów i miejscowości. Wyniki z tych konkurencji przedstawiają się
następująco: Rzuty karne - młodsi: I miejsce - Dawid
Wójciak; II miejsce - Szymon Orzechowski; III miejsce
- Wiktor Lach; Rzuty karne - starsi: I miejsce - Jakub
Polaczek; II miejsce - Adam Kwak; III miejsce - Adrian Borowy; Rzuty karne - reprezentanci klubów
i miejscowości: I miejsce - Anton Grobarcik (Starosta
Bobrova); II miejsce - Stanisław Wojtusiak (Prezes KS
Babia Góra); III miejsce - Mariusz Wnenk (Przewodniaczący Rady Gminy Lipnica Wielka).
Konferansjerem imprezy był Pan Franciszek Pindziak a nadzór techniczny nad przebiegiem turnieju
sprawował Pan Franciszek Skoczyk.
Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Lipnica
Wielka, KS Babia Góra oraz Gminne Centrum Kultury.
foto: Bronisław Kowalczyk
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P rzyjdź do nas

ROBERT KOWALCZYK

„KU ŚLEBODZIE”
Sukom ciebie sukom w nocy
sukom za dnia ku pomocy
diaboł pucy złościom włucy
coby ino stulić usy
prózno gwara prózni ludzie
nik mnie już ta dziś nie zwiedzie
co by ino po orawsku
coby ino nie po pańsku

kiedy się nudzisz !
W okresie wakacyjnym w siedzibie Gminnego Centrum Kultury (w Remizie) dzieci mogły spędzić wolny czas i zabić nudę grając w gry planszowe, karty, piłkarzyki, kolorując kolorowanki i inne. Dzieci chętnie przychodziły i nie zabrakło śmiechu, radości i miłej atmosfery, dlatego postanowiliśmy
kontynuować te atrakcje i jeśli dzieci czekają na jakieś zajęcia po lekcjach lub
nudzą się w domu serdecznie zapraszamy do nas do remizy od poniedziałku
do piątku do godziny 15:30.

Idym jo se idym hyrnie
wałasko krew burzy we mnie
piyńściom prasne pierón trzaśnie
w gorzci dzierzym pociesynie
Idym jo se het do prawa
sukom kany jest Orawa
coby ino twoje serce
biło jesce biło jesce
targoj zyły
świecie miyły
ku ślebodzie
ku ślebodzie
W związku z realizacją projektu "Cy bocycie – orawski zwyk" –
Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych
i odbiorców zorganizowany zostanie cykl zajęć dla klas 4-6 z:

CERAMIKI
MALARSTWA NA SZKLE
KWIATÓW Z BIBUŁY
Każda szkoła deleguje po 10-ciu uczniów na każde z zajęć
Terminy warsztatów będą podane w późniejszym czasie.
Termin zgłoszenia uczniów: do końca września
do Gminnego Centrum Kultury e-mailem: gcksit@vp.pl
Projekt pn. "Cy bocycie – orawski zwyk" – Tworzenie przyjaznej
przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych i odbiorców realizowany jest przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Grupę Nieformalną "Twórczy Nauczyciele" (Janina Karkoszka, Magdalena Kostrzewa-Smreczak, Emilia Jasiura) w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.
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G minne zawody sportowo - pożarnicze
W dniu 28 sierpnia 2016 roku na
stadionie sportowym w Lipnicy Wielkiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Co prawda obowiązkowe zawody muszą odbyć się co 2 lata,
ale Zarząd Gminny OSP postanowił zachować ich ciągłość z racji na zachowanie dobrego poziomu i sprawności straży, obycia ze sprzętem OSP oraz integracji między jednostkami. Z tej racji zawody te rządziły się luźniejszymi zasadami
dlatego zamiast sztafety postanowiono rozegrać mecze piłkarskie pomiędzy
jednostkami o przechodni Puchar Wójta
Gminy oraz postanowiono, że mecze te
będą rozgrywane co dwa lata przy okazji nieobowiązkowych zawodów.
W zawodach wzięły udział 4 dorosłe jednostki OSP naszej gminy oraz 3
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Ostetecznie jednostki ukończyły zawody na
poszczególnych miejscach:
BOJÓWKA:
JEDNOSTKI OSP
1 miejsce - OSP Kiczory
2 miejsce - OSP Przywarówka

3 miejsce - OSP Centrum
4 miejsce - OSP Murowanica
JEDNOSTKI MDP
1 miejsce - OSP Murowanica
2 miejsce - OSP Kiczory
3 miejsce - OSP Przywarówka
Turniej piłkarski o przechodni Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka zdobyła jednostka OSP Centrum. Sędzią podczas wszystkich meczy był Radny Jan
Kwak.
Po dwie najlepsze drużyny zawodów z OSP i MDP będą reprezentować
naszą gminę podczas zawodów strażackich w Namestovie (SK) w najbliższą
niedzielę (4.09)

