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Obchody 25-lecia Samorządu Gminy Lipnica Wielka
3 lipca 2016 r. Lipnica Wielka Przywarówka – podnóże Babiej Góry (niedziela)
PROGRAM:
12.30 - MSZA ŚWIĘTA POLOWA przy Ośrodku „Górska Przystań”
13.45 – STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA z Lipnicy Wielkiej
14.00 – Uroczyste otwarcie 42-tego ŚWIĘTA PASTERSKIEGO – WÓJT i MUZYKA
LIPNICKA
14:20 – Zespół Kurpiowski POD BOREM (gmina Baranowo)
15:00 – KONKURSY PASTERSKIE: wspinanie na moja, koszenie łąki, ręczne piłowanie i rąbanie drzewa, strzelanie z bica pasterskiego
16:15 – KABARET TRUTEŃ / www.truten.pl
17:15 – Zespół ORAWSKIE DZIECIz Lipnicy Wielkiej
17:45 – Zespół CHRZĄSZCZE z Gliwic– Muzyka lat 60-tych / www.chrzaszcze.pl
19:15 – Zespół ORAWIANIE im. Heródka / www.orawianie.pl
20:00 – Zespół CIUPAGA / www.kapelaciupaga.pl
Oferta towarzysząca:
· rękodzieło ludowe wyroby bacowskie
· oferta agroturystyczna
· zabawy i konkursy Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ
Współorganizatorzy imprezy: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, minna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ
UWAGA!!!
DARMOWY BUS na miejsce i z miejsca imprezy
OD REMIZY MUROWANICY (zatrzymuje się kolejnych przystankach): 11:30, 13:30
Z PLACU ŚWIĘTA (przy wejściu na plac; ostatni parking): 18:00; 21:00
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O bchody 25- lecia

N owe materiały

samorządu gminy
L ipnica W ielka

promoc yjne
gminy L ipnica W ielka

W tym roku przypada 25-lecie powstania samorządu gminy Lipnica Wielka. Serdecznie zapraszamy do udziału w świętowaniu tego faktu. Główne uroczystości zaplanowano na tegoroczne Święto Pasterskie
(3.07) - otwierające obchody - oraz przyszłoroczne Święto Pasterskie (zamykające
obchody). W międzyczasie planowane są też inne imprezy w
ramach tych obchodów.
Oto najbliższe z nich:
26 czerwiec - Międzynarodowy Turniej piłkarski o Puchar
Wójta Gminy Lipnica Wielka (Stadion)
03 lipiec - 42-gie Święto Pasterskie
wakacje - przedstawiania i filmy dla dzieci w Domu Ludowym
28 sierpień - Zawody sportowo-pożarnicze (stadion)
11 września - Dożynki (Murowanica)
KONKURS WIEDZY z okazji 25-lecia gminy Lipnica Wielka
KONKURS PLASTYCZNY z okazji 25-lecia gminy Lipnica
Wielka
Na bieżąco będziemy informować o innych atrakcjach.
W ramach obchodów 25-lecia powstania samorządu gminy Lipnica Wielka wydano również materiały reklamowe w
postaci: folderu, widokówek, smyczy, długopisów oraz
wpinek do klapy.
Część z imprez związanych z obchodami 25-lecia samorządu gminy Lipnica Wielka odbyła się już w ostatnim czasie,
m.in.: I Bieg Pasterski, Konkurs Wiedzy z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski, Ekologiczny Konkurs Literacko-Plastyczny, Quiz
Ekologiczny, Sprzątanie Lipnicy Wielkiej, 2 czerwiec - III Gminny Przegląd Teatralny dla Oddziałów Przedszkolnych - Scena
Małego Aktora, 6 czerwiec - VIII Gminny Młodzieżowy Rajd
Rowerowy, Impreza animacyjna dla całych rodzin „W zdrowym ciele zdrowy duch” - Turniej piłkarski, rozrywki dla dzieci z rodzinami.
ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA PROGRAMU OBCHODÓW

W ramach obchodów 25-lecia powstania Samorządu
Gminy Lipnica Wielka, jednym z zamierzeń było wydanie nowych materiałów promocyjnych gminy. Z przyjemnością informujemy, iż udało nam się już wydać takie nowe materiały
jak: folder o Lipnicy Wielkiej, dwa wzory widokówek, długopisy, smycze oraz wpinki do klap marynarki. W przypadku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych mamy w planach
jeszcze wzbogacić ofertę tego typu gadżetów.
Informacje o folderze oraz jego wersję pdf można znaleźć na stronie Wydawnictwa PiK, w którym został on wydany.

foto: Bronek Kowalczyk

N arodowe Ś więto 3 M a ja
w L ipnic y W ielkiej
W dniu 3 Maja w naszej gminie tradycyjnie uczczono Rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jest
to równocześnie kościelne święto - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tradycyjnie w tym dniu, w naszej gminie świętują również strażacy. W tych wszystkich intencjach
modlił się podczas Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz, orkiestry dętej oraz wiernych, Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel. Mszy Świętej towarzyszył uroczysty
przemarsz spod i do Domu Ludowego, gdzie orkiestra dęta odegrała Hymn Państwowy.
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foto: Bronek Kowalczyk

30- lecie posługi kapłańskiej K siędza
P roboszcza A ndrzeja P awlaka
W dniu 15 maja 2016 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej
w Murowanicy odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 30-lecia posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza Andrzeja Pawlaka. Delegacje złożyły podziękowania
i życzenia, a wśród nich delegacja władz gminy z Panem Wójtem Bogusławem Jerzym Jazowskim na czele. Zagrała również kapela orawska Zespołu Orawianie im.
Heródka. Życzymy Księdzu Andrzejowi samych pięknych chwil w dalszej pracy
duszpasterskiej w naszej parafii oraz wiele zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

L ipnicka piłka w żałobie

W spomnienie
o T omaszu M ikłusiaku

(ur. 12.09.1988 Nowy Targ – zm. 14.05.2016 Lipnica Wielka)

14 maja 2016, w wieku 28 lat, po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł Tomasz Mikłusiak - wieloletni kapitan, piłkarz, działacz klubu „Babia Góra” Lipnica Wielka. Pozostawił żonę i córkę. Występował też w unihokejowej drużynie „Szarotka” Nowy Targ. W drużynie
11-krotnego mistrza Polski.
- Od chwili założenia klubu w 2004 roku bardzo aktywnie brał
udział w budowie drużyny, a także zaplecza sportowego jakie obecnie posiadamy – wspomina Franciszek Skoczyk - Zawsze
chętny do pomocy, bardzo lubiany na boisku i poza nim. Rozegrał w barwach Babiej Góry, na różnych szczeblach około 300
spotkań ligowych. W 2014 roku odznaczony brązową honorową odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Przez cały okres
swojej piłkarskiej przygody wierny swoim ukochanym biało-bordowym barwom.
Zbyt szybko odszedł, ale po drugiej stronie na pewno będzie dalej „kapitanował” w niebiańskiej drużynie. Zarząd KS „Babia
Góra” oraz byli i obecni zawodnicy uznali, że numer 13, w którym przez wiele lat grał śp. Tomasz Mikłusiak, zostanie zastrzeżony
i nikt nie będzie występować w koszulce z takim numerem.
Działacze KS Babia Góra

D elegac ja scaleniowa w M inisterstwie R olnictwa
w W arszawie
W dniu 12 maja Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz delegacja z naszej
gminy (Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wnenk, Radny Franciszek Pindziak oraz Piotr Zborek) i Starostwa, złożyli wizytę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie celem omówienia
dalszych losów scalenia w Lipnicy Wielkiej. Na miejscu, w Warszawie,
delegację wsparł Poseł na Sejm RP Edward Siarka.
Obie strony w wyniku rozmów i dzielenia się problematyką zagadnienia wypracowały stanowisko, iż sprawa scalenia w naszej
gminie musi zostać jak najszybciej rozwiązana, ponieważ obecny
stan ogranicza prawa własności mieszkańców gminy.
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O dszedłeś G ust y …
T eatr życia kurt ynę
zasłonił …
Wspomnienie o Augustynie Fitaku
(ur. 26.01.1956 Lipnica Wielka
– zm. 05.06.2016 Lipnica Wielka)
Przyszło mi wspomnieć
wspaniałego człowieka, a na
samo wspomnienie uśmiecham
się i ciepło robi mi się na sercu… Odszedł od nas za szybko,
po krótkiej ale bezlitosnej chorobie, zostawiając w naszym teatrze pustkę nie do zapełnienia, a w naszych sercach przepaść boleści. Nigdy nikt Gustego nie będzie w stanie zastąpić –
nie tylko jako aktora, ale przede
wszystkim jako człowieka, który z daleka dźwigał rękę aby pozdrowić drugiego człowieka, z życzliwością, prostotą i szczerością dla każdego; Urodzony w Lipnicy Wielkiej 26 stycznia
1956 – syn Karoliny i Karola – znany jako pogodny człowiek,
wiecznie uśmiechnięty, dla każdego życzliwy; długie lata pełnił rolę grabarza w naszej gminie – sam z siebie się śmiał, nazywając się „prawie osobą duchowną”. Kojarzony przez dawną lipnicką społeczność z rolą „strzygi” w kolędnikach odgrywanych często przez grupę kolędniczą do której należał. Zaszczycił też swym członkostwem lipnicki Oddział Związku
Podhalan. Znany również jako „polowac”, członek koła łowieckiego „Ryś” - z niezwykłą pasją oddany temu hobby. W ostatnich czasach poznany jako członek naszej Orawskiej Grupy
Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka - należał do niej od samego początku – Gusty nie musiał grać – wystarczyło że wyszedł i kupował od pierwszej sekundy całą publiczność. Miał
w sobie „to coś”, co nie pozwalało pozostać wobec niego obojętnym – dar zjednywania ludzkiej sympatii; my wszyscy w teatrze Gustego darzyliśmy i darzymy wielkim uczuciem, serdecznością i sympatią; nieraz sprawiał że płakaliśmy ze śmiechu… są ludzie o których nawet po śmierci nie jesteśmy
w stanie myśleć ze smutkiem… taką osobą jest Gusty – i sam
o to prosił; aby ludzie nie płakali i nie smucili się po Jego odejściu. Dlatego zamknijmy właśnie teraz oczy i przypomnijmy
sobie uśmiechniętą twarz Gustego, jego energiczne ruchy
i serdeczność… W dniu 5 czerwca 2016 Gusty zszedł ze sceny
mając zaledwie 60 lat… za szybko, ale dziękujemy i wdzięczność wyrażamy za każdą sekundę z Tobą spędzoną. A teraz
niech inni Tobą się cieszą.
(K.K.)

K ościół pw . św . Ł ukasza
w L ipnic y W ielkiej
jako jeden z trzech zabytków w powiecie
nowotarskim otrzyma dofinansowanie
na prace konserwatorskie w 2016 r.
Bardzo miło nam poinformować, iż Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej zostało przyznane
dofinansowanie na dalsze prace konserwatorskie w Kościele
św. Łukasza Ewangelisty z 1769 roku (konserwacja polichromii ścian prezbiterium, kontynuacja prac przy polichromii we
wnętrzu kościoła). Dofinansowanie to, w kwocie 20 tys. zostało przyznane przez samorząd Województwa Małopolskiego w ramach złożonego wniosku w konkursie pn. „Ochrona
zabytków Małopolski 2016”. Parafia otrzymała dofinasowanie jako jeden z trzech podmiotów z powiatu nowotarskiego
(pozostałe dwa to: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach oraz Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Mikołaja w Tylmanowej). Pełne wyniki konkursu na stronie Województwa Małopolskiego.
Nasz Kościół Parafialny pięknieje w oczach dzięki każdej
złotówce przeznaczonej na prace remontowe. Efekty są już
widoczne, a będą nadal... cieszymy się bardzo.
Info na podstawie treści ze strony podhaleregion.pl oraz
malopolskie.pl;

D roga K rzyżowa
przez wieś w P arafii
św . Ł ukasza
W piątek 18.03, tradycyjnie już, odbyła się
Droga Krzyżowa przez
wieś z udziałem różnych
stanów i grup społecznych. W tym roku wierni z parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty przeszli
spory odcinek - od Przywarówki do Kościoła Parafialnego w Centrum
rozważając poszczególne stacje.
Był to okres Wielkiego Postu podczas którego przygotowujemy się by duchowo przeżyć Święta Wielkanocne - ZMARTWYCHWSTANIE JESUSA CHRYSTUSA! Droga Krzyżowa przez
wieś jest jedną z możliwości wzięcia udziału w niezwykłych
rozważaniach Męki Pańskiej. Każdy ma możliwość uniesienia
KRZYŻA i przebycia drogi, którą pokonuje często, jednakże
tym razem z modlitwą w sercu!
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Dzieci Komunijne w naszych parafiach
DZIECI KOMUNIJNE ŚW. JADWIGI
KRÓLOWEJ – 1.05.2016
1. Cholewa Patryk
2. Gąbarczyk Natalia Maria
3. Harkabuzik Izabela Maria
4. Janowiak Dawid
5. Janowiak Kacper
6. Janowiak Mateusz
7. Klapisz Gabriel
8. Olesińska Patrycja
9. Simala Dominika
DZIECI KOMUNIJNE PARAFII PW. ŚW.
ŁUKASZA EWANGELISTY – 8.05.2016
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. św. Józefiny i Emila Mików
nauczyciel przygotowujący:
S. Miriam
1. Brząkała Julia Maria
2. Dziubek Agnieszka
3. Gonciarczyk Wiktoria
4. Habas Justyna
5. Jasiura Dominik
6. Jazowski Mateusz
7. Karkoszka Kamil
8. Magiera Julia
9. Magiera Kinga

10. Majcherczyk Aleksander
11. Marszałek Magdalena
12. Mastela Arkadiusz
13. Mikłusiak Estera
14. Owsiak Gabriela
15. Walek Oskar
16. Węgrzyn Weronika
17. Wontorczyk Nadia
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. św. Stanisława Kostki
nauczyciel przygotowujący:
Ks. Jerzy Bargiel
1. Chlebek Jakub
2. Fitak Gabriela
3. Kramarz Małgorzata
4. Kuliga Anna
5. Kułach Anna
6. Leśniewska Anna
7. Lichosyt Natalia
8. Łabuda Konstancja
9. Łowas Mateusz
10. Wątorczyk Patryk
11. Wójciak Zuzanna
12. Zając Stanisław
13. Żegleń Ewelina

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. dra Emila Kowalczyka
nauczyciel przygotowujący:
Melania Węgrzyn
1. Jendruś Kewin, Jonatan
2. Kocur Wiktoria
3. Kramarz Wojciech
4. Kucek Sylwia
5. Mahajda Gabriela, Maria
6. Michalak Klaudia, Natalia
7. Ogórek Norbert, Stanisław
8. Węgrzyn Radosław
9. Wojtusiak Adrian
Szkoła Podstawowa w Kiczorach
nauczyciel przygotowujący
ks. Krzysztof Jarosz
1. Brawiak Wiktoria
2. Figa Sara
3. Karkoszka Kacper
4. Karkoszka Oliwia
5. Karnafel Anna
6. Małkusiak Anna
7. Truty Damian
8. Warzeszak Faustyna
9. Wójciak Kacper
10. Zięba Bartłomiej

O rawianie zwyciężyli w D ąbrowie G órniczej !
Miło mi poinformować, że Zespół
Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
uczestniczył w Międzykulturowym Festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej, gdzie w kategorii dziecięcej zdobył I-wsze miejsce!
W konkursie uczestniczyła też nasza
grupa śpiewacza, która tym razem wyśpiewała II-gą nagrodę. Wzięliśmy tam
również udział w warsztatach regionalnych. Dzieci uczyły się tam robić różnych
rzeczy,które potem zabrały ze sobą do
domu. Nasz wyjazd był więc bardzo udany, bo oprócz zadowolenia dzieci z występu i warsztatów, udało się nam pięknie zapromować nasz region.
Karkoszka Eugeniusz-Kierownik
Zespołu Orawianie.
Foto-Sonia Ponicka
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M anewry S trażackie
w L ipnic y W ielkiej
– fotorelac ja
W dniu 30.04.2016 roku od godziny 9.00 odbywały się
polsko-słowackie MANEWRY OSP na terenie gminy Lipnica
Wielka, którym przyglądali się Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski, Zastępca Wójta Władysław Pilch oraz niektórzy Starostowie gmin słowackich.
W manewrach wzięło udział 13 jednostek: OSP Kiczory,
OSP Lipnica Wielka - Murowanica, OSP Lipnica Wielka - Centrum, OSP Lipnica Wielka - Przywarówka, HZ Bobrov, HZ Zubrohlava, HZ Klin, HZ Namestovo, HZ Rabcice, HZ Rabca, HZ
Sihelne, HZ Oravska Polhora oraz HZ Stefonov.
Celem szkolenia było podawanie wody na daleką odległość oraz pierwsza pomoc dla osób poszkodowanych znajdujących się na terenie zagrożonego obiektu.
Ćwiczenia odbyły się na obiekcie mieszkalno-gospodarczym Na Grapie (sołectwo Szkoczyki) ale groźbą pożaru zagrożona była również okolica domu wraz z terenem leśnym.

Całość akcji przebiegła poprawnie i zgodnie z założeniem
organizatorów.
Dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom za zrozumienie w obliczu utrudnień związanych z przeprowadzeniem
manewrów oraz dostrzeżenie potrzeby takich ćwiczeń.
Całości akcji przyglądał się drom, fotografując z powietrza ćwiczenia strażackie.
Komendant Gminny OSP Lipnica Wielka
Bronisław Kowalczyk
foto: Bronek Kowalczyk

Z jazd G minny O chotniczej S traży P ożarnej w L ipnic y
W ielkiej – wybory
W dniu 23.04.2016 w Domu Wczasowym Orawa miał miejsce Zjazd Gminny OSP Lipnica Wielka. Podczas Zjazdu odbyły się
wybory do Zarządu Gminnego. Poniżej przedstawiamy wyniki tych wyborów:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipnicy Wielkiej ukonstytułował się następująco: Prezes - Franciszek
Pindziak, Wiceprezes - Józef Karkoszka, Komendant Gminny - Bronisław Kowalczyk, Zastępca Komendanta Gminnego - Jan
Machaj, Sekretarz - Krzysztof Król, Skarbnik - Wiktor Kramarz, Członek prezydium - Henryk Kowalczyk, Członkowie zarządu
- Mirosław Krzyś, Tadeusz Janiczak, Dawid Antałczyk
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Nowym Targu następujących przedstawicieli: Krzysztof Król, Józef Karkoszka oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Franciszek Pindziak
Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego w Lipnicy Wielkiej usytuowała się następująco: Przewodniczący - Jan Styrcuła, Wiceprzewodniczący - Mateusz Broda, Sekretarz - Mateusz Lichosyt
foto: Bronek Kowalczyk
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U czmy się od dzieci - sprzątanie
L ipnic y / A pel W ójta G miny

W dniu 21.04.2016 roku w naszej
gminie przeprowadzono akcję sprzątania w ramach imprezy „Bezpieczne Wiosenne Porządki” organizowanej przez Wójta Gminy, Gminne Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. W sprzątanie zaangażowały się wszystkie nasze szkoły podstawowe oraz Przedszkole „Bajkowa

Kraina” w Murowanicy.
Wiosna brutalnie odsłoniła to, czego jeszcze w tamtym roku nie było na
taką skalę - masowe wysypiska śmieci - a przecież od kogo mają się uczyć
dzieci jak nie od nas poszanowania
przyrody????
Jednak tutaj sytuacja przedstawia
się odwrotnie - to my powinniśmy się

Orawa w gorzci

(Karolina Kowalczyk)
Orawo! Chytom Cie do gorzci,
uciekos mi miendzy palcami,
wypływo z Tobie to co dobre,
gaśnie zycie;
marniejes…, a mimo to pyśniejes.
Podniesym do ust Orawe
w gorzci mojyj
i tchne w nie to ciepło,
ktore mom w sercu,
kie se pomyślym o downyk casak:
o śpiewie pasterek na polanie,
o porze w ciardasiu zatracony,
o prostocie, scyrości i dobroci ludu tego
i o kozdym „Scyńść Boze” drugiymu cłekowi pedzianym
duchom w Ciebie i duchom
ino cy to moje ciepło starcy,
coby Cie ocalić?
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uczyć od tych dzieci postawy proekologicznej. Z przykrością informujemy
o ogromie śmieci zebranych przez dzieci wraz z opiekunami.
Dziękujemy serdecznie za lekcję
dla dorosłych pięknej postawy, wrażliwości na piękno przyrody i troski o Lipnicę Wielką.
13. W ramach akcji „Bezpieczne
wiosenne porządki” odbył się również
konkurs plastyczny, który przekroczył
zainteresowaniem nasze oczekiwania.
Tematem przewodnim konkursu był recykling. Do konkursu zgłoszono łącznie 137 prac; w tym 131 prac plastycznych i 6 prac literackich. W kategorii przedszkola zostało zgłoszonych 42
prace; klas 0-III indywidualnych zostało
zgłoszonych 45 prac. Natomiast w kategorii klas IV-VI indywidualnych zgłoszono 2 prace plastyczne; w kategorii plastyczne zbiorowe zgłoszono 42
prac; zgłoszono również 6 prac literackich. Prace oceniała komisja składzie:
Monika Tlałka – przewodnicząca, Monika Klapisz, Karolina Kowalczyk, Stanisława Kucek. Protokół z konkursu dostępny na gminnej stronie internetowej.
(K.K.)