Zmaganiom straży przyglądał się
Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław
Jerzy Jazowski oraz niespodziewany
gość z Anglii - pierwszy kierowanik Fundacji Chidren in Crisis Wojciech Bramiński wraz z córką, który odwiedzał okolice do których czuje wielki sentyment
podczas wczasów w Polsce.
Na koniec Wójt Gminy podziękował wszystkim strażakom za codzienny
trud pracy strażackiej oraz zaprosił na
gulasz przygotowany przez Panią Marysię Bandyk.
Do zobaczenia za rok.
foto i tekst: Bronek Kowalczyk

Z awody strażackie na słowacji
z udziałem naszych drużyn
W dniu 4 września (niedziela) w miejscowości Namestovo na Słowacji odbyły się międzynarodowe zawody strażackie
pomiędzy jednostkami Okresu Namestovo oraz gminy Lipnica Wielka. Naszą gminę reprezentowały dwie jednostki dorosłe: OSP Kiczory i OSP Murowanica oraz młodzoeżowa drużyna MDP Murowanica; w sumie w zawodach uczestniczyło 29
drużyn.
Zawody rozpoczęły się Mszą Świętą polową w amfiteatrze
w Namestovie. Ze sztandarem reprezentowały nas podczas
Mszy jednostki OSP Centrum i Murowanica.
Ostatecznie nasze drużyny uplasowały się na poszczególnych miejscach:
Straże młodzieżowe - MDP Murowanica - 4 miejsce
do lat 35 - OSP Kiczory - 8 miejsce
powyżej 35 lat - OSP Murowanica - 3 miejsce
W trakcie zawodów uruchomiono całkowicie sprawną,
starą motopompę z 1927 roku, na której przeprowadzono pokaz działań strażackich.
Naszym strażakom kibicowali i towarzyszyli: Wójt Gminy
Bogusław Jazowski, Prezes Gminny OSP Franciszek Pindziak
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oraz Komendant Gminny OSP Bronisław Kowalczyk oraz wielu prywatnych kibiców z naszej gminy.
Na koniec wszystkim drużynom zaserwowano słynny słowacki gulasz.
foto i tekst: Bronek Kowalczyk
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R obert K ubisiak srebrnym medalistą
M istrzostw P olski w biathlonie letnim
W dniach 01-04.07.2016 w Czarnym Borze rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim.W Mistrzostwach uczestniczyła grupa młodzieży z Lipnicy Wielkiej szkolona w tej dyscyplinie sportu. Sukcesem zakończył
się bieg indywidualny młodzików młodszych na dystansie 2
km z 3 strzelaniami dla Roberta Kubisiaka który po bezbłędnym strzelaniu i bardzo dobrym biegu wywalczył tytuł Wicemistrza Polski w tej kategorii wiekowej. Swoją wysoką dyspozycję potwierdził w biegu sprinterskim zajmując wysoką 8
lokatę. Pozostali nasi reprezentanci Weronika Kościelak, Krystian Wojtusiak, Przemysław Bandyk i Dawid Kocur wywalczyli punkty do klasyfikacji Pucharu Polski. Był to pierwszy start
młodzieży w zawodach rangi mistrzowskiej w których zaprezentowali duże możliwości i sportowy talent.
Stanisław Kępka

E gzamin S eido K arate

Egzamin na stopnie KYU, który odbył się 17 czerwca na
hali sportowej w Lipnicy Wielkiej był zwieńczeniem i podsumowaniem pracy na treningach w sezonie 2015/2016.
Do egzaminu przystąpiło 53 uczestników z wszystkich
Dojo UKS Seido Karate Orawa prowadzonych przez Senpai
Damiana Kulawiak; egzamin przeprowadził Sensei Roman
Kruszecki 4 DAN.
Atmosfera przed egzaminem była niezwykle gorąca –
każdy chciał pokazać efekt swojej pracy wyniesiony z treningów przed egzaminatorem, trenerem, rodzicami, kolegami

Gminne

i koleżankami z innych Dojo oraz dać z siebie wszystko aby
zdać egzamin przed samym sobą pokonując swoje słabości.
Najszybciej egzamin ukończyli karatecy, którzy najbardziej się stresowali, ponieważ przystąpili do egzaminu po raz
pierwszy w życiu zdając na 10 KYU. Następnie salę egzaminacyjną z podniesionymi głowami opuścili karatecy zdający na 9
KYU, którzy wiedzieli już co ich czeka, ponieważ był to ich drugi egzamin. Kolejne osoby zdające na wyższe stopnie musiały się wykazać znajomością bardziej zaawansowanych technik nożnych, ręcznych, samoobrony, kata oraz dobrą kondycją fizyczną i wytrzymałością. Najdłużej na sali walczyli karatecy ubiegający się o 4 KYU. Był ich to pierwszy egzamin, na którym prezentowali swoje umiejętności kumite (walki) wykorzystując wszystkie pokłady siły i energii.
W ciągu całego sezonu karatecy sumiennie trenowali i świetnie się bawili na zajęciach zdobywając nową wiedzę i umiejętności oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. Gdyby UKS rozdawał na zakończenie świadectwa z pewnością wszyscy karatecy zasłużyliby na świadectwo z czerwonym paskiem.
UKS Seido Karte Orawa gratuluje zdanego egzaminu
oraz życzy wszystkim karatekom wspaniałych, słonecznych,
pełnych przygód wakacji. Do zobaczenia na treningach we
wrześniu!
OSU!
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