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY
W ostatnim czasie odbyło się sprzątanie śmieci przez Urząd Gminy przy zaangażowaniu dzieci
i młodzieży z naszych szkół. Z przykrością stwierdzamy, że ilość zebranych odpadów jest przerażająca. Szczególnie zaśmiecone są: rowy, rzeki, potoki, lasy i pola.
Przypominamy, że co miesiąc odbierany jest
każdy rodzaj i każda ilość śmieci. Należy pamiętać,
że wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska
oraz zdrowia. W śmieciach następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Przedostają się one do gleby i wód gruntowych, a tym samym do naszych studni.
W związku z powyższym nie bądźmy obojętni na takie zachowania niektórych mieszkańców
gminy i poinformujmy o tym policję.

nowiny samorządowe
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9 czerwca 2006 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej przeżywała niecodzienną uroczystość. Tego dnia
szkoła otrzymała zaszczytne imię doktora Emila Kowalczyka oraz poświecono Sztandar. Uroczystość rozpoczęto
mszą świętą pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Jana Szkodonia. Następnie odsłonili Tablicę Pamiątkową - żona doktora E.Kowalczyka i wieloletnia Pani
dyrektor Janina Kowalczyk a także Jego
siostra Pani Zofia Kupiszewska.
Na pamiątkę wydarzenia posadzono w ogródku szkolnym babiogórskiego buka. Dokonali tego uroczyście wnuki Pana Emila – Jaś i Agnieszka a także Pan Wójt Mariusz Murzyniak
i Pani wicedyrektor Janina Karkoszka.
W tym roku Święto Patrona
szkoły zbiegło się z okrągłą rocznicą 10
– lecia nadania Szkole Podstawowej nr
4 imienia dra Emila Kowalczyka.
Delegacja szkoły w godzinach porannych złożyła kwiaty i zapaliła znicze
na grobie dr E. Kowalczyka.
O godz.10.00 w Kaplicy została odprawiona uroczysta msza święta , której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel. W swojej homilii mówił jak
ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa szkoła i jakie ważne znaczenie ma dobra współpraca rodziców,
nauczycieli i dzieci. Tylko wtedy możemy mówić o efektach nauczania jeśli w domu będzie panowała dobra atmosfera i wszyscy razem będziemy iść
tą samą drogą . Ksiądz wskazał na wartości, które miał nasz Patron i pozostawił nam do realizowania w codziennym życiu. Po mszy świętej nastąpiła
dalsza część uroczystości w budynku
szkoły. Kiedy odśpiewano hymn szkoły głos zabrała dyr. Janina Karkoszka
serdecznie witając przybyłych Gości:
Księdza Proboszcza Jerzego Bargiela, Wójta Gminy Bogusława Jazowskiego, Dyrektora ZSO Jana Kuligę, Rodzinę: Panią Janinę Kowalczyk,P. Anitę Pagacz ,P.Zofię Kupiszewską, P.Dyrektor

foto: Bronek Kowalczyk

Ś więto P atrona S zkoły P odstawowej nr 4
w P rzy warówce

GCK Karolinę Kowalczyk z córką Emilką,
P. Marię Karlak, P. Dyrektor GOPS Grażynę Lach, P.Dyrektor Gminnej Biblioteki
Stanisławę Kucek, Radnego Franciszka
Gawełdę, Sołtysa Przywarówki Józefa
Karkoszkę, Monikę Klapisz z GCK, przyjaciół szkoły P. Janinę i Antoniego Plaszczaków i wszystkich pozostałych zebranych. W swoim przemówieniu przybliżyła pracę szkoły na przestrzeni tych
dziesięciu lat w perspektywie realizowania Testamentu Patrona Szkoły.
Dalsza część akademii poświęcona była przypomnieniu dnia 9 czerwca
2006r. wyświetlony został film i przedstawiono montaż słowno - muzyczny pt: ,,Ogarniał Orawę Miłością Wielką Jak Niebo”. Wystąpili też najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego. Dopełnieniem był występ Zespołu

Regionalnego Orawianie im. Heródka,
który jest szczególnym dziedzictwem
pozostawionym przez dr. Emila Kowalczyka. Gości urzekła atmosfera panująca w tej szkole. Tutaj czuje się swojskość i powrót do dawnych korzeni. W swoich przemówieniach Goście
podkreślali , iż w tej szkole panuje swoisty klimat i czuje się ducha, gdzie teraźniejszość łączy się z przeszłością.
Na zakończenie tej podniosłej uroczystości Rada Rodziców zaprosiła Gości na wspólny poczęstunek.
Przy tej okazji nie zabrakło wspomnień o dr Emilu Kowalczyku. W szkolnym ogródku rozrasta i zakorzenia się
babiogórski buk ,któremu nadano Imię
Emil”. Zaprasza wszystkich tych , którzy tu mogą zawsze przyjść i ,,napić się
orawskiego ciepła” .
Reporterzy z SP4
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G warą po nagrodę
7 czerwca br. w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu ogłoszono wyniki III Podhalańskiego Konkursu Czytelniczego Gwarowych
Tekstów Literatury Regionalnej pn. „Góralskie cytanie”. Jego celem jest kształcenie
ku wartościom konstytuującym kulturowe
dziedzictwo regionalne, przeciwdziałanie
procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz próba zmiany poglądów doty-

czących postrzegania gwary jako powodu
do poczucia niższości.
24 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonce zorganizowano powyższy
konkurs po raz drugi. Należało zapoznać się
z kilkoma tekstami gawęd z „Orawskiej cytanki”, wyjaśnić znaczenie znajdujących się
w nich trudnych słów gwarowych, po czym
opowiedzieć treść wybranej gawędy.
Zarówno rok temu, jak i w bieżącym
roku, dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Bł. Jana Pawła II w Kiczorach brały w nim
udział, zdobywając wysokie miejsca. Tym
razem Gabriela Pakos - uczennica kl. VI odebrała nagrodę stając na podium. Nikogo
nie zaskoczyła osiągając pierwsze miejsce,
gdyż dziewczynka znana jest z opiewania
naszej gwary podczas różnych konkursów,
z których nigdy nie wróciła bez nagrody.
Gabrysia jest chlubą naszej szkoły, jak
i zapewne Gminy, a jej sukcesy udowadniają, że warto próbować swoich sił robiąc to,
co „w sercu nam gra”. A gwara powinna być
w sercu każdego Orawianina, bo przecież
nie zapomina się o swoich korzeniach.
W. Machaj
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B ardzo dobry występ
lipnickich grup na I P rzeglądzie
K apel , I nstrumentalistów
i Ś piewaków L udowych
„O rawski Z byrcok ” w J abłonce
W dniu 7 kwietnia w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył
się I Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski
Zbyrcok”. Wszystkie nasze grupy z Lipnicy Wielkiej wykazały wysoki poziom
i zajęły czołowe miejsca w przeglądzie. Uczestników oceniała komisja w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Barbara Zgama – językoznawca
PPWSZ w Nowym Targu, Benedykt Kafel – etnograf MCK SOKÓŁ w Nowym
Sączu, Marcin Kowalczyk – etnolog OPE w Zubrzycy Górnej. Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
było jednym ze współorganizatorów przeglądu.
Poniżej
przedstawiamy
miejsca naszych grup w poszczególnych kategoriach serdecznie im gratulując:
KATEGORIA DZIECIĘCA:
KAPELE: Muzyka dziecięca
Zespołu Orawianie im. Heródka
z Lipnicy Wielkiej - I miejsce
GRUPY ŚPIEWACZE: Grupa śpiewacza Zespołu Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej - I miejsce
SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI: Żaneta Stopiak-Głuch z Zespołu Orawianie
im. Heródka z Lipnicy Wielkiej - I miejsce
Jan Kowalczyk z Zespołu Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej - I miejsce
SOLIŚCI ŚPIEWACY: Agata Miciniak z zespołu Orawianie im. Heródka
z Lipnicy Wielkiej - II miejsce
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA:
KAPELE: Muzyka młodzieżowa Zespołu Orawianie im. Heródka z Lipnicy
Wielkiej - I miejsce
GRUPY ŚPIEWACZE: Grupa śpiewacza Zespołu Orawianie im. Heródka
z Lipnicy Wielkiej - I miejsce
SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI: Patrycja Wójciak z Zespołu Orawianie im.
Heródka z Lipnicy Wielkiej - II miejsce
KATEGORIA DOROSŁA:
KAPELE: Muzyka Ludwika Młynarczyka - I miejsce; Muzyka Orawianie I miejsce; Muzyka Węgrzyni z Przywarówki - II miejsce
GRUPY ŚPIEWACZE: Grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Ziemia
Orawska - I miejsce
SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI: Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej I miejsce; Patryk Rudnicki z Lipnicy Wielkiej - I miejsce; Dawid Jasiura z Lipnicy
Wielkiej - III miejsce
Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony gminy Jabłonka.
Foto: Jan Ciepliński
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XII K onkurs na „N ojpiykniyjsy G minny M oj ”
Protokół z XII Gminnego Konkursu na “NOJPIYKNIYJSY GMINNY
MOJ” w Gminie Lipnica Wielka spi-

Sołectwo Kiczory:

z dedykacją. Oto właśnie chodzi w tym

Śwarni Kicorzanie – naprzeciw

konkursie: ład, porządek, kulturę, estetykę i pomysłowość!!! Sprzeciwiamy

remizy

sany w dniu 01.05.2016 r. w Lipnicy

się natomiast kategorycznie wszelkim
Miejsca II i nagrodę w wysokości

Wielkiej
W bieżącym roku do konkur-

80 zł przyznano:

wulgaryzmom, aktom przemocy i braku kultury podczas tego konkursu, a ta-

su zgłoszono 19 Moji postawionych

Sołectwo Murowanica:

na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Je-

Mateusz

najbliż-

Sugerujemy przygotowanie po-

den z nich został podcięty i nie podle-

sze prawdy przedstawienie idei po-

sprzątanego placu na czas oceny przez

gał ocenie. Dodatkowo doliczono się

stawienia

komisję, odsunięcie się z miejscem war-

jeszcze 12 niezgłoszonych do konkur-

dziewczyny wobec której ma się ma-

su Moji.

trymonialny zamiar)

Komisja w składzie:
Marcin Kowalczyk – Przewodniczący

(Muzeum

Orawski

Park

Etnograficzny)
Bronisław Kowalczyk (Komendant
Gminny OSP)
Karolina Kowalczyk (Gminne Centrum Kultury)
dokonała

oceny

18

Lichosyt

moja

–

kie niestety jeszcze się zdarzają.

(przed

chałupą

towania od Moja.
Komisja obniża również punkty za

Przedszkole Bajkowa Kraina

stosowanie ubiegłorocznych tabliczek

Chłopcy Murzański, Harkabuzik

oraz używanie pisaka do ich wykonania

Sołectwo Skoczyki:

i sztucznych materiałów do ozdabiania

Bartłomiej Hrustek, Karol Hrustek,

Moja.

Kamil Kuliga, Dariusz Miciniak

Konkurs ten ma na celu podtrzy-

Grupa od Łowasa

mywanie niezwykłej tradycji stawia-

Bartłomiej Węgrzyn – Rolniki

nia Moji. W tym dniu jest o nas głośno

Krystian Lichosyt

jako o regionie w całej Polsce. W tym

Damian Bąk

roku mieliśmy sytuację delegacji po-

Sołectwo Przywarówka:

ważnych instytucji w celu oglądnięcia

Tytuł Moja Gminnego i nagrodę

Zespół Orawianie – koło szkoły

tej tradycji. Dlatego powinno nam za-

w wysokości 150 zł przyznano Straża-

Sylwester Styruła - Świerkówki

leżeć aby zaprezentować się od dobrej

Moji wyróżniając:

kom z Centrum i Związkowi Podhalan

strony, aby w tym dniu pokazać naszą

Dedykację Gminną 2016 i dodat-

Dziękujemy wszystkim za podtrzy-

kową nagrodę w wysokości 50 zł zdo-

mywanie tej pięknej tradycji, jaką jest

Komisja dziękuje sołtysom po-

bywa Krzysztof Kubisiak (koło Selico)

stawianie moja. Dziękujemy wszystkim,

szczególnych sołectw za mobilizowa-

którzy czynią to z kulturą, szacunkiem

nie młodzieży i udzielanie cennych

dla tradycji, no i siebie przede wszyst-

wskazówek oraz starszym, niekoniecz-

kim. Przypominamy, że konkurs jest tyl-

nie kawalerom, którzy wspierają mło-

ko dodatkową częścią tej tradycji.

dych każdego roku.

Miejsca I i nagrodę w wysokości
100 zł przyznano:
Sołectwo Murowanica:

Organizatorami konkursu byli:

Szymon Karlak i Paweł Lichosyt
Sołectwo Centrum:

wyjątkowość.

Przypominamy iż tradycja posta-

Wójt

Gminy

Lipnica Wielka,

Michał Janowiak

wienia moja to bardzo romantyczny

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy

Mateusz Lichosyt

zwyczaj, mający na celu przypodobanie

Wielkiej,Muzeum Orawski Park Etno-

Sołectwo Skoczyki:

się dziewczynie lub dziewczynom, a nie

graficzny w Zubrzycy Górnej a fun-

Mariusz Spyrka i bracia Smoliń-

okazję do pijaństwa. Komisja zauważa

datorem nagród Gminne Centrum

w większości przypadków poprawę kul-

Kultury. (nagrody można odbierać

Seweryn Kuliga

tury „siedzenia” przy Mojach. Zauważa

Sołectwo Przywarówka:

się również z roku na rok poprawę es-

w Kasie UG Lipnica Wielka)
foto: Bronek Kowalczyk

Krzysztof Kubisiak – koło Sklepu

tetyki placu i samej żerdzi oraz prze-

scy – Na grapie

Selico

ściganie się w atrakcyjności tabliczek
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G minny K onkurs H istoryczny
z okaz ji 1050- lecia C hrztu P olski
W dniu 19 maja 2016 roku w naszej gminie został przeprowadzony Gminny Konkurs Historyczny z okazji 1050
lecia Chrztu Polski. Wzięło w nim udział po trzech uczniów
z każdej Szkoły Podstawowej, którzy przeszli etap szkolny;
uczniowie naszego gimnazjum i liceum. Ciepłymi słowami
zostali przywitani przez Pana Zastępcę Wójta Gminy Lipnica
Wielka Władysława Pilcha. W otwarciu uczestniczyli również:
Dyrektor ZSO Jan Kuliga, Dyrektor Gimnazjum Wojciech Janiszewski, Dyrektor GBP Stanisława Kucek, Dyrektor GCK Karolina Kowalczyk oraz wszyscy historycy przygotowujący
uczniów do konkursu: Halina Matera, Krzysztof Wziątek i Łukasz Klozyk.
Poniżej przedstawiamy protokół z konkursu, gratulując serdecznie zwycięzcom oraz dziękując wszystkim uczestnikom za świetne przygotowanie i rozwijanie w sobie pasji
historycznej!!!
Protokół
z Gminnego Konkursu Historycznego
z okazji 1050 lecia Chrztu Polski
przeprowadzonego w dniu 19.05.2016 r.

IV miejsce - Katarzyna Ponicka - SP nr 4 kl. V - 34 pkt
V miejsce - Katarzyna Flaszczyńska - SP Kiczory kl. VI - 29 pkt
VI miejsce - Klaudia Karkoszka - SP Kiczory kl. V - 28,5 pkt
Wyróżnienia (alfabetycznie):
Tomasz Harkabuzik - SP 1 kl. VI, Jakub Jasiura - SP nr 1 kl. V,
Aleksandra Jurczak - SP Kiczory kl. V, Kamil Kramarz - SP nr 2
kl. VI, Mariusz Simala - SP nr 1 kl. VI, Konrad Stopiak - SP nr 4
kl. V, Żaneta Stopiak-Głuch - SP nr 3 kl. VI, Krystian Wojtusiak
- SP nr 4 kl. V
Nauczyciele przygotowujący dzieci SP do konkursu: mgr Łukasz Klozyk, mgr Halina Matera, mgr Krzysztof Wziątek.
GIMNAZJUM
I miejsce - Michał Wziątek – kl. III c - 34,5 pkt
II miejsce - Szymon Wojdyła – kl. I d - 32 pkt
III miejsce - Spyrka Kamila – kl. I d - 31 pkt
IV miejsce - Łukasz Flaszczyński - kl. II c - 27 pkt
IV miejsce - Natalia Bandyk - kl. I b - 27 pkt

W konkursie wzięło udział 43 uczniów w tym: Szkoły Podstawowe - 15 uczniów, Gimnazjum – 18 uczniów, Liceum i Technikum - 10 uczniów.
Celem konkursu było uczczenie pamięci o 1050. Rocznicy Chrztu Polski oraz kształtowanie świadomości i postaw
patriotycznych młodzieży poprzez upowszechnianie wiedzy
o początkach państwa polskiego.
Test Szkół Podstawowych zawierał 30 pytań z maksymalną ilością punktów: 56
Test Gimnazjum, Liceum i Technikum zawierał 30 pytań z maksymalną ilością punktów 37.
Opracowanie testów:
Szkoły Podstawowe: Stanisława Kucek;
Gimnazjum, Liceum i Technikum: Karolina Kowalczyk.
Komisja w składzie:
1. mgr Krzysztof Wziątek - Przewodniczący
2. mgr Łukasz Klozyk
3. mgr Karolina Kowalczyk
4. mgr Stanisława Kucek
5. mgr Halina Matera
dokonała oceny testów, po której uczestnicy zajęli następujące miejsca:
SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce - Dariusz Miciniak – SP nr 3 – kl. VI - 39,5 pkt
II miejsce - Kamil Wykręt – SP nr 3 – kl. VI - 37 pkt
III miejsce - Jakub Wojdyła – SP nr 2 – kl. VI - 36,5 pkt
III miejsce - Andżelika Pakos – SP nr 2 – kl. VI - 36,5 pkt
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V miejsce - Patryk Ogórek - kl. I b - 24 pkt
VI miejsce - Patrycja Szczechura - kl. II a - 23 pkt
VI miejsce - Karolina Lichosyt - kl. II b - 23 pkt
Wyróżnienia (alfabetycznie):
Wojciech Brenkus kl. I a, Justyna Janowiak kl. I c, Michał Janowiak kl. III a, Krystyna Karkoszka kl. I d, Kamila Kobroń kl. II b,
Kacper Kramarz kl. , Krzysztof Kucek kl. I b, Wanessa Mentel
kl. I d, Hubert Skoczyk kl. I b, Justyna Ziemiańczyk kl. I a
Nauczyciele przygotowujący gimnazjalistów do konkursu:
mgr Halina Matera, mgr Łukasz Klozyk.
LICEUM
I miejsce - Andżelika Stopiak kl. I a - 34 pkt
II miejsce - Marta Starmach kl. II b - 30 pkt
II miejsce - Katarzyna Bandyk kl. I a - 30 pkt
III miejsce - Paulina Brenkus kl. II b - 28 pkt
IV miejsce - Agata Stopiak kl. I a - 26 pkt
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Wyróżnienia (alfabetycznie):
Monika Kupczyk kl. II b, Dominika Pastwa kl. II a, Marlena Stopiak kl. II a, Patryk Stopiak kl. II a, Krystian Zając kl. I a
Nauczyciel przygotowujący licealistów do konkursu: mgr
Krzysztof Wziątek
Organizatorzy dziękują nauczycielom i młodzieży za chęć
i przygotowanie się do konkursu. Uczestnictwo to było niejako wyrazem czci dla Polski i Jej historii. Cieszy fakt, że wśród
naszej młodzieży żyje duch patriotyzmu i historia zajmuje poczesne miejsce w ich świadomości.

W testach, zróżnicowanych poziomem trudności należało wykazać się naprawdę szczegółową wiedzą dotyczącą historii początków państwa polskiego. Trudność pytań pozwoliła wyłonić osoby najlepiej przygotowane do konkursu.
Organizatorami konkursu byli:
Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
Na tym protokół zakończono i podpisano.
foto: Bronek Kowalczyk

G minny K onkurs

C zy telniczy po raz ósmy
Każdego roku organizowany jest konkurs czytelniczy pn.
„Książka przyjacielem mym” przez Gminną Bibliotekę Publiczna i szkoły podstawowe. Obecnie rolę gospodarza konkursu pełniła Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława
Kostki w Skoczykach. Biorą w nim udział uczniowie klas III-VI
szkół podstawowych z naszej gminy.
Celem owego konkursu jest propagowanie czytelnictwa
wśród dzieci oraz podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Widoczne jest ogromne zainteresowanie konkursem, na co duży wpływ ma zapewne trafny dobór literatury,
nagrody, a przede wszystkim rywalizacja między dziećmi. Tutaj każdy ma możliwość sprawdzenia samego siebie, stopnia
opanowania wiadomości z danych książek i poczuć satysfakcję niezależnie od miejsca, na którym się znajdzie.
Literatura bardzo podobała się uczniom z obu kategorii.
Dotykała różnej tematyki. Młodsi zachwalali przygody bohaterów książki pt. „Tajemnicze sprawy”, razem z którymi świetnie się bawili. Natomiast książka Marka Kamińskiego, dotycząca historii z życia samego autora, dostarczyła im nie lada
wzruszeń, ukazując walkę człowieka z własnymi słabościami
i wiarę w możliwość ich pokonania oraz wytrwałość w dążeniu do obranego przez siebie celu.
Grupa uczniów z drugiej kategorii „pokochała” wręcz
„Kroniki Archeo”, gdyż wspólnie z bohaterami szukali skarbu
Atlantów, przeżywając po drodze mnóstwo przygód. Książka
„Wspomnienia niebieskiego mundurka” pozwoliła dzieciom
przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, by poznać dawne szkolne tradycje i zwyczaje oraz przybliżyć sobie problemy, z którymi niejednokrotnie borykali się żyjący wówczas uczniowie.
Literatura konkursu dostarczyła rozrywki, a zarazem była solidną dawką nauki o życiu. Testy dla uczestników konkursu
obu grup przygotowała Stanisława Kucek.
Pytania były przemyślane, o umiarkowanym stopniu
trudności.
W tym roku konkurs został przeprowadzony 5 maja 2016
r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów z klas V-VI i szesnaścioro

z kl. III-IV, których wyłoniono z etapu szkolnego w szkołach
macierzystych. Konkurs rozpoczął się o 11.00 i trwał godzinę.
Po wyznaczonym czasie prace zostały sprawdzone przez
komisję, w skład której wchodziły panie: Stanisława Kucek,
Stefania Kucek, Małgorzata Spyrka oraz Wioletta Machaj.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria I
I miejsce:
Karolina Karkoszka - SP Kiczory, kl. IV
Małgorzata Kramarz - SP 3, kl. III
II miejsce:
Jakub Polaczek - SP 1, kl. IV
Julia Magiera - SP 2, kl. III
III miejsce: Ewelina Żegleń - SP 3, kl. III
Nadia Wontorczyk - SP 2, kl. III
Weronika Wójciak - SP 3, kl. IV
Kategoria II
I miejsce Wiktoria Brzana - SP Nr 3, kl. VI
II miejsce Justyna Kłósek - SP Nr 3, kl. VI
III miejsce Katarzyna Flaszczyńska -SP Kiczory, kl. VI
III miejsce Martyna Lach - SP 2, kl. VI
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom bez względu na wynik konkursu. Pani Stanisława zadbała o miłą atmosferę, przygotowała poczęstunek dla konkursowiczów oraz
obdarzyła uczestników cennymi nagrodami.
Mamy nadzieję, że konkurs czytelniczy będzie już tradycją naszej gminy i nigdy nie przestanie cieszyć się popularnością i zainteresowaniem ze strony uczniów, nakłaniając ich do
ochoczego wgłębiania się w literaturę.
Wioleta Machaj
foto: Bronisław Kowalczyk

Gminne Nowiny nr 2 (818)/2016

nowiny samorządowe

S potkanie z panią
I reną G robarczyk
W dniu 19.05.2016r. w Szkole Podstawowej im.
Bł. Jana Pawła II w Kiczorach odbyło się spotkanie
autorskie z panią Ireną Grobarczyk autorką wielu
orawskich gawęd, współczesną pisarką, która swoje utwory zamieściła w wydanej książce „Gawędy
orawskie”. Uczniowie naszej szkoły co roku biorą
udział w Gminnym Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego, w którym
prezentują jej gawędy zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Spotkanie to zostało zainicjonowane aby dzieci poznały autorkę utworów, które
prezentują. Pani Irena opowiadała ciekawie o sobie, o Orawie i o gwarze orawskiej. Czytała utwory
jeszcze nie publikowane dzieciom i młodzieży, która słuchała z zaciekawieniem i brała aktywny udział
w objaśnianiu znaczenia słów, zwrotów frazeologicznych oraz czytała zaproponowane fragmenty
tekstów. Pani Irena wyjaśniała skąd bierze pomysły do swoich gawęd, których dostarcza najczęściej
samo życie. Propagowała piękno orawskiej gwary
i patriotyzm do małej Ojczyzny. Rozpoczęła swoją
twórczość od pisania gawęd dla uczniów na konkursy gwarowe, a później kontynuowała je w celu
utrwalenia zanikających tradycyjnych obrzędów,
czy wierzeń. Jako wieloletnia nauczycielka ma bardzo dobry kontakt z dziećmi zarówno młodszymi,
jak i starszymi. Jej utwory zostały zamieszczone
m.in. w wydanej w 2014r. ,,Orawskiej czytance”, na
bieżąco publikuje je także czasopismo ,,Moja Orawa”. Mam nadzieję, że spotkanie zachęciło wielu
uczniów do sięgania po literaturę, nie tylko w języku literackim lecz także w gwarze orawskiej.
Maria Flaszczyńska
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Z espół O rawianie w K onkursie
XXXII M uzykowanie
na D uchową N utę
Idą jak burza. Tym razem wygrana w konkursie „Na Duchową Nutę”
w Czarnym Dunajcu. Mówię oczywiście o naszej dziewczęcej grupie
śpiewaczej. Zostawiły znów za sobą utytułowane zespoły z całego Podhala. Gratulacje!! W konkursie brały udział również dwie nasze muzyki. W kategorii dziecięcej mamy wyróżnienie,a w kategorii młodzieżowej tym razem minimalnie poza trójką. Świetnie zaśpiewała również nasza Agatka,która nie wystraszyła się konkurencji i wspaniale zaśpiewała, pokazując, że na Orawie też są dobre indywidualne głosy. Wystąpiliśmy również w kategorii mistrz-uczeń. Zagrałem ja z uczennicą Patrycją Wójciak. Dziewczyna rozwija się muzycznie bardzo dobrze ,co doceniło Jury, przyznając nam pierwsze miejsce w tej kategorii. Pokusiłem
się zagrać i ja jako solista. Jednak chodziło tu bardziej o aspekt edukacyjny. Wygrałem trzecie miejsce. Ogólnie cały nasz wyjazd do Czarnego
Dunajca uważam za bardzo udany, ponieważ byliśmy tam cały dzień,
przez co dzieci oglądnęły bardzo wiele grup, mogąc się z nimi porównać. A było ich 108! Wspaniała impreza, która wzbogaciła nas o nowe
doświadczenia. 		
Eugeniusz Karkoszka, foto: Sonia Ponicka

18- letnia M arlena K arlak
z L ipnic y W ielkiej
została M iss P odhala
Bardzo miło nam poinformować iż 18-letnia Marlena Karlak
z Lipnicy Wielkiej została wybrana Miss Podhala 2016 oraz Miss
Foto. Wybory odbyły się w restauracji Czarna Owca na Nowej Targowicy w Nowym Targu w dniu 20 maja.
Miss Podhala wystąpi teraz w ogólnokrajowym konkursie,
więc mocno trzymamy za nią kciuki, czując jednocześnie wielką
dumę!!!
foto ze strony miss.podhale24.pl
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T eledysk uczniów L iceum O gólnokształcącego
i T echnikum w L ipnic y W ielkiej w ścisłym finale
ogólnopolskiego konkursu kanału E ska . tv !!!
Młodzież z naszej szkoły przygotowała konkursowy klip
do piosenki zespołu Enej „Kamień i z napisem LOVE” w wersji
... „jaskiniowej”. Jury w składzie: Enej, dziennikarze Eska.tv, zakwalifikowało teledysk do finałowej trójki!!! Uczniowie walczyli o główną nagrodę - koncert zespołu Enej w szkole i pieniądze
na zakup pomocy dydaktycznych!!! O zwycięstwie zadecydowały głosy internautów, a więc i nasze! Młodzież z naszego LO
i Technikum w Lipnicy Wielkiej, która nakręciła teledysk do piosenki zespołu Enej, otrzymała zaproszenie do występu na żywo
w telewizji Eska.tv. Uczniowie byli tam w piątek, 15 kwietnia.
Za II miejsce w ogólnopolskim konkursie Eska.tv „W szkole
gramy” uczniowie otrzymali od zespołu złotą płytę wraz z gratulacjami. Cieszy nas to bardzo i przy tej okazji jeszcze raz gorąco
dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nas, wspierali nas i kierowali do nas wiele ciepłych słów. Wszystkie wyrazy sympatii
są dla nas bardzo miłe. Cały konkurs bardzo nas zjednoczył.
Były to niezapomniane chwile wspaniałej zabawy, integracji i nieprzespanych nocy... Będzie co wspominać!

III G minny P rzegląd T eatralny dla oddziałów
przedszkolnych – fotorelac ja
W dniu 2 czerwca 2016 roku
w sali Domu Ludowego odbył się cieszący się wielką sympatią III Gminny Przegląd Teatralny dla oddziałów przedszkolnych. Scena Małego
Aktora 2016. Tegorocznym tematem
przewodnim były Legendy i podania regionalne. Dzieciaczki i ich opiekunowie musieli sprostać niełatwemu

zadaniu - przygotowaniu niejednokrotnie przedstawień z własnym scenariuszem. Jednakże wszyscy poradzili sobie
doskonale i w sposób różnorodny i ciekawy podkreślili nasz regionalny, orawski charakter. Na scenie wystąpiły dzieci z wszystkich zerówek szkół działających w naszej gminie, a w nagrodę za
trud włożony w przedstawienia czekały

na nich słodkości ufundowane przez
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej oraz dyplomy. Poniżej przedstawiamy protokół.

PROTOKÓŁ Z GMINNEGO
PRZEGLĄDU TEATRALNEGO
Scena Małego Aktora 2016
Komisja w składzie:

Janina Karkoszka – Dyrektor SP Nr 4
w Lipnicy Wielkiej
Karolina Kowalczyk – Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej
Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
po gruntownym obejrzeniu 6
przedstawień w wykonaniu Klas „0”
wszystkich szkół z gminy Lipnica Wielka przedstawia ogólne uwagi o spektaklach wg kolejności występowania:
SP NR 2 kl. O A „Jak się dawniej
dzieci bawiły” (przygotowanie: Anna
Karlak)
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Dzieci w barwnych strojach orawskich
zaprezentowały dawne zabawy, takie jak
np. Bąk, Talorek, Cingi Ringi; bawiły się przy
tym w sposób naturalny, czerpiąc radość
z zabaw; całość została zamknięta w klamrę gadki o mamusiach, które zezłościły się
za to, że dziewczynki do szkoły nie poszły
tylko się bawiły. Dzieci już od najmłodszych lat poznają pieśni regionalne (Orawa) oraz zabawy z naszego regionu. Widać,
że zabawy te sprawiają im wiele radości.
SP NR 2 kl. O B „Legenda o śpiących rycerzach” (przygotowanie: Lucyna Fitak)
Na wstępie zaprezentowano wiersz,
który był wprowadzeniem do przedstawienia. Narracja prowadzona przez różne dzieci była podstawą opowieści. Ładna kompozycja na scenie – rycerze siedzą i stoją na
tle skały. Dwóch górali rozmawia o wolności, która stanowi skarb. Wyraźne i ładnie mówione teksty. Piękne zaprezentowanie jednej z ważniejszych legend regionalnych. Na uwagę zasługują przygotowane
rekwizyty i piękna oprawa sceniczna. Oryginalne połączenie języka literackiego
i gwary.
SP NR 4 kl. O „O herbie Orawy” (przygotowanie: Beata Orzechowska)
Tekst utworu napisany wierszem przez
jedną z mam (Barbara Brenkus); teksty bardzo dobrze opanowane przez dzieci i wyraźnie wypowiadane – dzieci zachowują się swobodnie i samodzielnie; dodatkowym atutem jest żywa muzyka grana na
skrzypcach – dzieci samodzielnie śpiewają do niej w sposób żywiołowy; Legenda
opowiada o sołtysie Zubrzycy, który zadecydował z innymi, że w herbie Orawy będzie widniał niedźwiedź. Program dopracowany, dynamiczny.
SP NR 1 kl. O „Kopciuszek” (przygotowanie: Marta Pawlak)
Przedstawienie jest wzbogacone bardzo dużą ilością pięknych rekwizytów; dopracowane stroje i dekoracje – widoczna
jest dbałość o szczegóły; W bajkę o Kopciuszku wpleciono wątek regionalny w postaci kierpiec u Kopciuszka, zaś książę jest
Harnasiem; sceny przeplatane są melodiami orawskimi; na zakończenie śpiewana jest „Orawa”. Na podkreślenie zasługuje również duża liczba dzieci występujących na scenie; ciekawy pomysł z wykorzystaniem karocy w przedstawieniu.
Ładny śpiew Kopciuszka i taniec pary na
balu. Bardzo długi tekst, świetne przejście
„od sceny do sceny”. Pomysłowe i oryginalne połączenie bajki z wątkiem orawskim.
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SP Kiczory kl. O „Pasterskie zwyki” (przygotowanie: Dominika
Karkoszka)
Niezwykle ciekawy scenariusz przedstawienia pokazujący zapomniane już
tradycje związane z wypasem krów i gęsi na Orawie, m.in.: kropienie wodą święconą, okadzanie zielem, mojenie pól i domów na św. Jana. Dzieci mówią wyraźnie, głośno, wesoło, swobodnie. Ładny śpiew dzieci; w podkładzie wykorzystana muzyka regionalna; pokazana jest też zabawa w „klepanego”; ciekawy pomysł w wyjściem dzieci przed scenę i poczęstunkiem widowni serem i oscypkiem. Piękne i autentyczne odtworzenie scenek pasterskich.
SP NR 3 kl. O „Czarownice z Babiej Góry” (przygotowanie: Alicja
Karnafel)
Przedstawienie bardzo dynamiczne z dużą sprawnością sceniczną podczas
scen które wymagają obycia ze sceną; wplecenie scen akcji do przedstawienia
jest umiejętnie zrobione; świetne stroje i dekoracje wymagające dużego wkładu pracy; Żywiołowe i ładne śpiewy; przedstawienie jest czytelne i dobrze się go
ogląda; W przedstawienie wprowadzono też elementy tańca takie jak. Tyrcipolka
czy taniec czarownic. Ciekawy pomysł na „kozy” w przedstawieniu. Ciekawe układy taneczne czarownic. Świetna gra małych aktorów.
Komisja wyraża wielkie uznanie dla poziomu przygotowania grup teatralnych oraz niezwykłą wdzięczność małych aktorów. Komisja podkreśla zróżnicowany repertuar pod względem doboru sztuk ale również form prezentowanych widowisk. Cieszy fakt, że w ramach tego przeglądu powstały nowe, autorskie scenariusze. Godne pochwały jest szukanie różnych form wyrazu i rozwiązań scenicznych, a także podkreślanie piękna naszej orawskiej, regionalnej kultury. Podziw budzi wielka praca włożona w przygotowanie dekoracji i strojów, niejednokrotnie te rzeczy budziły zachwyt. Dziękuje się przede wszystkim dzieciom
zaangażowanym w swoje role, wszystkim nauczycielom przygotowującym oraz
nie sposób zapomnieć o rodzicach, których wkład w stroje i naukę był na pewno
bardzo duży. Dziękuje się również Panu Bronisławowi Kowalczykowi za pomoc
w dowożeniu dzieci oraz obsługę foto i nagłośnieniową.
Organizatorami Przeglądu byli:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce oraz Gminne
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
foto: Bronek Kowalczyk

K oszulki patriot yczne
dla licealistów
Wójt Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej ufundowali dla
naszych uczniów koszulki z motywami symbolizującymi ważne wydarzenia z historii Polski. Koszulki są nagrodą za organizowanie przez naszą szkołę uroczystości patriotycznych na forum gminy m. in. Narodowego Dnia Niepodległości,
rocznicy Powstania Warszawskiego, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej,
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nagrody wręczył Wójt Gminy
mgr Bogusław Jazowski na akademii z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
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O bchody 1050. rocznic y C hrztu P olski - płoną watry
Z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce oraz Zarządu Głównego Ochotniczych
Straży Pożarnych RP 14 marca 2016 r. w 1050 rocznicę
Chrztu Polski w całym kraju – od Krzyża na Giewoncie
(godz. 20.00) aż po Hel (godz. 20.35) zapłonęło światło Ducha Świętego.
W ten szczególny wieczór w ogólnopolską akcję
odbywającą się pod Patronatem Honorowym Prymasa Polski Wojciecha Polaka włączyła się także Gmina
Lipnica Wielka: Oddział Górali Orawskich oraz oddziały OSP. W Centrum najpierw uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy św. dziękczynnej za dar chrztu świętego.
Odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, uroczyście odśpiewaliśmy „Te Deum” oraz „Boże, coś Polskę”. Następnie udaliśmy się na wzniesienie przy Rabczyckiej Drodze, gdzie górale i strażacy zapalili watrę symbolizującą jedność i braterstwo. Deszczowa pogoda nie odstraszyła najwytrwalszych – zjawili się na apel wszyscy, na których można polegać, na czele z Panem Wójtem – to dobrze, że
górale i strażacy są zawsze gotowi do służby w ważnych sprawach dla Ojczyzny. Watry w naszej gminie, palone przez wszystkie
jednostki OSP, zapłonęły również w sołectwach Murowanica (koło remizy), Przywarówce oraz Kiczorach.
E. M.
foto: Bronek Kowalczyk

Q uiz ekologiczny w naszej gminie
W dniu 29 kwietnia 2016, w piątek, w sali Domu Ludowego odbył się
jeden z elementów akcji „Bezpieczne Wiosenne Porządki”. Tym razem
był to Quiz Ekologiczny dla uczniów
Szkół Podstawowych wszystkich naszych szkół gminnych. Oczywiście
była to forma zabawy, ale należało
wykazać się również wiedzą. Czasem
o pozycji lidera decydowało szczęście
przy poziomie trudności losowanych
pytań. Drużyny składały się z barwnie
ubranych, czteroosobowych reprezentacji szkoły. Odpowiadały one na
pytania zadawane przez Panią Edytę Mikłusiak - przeprowadzającą konkurs, za co serdecznie dziękujemy. Pytania ułożyła natomiast Dyrektor GCK Karolina Kowalczyk. Po zażartej, ale jakże sympatycznej rundzie 6-ciu pytań klasyfikacja, praktycznie wyrównana (różnice 1-dno punktowe), przedstawiła się następująco:
1 miejsce: SP Nr 3 w Skoczykach - 18 pkt
2 miejsce: SP Nr 2 w Centrum i SP Nr 4 w Przywarówce - 17 pkt
3 miejsce: SP Nr 1 w Murowanicy i SP w Kiczorach - 16 pkt
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej. Nagrody (takie same dla każdego uczestnika) ufundowało Gminne Centrum Kultury.
Podczas quizu Pan Wójt Bogusław Jazowski wręczył również dyplomy dla szkół w podziękowaniu za akcję sprzątania Lipnicy Wielkiej.
Do zobaczenia za rok!
(K.K.)
foto: Bronek Kowalczyk
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G minny K onkurs
R ec y tatorski
„P oeci – D zieciom ”

P owsta je strona
internetowa o K arolu
W ójciaku H eródku

PROTOKÓŁ
Z XII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3
im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej odbył się XII Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Poeci – Dzieciom”.
Do finału konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas I-III
szkoły podstawowej.
Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach: kategorii
klas I, II i III.
Jury w składzie:
mgr Anna Cymerman, mgr Stanisława Kucek, mgr Bogusława Wziątek, mgr Agnieszka Klozyk
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało następujące miejsca:
W KATEGORII KLAS I
I miejsce – Magdalena Żurek SP 3, Maciej Karkoszka
SP 4
II miejsce – Oliwia Kupczyk SP 1, Justyna Wojtusiak SP 2
III miejsce – Martyna Lichosyt SP 3, Małgorzata Gnida SP
Kiczory
W KATEGORII KLAS II
I miejsce – Zuzanna Kapuściarz SP 3, Szymon Lichosyt
SP 1
II miejsce – Magdalena Janowiak SP 1, Joanna Klapisz SP 2
III miejsce – Patrycja Moniak SP 3, Patrycja Michalak SP 4,
Paulina Bandyk SP Kiczory
W KATEGORII KLAS III
I miejsce – Oliwia Karkoszka SP Kiczory
II miejsce – Magdalena Marszałek SP 2
III miejsce – Anna Kułach SP 3, Julia Lichosyt SP1
Wyróżnienie – Klaudia Michalak SP 4
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
S.K.

Stowarzyszenie STOG realizuje w Krakowie 2016 roku projekt o nazwie „HERODEK.PL – przywracamy Małopolsce
i Orawie pamięć o rzeźbiarzu Karolu Wójciaku „Heródku”
z Lipnicy Wielkiej. Multimedialny starter długofalowego
projektu „Novy mit/ tropy Heródka 2019” wraz z opracowaniem katalogu odnalezionych rzeźb pod nazwą „Licznik gnotków”.
Celem projektu jest stworzenie i udostępnienie strony internetowej poświęconej życiu i twórczości Karola Wójciaka
Heródka z Lipnicy Wielkiej na Orawie. Strona ma być pierwszą
bazą informacyjną dotycząca artysty. Za jej pośrednictwem
będzie można również oglądać jego dzieła, dotrzeć do bibliografii, przeczytać artykuły na temat twórczości orawskiego Nikifora. Stowarzyszenie STOG w ramach realizacji projektu HERODEK. PL zamierza przystąpić poprzez stronę www.herodek.
pl do regionalnej akcji liczenia „gnotków” i ich internetowego
„gromadzenia”. Obecnie rzeźby są rozproszone i gromadzone
w kolekcjach muzeów etnograficznych w Małopolsce i w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych, a pojedyncze sztuki
u indywidualnych właścicieli nie parających się kolekcjonowaniem dzieł sztuki ludowej. Policzenie i zgromadzenie gnotków rozpocznie tak naprawdę realizację celu głównego - jubileuszowej wystawy o twórczości Karola Wójciaka „Heródka”,
planowanej w 2019 roku. To rok w którym wypada 50 rocznica śmierci Artysty.
Realizacja tych planów odbędzie się dzięki pomocy zaoferowanej przez instytucje i organizacje działające w regionie, m.in. małopolskie muzea - Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej, a także Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na Orawie, Zespół „Orawianie” im. Heródka.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.
oprac. Grzegorz Graff
Maja Spychaj-Kubacka
Stowarzyszenie STOG
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności o realizacji projektu na stronach FB:
https://www.facebook.com/NieudanyKrewniak/
https://www.facebook.com/stowarzyszenieSTOG/
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F est yn R odzinny
w S zkole P odstawowej
N r 4 w P rzy warówce

W wyjątkowy sposób postanowili w tym roku uczcić
Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka nauczyciele,
rodzice, a także dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej- Przywarówce. 24 maja 2016 roku na terenie szkoły odbył się z tej okazji festyn. Uroczystość, podzielona na część artystyczną i część rekreacyjną, dostarczyła wiele radości wszystkim zgromadzonym w tym
dniu w szkolnych murach.
Świętowaniu towarzyszyły wzruszające występy
dzieci, podczas których dziękowały one za trud włożony
w ich wychowanie. Nietypową niespodziankę przygotowali także sami rodzice dla dzieci. Bezcenne miny swoich pociech mogli zobaczyć stojąc na scenie podczas
przedstawienia, które przygotowali wspólnie z nauczycielami tejże szkoły. Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy
„Kaczka- dziwaczka” została odebrana nadzwyczaj pozytywnie przez wymagających widzów. Niezwykła odwaga, którą musieli wykazać się aktorzy-amatorzy, połączona ze szczyptą dystansu do siebie, nagrodzone zostały
gromkimi brawami. Rodzice solennie zapewniają, że to
nie koniec ich przygody ze sceną i już myślą o kolejnym
przedstawieniu.
Aura zdecydowanie sprzyjała przebywaniu na świeżym powietrzu, dlatego też po tak miło rozpoczętym
przedpołudniu zabawa przeniosła się na zewnątrz. O dobry humor uczestników tej części festynu zadbali nauczyciele, organizując liczne konkursy, w których rodzice ze swoimi pociechami, mogli wykazać się sprawnością fizyczną oraz kreatywnością.
Wszyscy uczestnicy festynu bawili się doskonale,
każdemu dopisywał dobry humor, a na twarzach gościł
uśmiech. Spędzony wspólnie czas dostarczył wszystkim
wiele radości i wzruszeń.
Barbara Brenkus
foto: Sonia Ponicka

D laczego nie żegnamy i nie
witamy się przez próg ?
Niemalże każdy słyszał, że nie powinno się ani witać, ani żegnać przez próg, ponieważ może to przynieść nieszczęście. W dzisiejszych czasach na takie „zabobony” patrzymy z przymrużeniem
oka. A skąd w ogóle wzięło się takie przekonanie?
Próg domu był miejscem granicznym, oddzielał oswojony, znany świat, od świata zewnętrznego, sacrum od profanum.
Próg ma charakter ambiwalentny – z jednej strony sam jest miejscem „świętym”, z drugiej, ze względu na swą graniczność, jest
„nieczysty”. Taka przestrzeń sprzyjała przebywaniu istot demonicznych. To tłumaczyć może słowiański zwyczaj grzebania pod
progiem poronionych płodów oraz dzieci, które urodziły się martwe. Aby przyspieszyć mękę konającemu ustawiono go głową
w stronę progu, a wynosząc trumnę ze zmarłym uderzano nią trzykrotnie o próg – aby dusza zmarłego nie powróciła i nie nękała
domowników.
Próg uważany był za miejsce
inicjalne. Nowonarodzone dziecko po pierwszej kąpieli kładziono
na progu – był to symbol przyjęcia do rodziny. Próg odgrywał także ważną rolę w obrzędach weselnych, a wiec w obrzędzie przejścia. Na progu rodzice żegnali
pannę młodą, błogosławili jej. Na
progu młodych witano chlebem
i solą – symbolami płodności. Do
dziś funkcjonuje przekonanie, że pan młody powinien przenieść
pannę młoda przez próg swojego domu.
Próg jako punkt graniczny był miejscem niebezpiecznym,
dlatego podejmowano szereg czynności aby go ochronić i zabezpieczyć. Próg mógł służyć do „podrzucania uroków”. Wierzono, że
umieszczenie pod progiem „martwych” przedmiotów takich jak
włosy, kości, czaszka, deska od trumny lub ziemia z grobu sprowadzić miało chorobę albo nawet śmierć gospodarza. Z drugiej strony mediacyjność progu powodowała, że można było go wykorzystać w działaniach magicznych, oczyszczających oraz uzdrawiających. Gdy choroba już znalazła się w domu, należało wykorzystać
próg aby ją wygnać – przekroczenie progu z zachowaniem odpowiednich warunków miało spowodować zamknięcie drogi powrotu chorobie.
Jak widać próg miał bardzo ważne znaczenie w przestrzeni
domowej, był miejscem „magicznym”, ale i niebezpiecznym. Reliktem tych wierzeń są aktualne do dziś zachowania i praktyki, jak
zakaz witania się i żegnania przez próg lub przenoszenie przez
niego panny młodej.
Źródło: portal naludowo.pl
Bibliografia: Piotr Kowalski Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007;
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I B ieg P asterski w L ipnic y W ielkiej
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foto: Sonia Ponicka

W dniu 24 maja w Lipnicy Wielkiej Przywarówce przy Szkole Podstawowej
Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka odbył się
I Bieg Pasterski. Przepięknie położony
przysiółek był miejscem zmagań biegaczy, a skwar z nieba i spory podbieg
pod górę z pewnością dla niejednego
był nie lada wyzwaniem. Niemniej jednak zawodnicy poradzili sobie znakomicie. Była to już kolejna impreza w ramach obchodów 25-lecia samorządu
Gminy Lipnica Wielka. Mieliśmy ok 200
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych i dystansach: 2007
i młodsi - 400 metrów, 2005-2006 - 600
metrów, 2003-2004 - 800 metrów, Gimnazjum - 1 km oraz OPEN 1 km.- Wzdłuż
ścieżki rowerowej na Rabczyce – granicą Państwa. Dziękujemy wielu osobom
za wsparcie i zaangażowanie w tej inicjatywie: Panu Stanisławowi Kępce trenerowi biathlonowemu, Andrzejowi Buroniowi, Sędziom (Zofia Kowalczyk, Żaneta Jabłońska-Kabat, Stanisław Kępka, Wojciech Janiszewski, Andrzej Buroń), Panu Sołtysowi Józefowi Karkoszce, Bronisławowi Kowalczykowi, Soni Ponickiej, wspaniałym rodzicom z Rady Rodziców, personelowi
i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr
4; a przede wszystkim uczestnikom za
świetną zabawę oraz ich opiekunom.
Wielkie brawo w końcu dla nauczycieli
i rodziców, którzy dając przykład innym
sami pobiegli.
Organizatorami imprezy byli natomiast: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
dra Emila Kowalczyka. Nagrody ufundowali Pan Stanisław Kępka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Podczas imprezy rozdano również gadżety promujące projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” finansowany w 85% ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

KATEGORIA 2003-2004:
DZIEWCZYNKI:
I miejsce - Wiktoria Michalak - SP Nr 1
II miejsce - Wiktoria Karkoszka - SP Kiczory
III miejsce - Weronika Kościelak - SP Nr 4
IV miejsce - Ewelina Węgrzyn - SP Nr 4
V miejsce - Justyna Jasiura - SP Nr 2
VI miejsce - Andżelika Pakos - SP Nr 2

Poniżej przedstawiamy wyniki I Biegu
Pasterskie (do 6 miejsca):
KATEGORIA 2007 i młodsi:
DZIEWCZYNKI:
I miejsce - Oliwia Żywczak - SP Nr 4
II miejsce - Joanna Klapisz - SP Nr 2
III miejsce - Oliwia Kowalczyk - SP Nr 2
IV miejsce - Wanessa Zador - SP Nr 1
V miejsce - Wiktoria Brawiak - SP Kiczory
VI miejsce - Joanna Bandyk - SP 4
CHŁOPCY:
I miejsce - Kamil Bandyk - SP Nr 1
II miejsce - Filip Baniowski - SP Nr 2
III miejsce - Wiktor Lach - SP Nr 2
IV miejsce - Piotr Brenkus - SP Nr 4
V miejsce - Fabian Grzebieniak - SP Nr 4
VI miejsce - Jacek Bublewicz - SP Nr 2
KATEGORIA 2005-2006:
DZIEWCZYNKI:
I miejsce - Jesica Dunaj - SP Nr 3
II miejsce - Patrycja Kocur - SP Nr 3
III miejsce - Natalia Habina - SP Nr 4
IV miejsce - Klaudia Michalak - SP Nr 3
V miejsce - Olimpia Scechura - SP Nr 2
VI miejsce - Natalia Olesińska - SP Nr 14
CHŁOPCY:
I miejsce - Sylwester Jasica - SP Kiczory
II miejsce - Sebastian Ziemiańczyk - SP Nr 1
III miejsce - Paweł Kuliga - SP Nr 1
IV miejsce - Mateusz Janowiak - SP Nr 1
V miejsce - Jan Smoliński - SP Nr 4
VI miejsce - Bartłomiej Hrustek - SP Nr 3

CHŁOPCY:
I miejsce - Robert Kubisiak - SP Nr 4
II miejsce - Kamil Symalczyk - SP Nr 1
III miejsce - Kamil Kramarz - SP Nr 2
IV miejsce - Przemysław Murzański - SP Nr 1
V miejsce - Dawid Kocur - SP Nr 3
VI miejsce - Przemysław Bandyk - SP Nr 4
KATEGORIA GIMNAZJUM:
DZIEWCZĘTA:
I miejsce - Angelika Mastela - Zubrzyca Dolna
II miejsce - Aleksandra Bandyk - Gim. LW
III miejsce - Andżelika Kocur - Gim. LW
IV miejsce - Klaudia Kupczyk - Gim. LW
V miejsce - Katarzyna Smoleń - Gim. LW
VI miejsce - Anna Zając - Gim. LW
CHŁOPCY:
I miejsce - Piotr Kidoń - Zubrzyca Dolna
II miejsce - Artur Moniak - Gim. LW
III miejsce - Krzysztof Olszowy - Gim. LW
IV miejsce - Krzysztof Kucek - Gim. LW
V miejsce - Mateusz Kramarz - SP Nr 3
VI miejsce - Wojciech Brenkus - Gim. LW
KATEGORIA OPEN:
KOBIETY:
I miejsce - Beata Dunaj - Lipnica Wielka
II miejsce - Agnieszka Klozyk - Lipnica Wielka
III miejsce - Urszula Lach - Lipnica Wielka
IV miejsce - Maria Flaszczyńska - Lipnica
Wielka
MĘŻCZYŹNI:
I miejsce - Daniel Kuczkowicz - Orawka
II miejsce - Konrad Karkoszka - Lipnica Wielka
foto: Sonia Ponicka i Bronek Kowalczyk
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KOLEJNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH
W dniach od 13 do 20 kwietnia
2016 roku parafianie Św. Jadwigi Królowej z Lipnicy Wielkiej z Murowanicy po
raz kolejny pielgrzymowali do Włoch.
W tym roku impulsem do tego, by odwiedzić Rzym i Watykan jest ogłoszony przez Papieża FranciszkaŚwięty Rok
Miłosierdzia Bożego i możliwość uzyskania odpustu zupełnego po przejściu przez Drzwi Święte w Rzymskich
Bazylikach.
Celem naszej pielgrzymki było wyciszenie z biegu życia codziennego,
któremu towarzyszyła modlitwa. Pielgrzymując spotkaliśmy wielu świętych,
którzy żyjąc normalnie, zmagając się
z trudami życia codziennego osiągnęli
świętość. Ich życie powinno stać się dla
nas przykładem i obyśmy osiągnęli duchowe dary w tym obcowaniu.
Organizatorem pielgrzymki i duchowym opiekunem był Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak a przewodnikiem, ponownie nasza ulubiona, Pani
Aneta Żak. Oboje cały tydzień przybliżali nam sylwetki świętych i ich historie,
opowiadali dzieje miast, zachwalali atuty regionów, namawiali do skosztowania lokalnych specjałów i wprowadzali
nas w słoneczny włoski klimat muzyką
Italodisco.

Dzień 1
środa 13-04-2016
Trud pielgrzymi rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele parafialnym pw.
Św. Jadwigi Królowej w Murowanicy.
Tuż po Mszy Św. zapakowaliśmy nasze
bagaże do autokaru, zajęliśmy przydzielone miejsca i wyruszyliśmy w długą podróż do słonecznej Italii.

Dzień 2
czwartek 14-04-2016
Około południa dotarliśmy do Loreto, które przywitało nas słońcem
i bezchmurnym niebem.
W Loreto znajduje się Sanktuarium
Świętego Domku – Santa Casa di Loreto, poświęcone Najświętszej Maryi
Pannie. To właśnie tutaj znajduje się

część domku Maryi, w którym się urodziła, mieszkała i otrzymała anielską
zapowiedź boskiego macierzyństwa.
Jej pokora zgody wobec planu Pana
Boga jest w dzisiejszych czasach nie do
pomyślenia.
Wchodząc do domku nazareńskiego wchodzimy do domu , w którym wychowywał się w dzieciństwie Pan Jezus.
To wyjątkowe miejsce sprzyja wyciszeniu i refleksji. Klęczysz na kamiennej
posadzce po której chodził SAM JEZUS,
dotykasz ścian, których ON dotykał….
To właśnie tutaj w tym wyjątkowym miejscu uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej a później każdy z pielgrzymów wchodząc do domku modlił
się indywidualnie we własnych intencjach przed obliczem Najświętszej Maryi Panny o czarnym obliczu.
W Loreto nieopodal Bazyliki znajduje się cmentarz polskich żołnierzy,
który odwiedziliśmy. Cała nasza grupa złożyła hołd poległym minutą ciszy
a następnie zapaliliśmy świecę i wspólne modliliśmy się w intencji poległych.
Jest to jeden z czterech w Italii ,
obok Monte Cassino, Bolonii i Canossino, polskich cmentarzy wojennych 2
Korpusu. Na dolnym tarasie na kamiennym cokole jest umieszczony maszt
a na nim powiewa polska flaga. To nas
bardzo wzruszyło. Od Pani Anety dowiedzieliśmy się natomiast, że cmentarz ten jest pod stałą opieką sióstr nazaretanek z Bazyliki i Urzędu Miasta
w Loreto. Podczas II wojny światowej

polscy żołnierze bronili Świętego Domku gasząc pożar kopuły bazyliki po niemieckim bombardowaniu.
W oczekiwaniu na autokar postanowiliśmy na górnym tarasie obok Bazyliki zrobić sobie małą sesję zdjęciową
na tle Adriatyku.
W drodze do hotelu ( mamy jakieś
125 km), do Montesilvano, podziwialiśmy malownicze wybrzeże Adriatyku
i piękne krajobrazy Abruzji. Po smacznej kolacji , jako ,że hotel znajdował się
w odległości 10 m od pięknej piaszczystej plaży, grupkami spacerowaliśmy
wzdłuż plaży brodząc w ciepłej już wodzie, zbierając muszelki i wsłuchując się
w spokojny szum fal. Cóż za relaks po
tak długiej podróży . Dziękujemy za tę
niespodziankę.

Dzień 3
piątek 15-04-2016
Pobudka o wschodzie słońca, no
prawie o wschodzie słońca, by jeszcze
raz zobaczyć plażę i zrobić sobie małą
sesję zdjęciową. Potem pyszne włoskie
śniadanie, obowiązkowe cappuccino
i odjazd autokarem w dalszą drogę aż
do samej „ostrogi włoskiego buta”
Dziś odwiedzimy 3 ważne miejsca
dla naszej wiary: Manopello- chusta
ze Świętym Obliczem - największą relikwią współczesnego świata, potem San
Giowani Rotondo, związane z życiem
Ojca Pio oraz Monte San Angelo, gdzie
w V wieku objawił się Archanioł Michał.
Przed południem dotarliśmy do

Gminne Nowiny nr 2 (818)/2016

nowiny samorządowe
niewielkiej wioski Manopello usytuowanej pośród malowniczych wzgórz.
Skromne Sanktuarium Boskiego Oblicza w Manopello znajduje się z dala od
gwaru wielkiego miasta ukryte wśród
gór Gran Sasso i Majeka w Abruzji. Zaskoczyła nas cisza i spokój tego miejsca. Jak powiedział nasz ksiądz Andrzej
„Bóg wybiera miejsca skromne, by zachwycić Jezusem”. To na pewno jest
jedno z tych miejsc.
Znajduje się tutaj chusta o której
krążą legendy i domysły. Jedni twierdzą, że została wykradziona z Watykanu a inni, że do maleńkiej włoskiej wioski przywiózł ją tajemniczy wędrowiec.
W centralnej części Sanktuarium,
nad ołtarzem znajduje się szklana gablota, w której umieszczone jest przedziwne płótno z Najświętszym Obliczem Jezusa. Patrząc na wprost ma się
wrażenie, że płótno jest przeźroczyste
ale patrząc pod kątem naszym oczom
ukazuje się łagodne spojrzenie pełne
ojcowskiego miłosierdzia a twarz Jezusa emanuje boskim spokojem. Każdy
z pielgrzymów podszedł do tej wspaniałej chusty i modlił się cicho w swoich
intencjach „twarzą w twarz” z Jezusem.
To niesamowicie wzruszająca i wyjątkowa chwila modlitwy dla każdego z nas.
Po zakończeniu indywidualnej modlitwy przed Świętym Obliczem uczestniczyliśmy w Eucharystii.
W tym sanktuarium natrafiliśmy
na pierwsze na naszej pielgrzymkowej drodze Drzwi Święte (Santa Porta), po przejściu których i spełnieniu kilku warunków możemy uzyskać odpust
zupełny.
A teraz trochę ciekawostek, mianowicie chusta została wykonana w sposób nie naturalny tzn. współcześni badacze nie są w stanie wytłumaczyć pojawienia się wizerunku Jezusa na chuście nawet przy użyciu najnowszych
technik badawczych. Chusta została
wykonana z materiału zwanym batyst
morski – bisioru (tzw. jedwabiu morskiego), który jest cieńszy niż jedwab
i utkany jest z nici małży morskiej żyjącej koło Sardynii. To niezwykle rzadki i cenny materiał, posiadający m.in.
takie właściwości, że jest delikatny ale
jednocześnie mocny, przeźroczysty,
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wytrzymały, jest niepalny, zawiera dużo
soli i wody morskiej przez co nie wchłania wody i nie można na nim nic namalować) , a jednak na chuście widnieje
najprawdziwsze Święte Oblicze Naszego Pana i jest bardzo wyraźne mimo
upływu wielu wieków.
Poza tym siostra Blandina Paschalis Schlomer, która korzystając z najnowszych zdobyczy techniki porównała trzy wizerunki Umęczonego Mężczyzny. Ten zachowany na Całunie Turyńskim, na tajemniczej Chuście z Oviedo
(utożsamianej z Chustą Weroniki) oraz
na Całunie z Manoppello. Wyniki wprawiają w zdumienie. Okazało się, że po
nałożeniu na siebie wszystkich trzech
obrazów, zgadzają się one w najmniejszych nawet szczegółach! Jakby tego
było mało, nadal nie wytłumaczono,
jakim cudem (no właśnie chyba tylko nim…) na tkaninie powstał jakikolwiek obraz. Prawdopodobnie jest to
opisywany przez Św. Jana kawałek materiału położony przez Marię Magdalena na twarzy Jezus by żadna kropla
boskiej krwi nie upadła. Przypuszcza
się, że w czasie zmartwychwstania była
taka jasność, że zadziałało to jak flesz
w aparacie fotograficznym i stąd to odbicie ( negatyw) na całunie i na chuście.
Nie ma zatem wątpliwości, że mówimy
o CUDZIE.
Być może cisza, która panuje w Manoppello, może z jednej strony rodzić
się ze świadomości tego, kogo gości,
z drugiej strony oblicze Zmartwychwstałego tak namacalnie obecne nie
wymaga żadnych słów, rozmów, bo
te ustępują miejsca spotkaniu, kontemplacji, w którą każdy wchodzi sam,
by móc potem już z Nim obcowaćNa twarzach pielgrzymów widać głębokie przeżycie osobistego spotkania
z Chrystusem.
Następnym przystankiem tego
dnia jest San Giovani Rotondo, znajdujące się na Półwyspie Gargano. Jest
to miejsce związane z kultem naszego
współczesnego Św. Ojca Pio z Pietrelciny, gdzie przez 52 lata realizował posłanie miłości. Do księdza -stygmatyka
pielgrzymowano, aby otrzymać od niego wstawiennictwo u Boga. Podobno
Msze Św. koncelebrowane przez Ojca
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Pio trwały niekiedy 3 godziny.
Zanim doszliśmy do nowego Sanktuarium Ojca Pio, minęliśmy Dom Ulgi
w Cierpieniu, który uchodzi za jeden
z najbardziej prestiżowych szpitali we
Włoszech, a pomysłodawcą i założycielem tego szpitala był sam Ojciec Pio.
Obok starego kościoła ojców kapucynów, gdzie przez całe życie pracował
Ojciec Pio, znajduje się duży plac z bazyliką św. Ojca Pio wybudowany według projektu jednego z najsłynniejszych współczesnych architektów, Renzo Piano.
Niesamowite wrażenie robi kaplica poniżej poziomu placu, do której dotrzeć można schodząc schodami z górnego kościoła. Mozaiki, którymi wyłożone są ściany boczne korytarzy, są
olśniewające. Sama kaplica dolna jest
również cała w mozaikach, które przedstawiają m.in. sceny z życia Św. Franciszka i Św. Ojca Pio. W tej przepięknej
kaplicy pod ołtarzem znajduje się szklana trumna z ciałem Ojca Pio. Pielgrzymi z całego świata przybywają tutaj, by
oddać cześć świętemu zakonnikowi. Tu
przed grobem Świętego Ojca Pio, każdy z lipnickich pielgrzymów, w indywidualnej modlitwie powierzył mu swoje intencje.
W Sanktuarium Św. Ojca Pio ponownie trafiliśmy na Santa Porta. Ale
można uzyskać tylko jeden odpust zupełny dziennie .
Następnie poszliśmy zwiedzić Kaplicę Antyczną i Bazylikę Matki Bożej
Łaskawej. Zgromadzono tu niezliczoną ilość pamiątek po Ojcu Pio, tj. przedmioty codziennego użytku, listy, które
pisali do niego wierni prosząc o modlitwę czy konfesjonał w którym spowiadał. Zatrzymaliśmy się w tym naszym
zwiedzaniu na chórze kościółka, przed
krzyżem, gdzie Św. Ojciec Pio otrzymał
od Chrystusa stygmaty w 1938 roku.
Ciekawostką jest monumentalna
droga krzyżowa wśród cedrów, która
powstała po śmierci Świętego by pokazać, że życie to też cierpienie. Ojciec
Pio nawoływał bowiem, że cierpienie
należy przyjąć z uśmiechem. Niestety
nie udało nam się przejść trasą tej drogi krzyżowej. Zostawiamy to na następny raz.
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Po zakończonym zwiedzaniu powróciliśmy do autokaru aby pojechać
do Monte San Angelo oddalone o około godzinę drogi.
W autokarze czekała na nas niespodzianka. Pani Aneta chcąc nam umilić
podróż zaproponowała projekcję filmu
o życiu Św. Ojca Pio, który przybliżył
nam jego sylwetkę i drogę do świętości.
Ciekawostka na dziś: Zapachem
świętości Św. Ojca Pio są fiołki.
Dzisiejsze popołudnie spędziliśmy
w szczególnym miejscu - Monte San
Angelo na półwyspie Gargano. Znajduje się tu najsłynniejsze w kościele katolickim sanktuarium ku czci Michała Archanioła. Grota, w której objawił
się kilkakrotnie od V do XVII wieku Archanioł nosi nazwę Groty św. Michała
Archanioła.
Grota nazywana jest „Niebiańską
Bazyliką”, gdyż jako jedyna świecie nie
została nigdy poświęcona ludzką ręką.
(…)„Ten, który tę grotę wybrał sam ją
poświęcił(…)”
Ciekawostką jest to, że Świętą Grotą i całym kompleksem budynków
opiekują się nasi polscy bracia michalici. W drodze do groty jest sala gdzie
pod ścianami stoją konfesjonały, w których można się w każdej chwili wyspowiadać .
Grota z ołtarzem jest surowa, ale
nadaje to tylko podniosły charakter
tego miejsca. Mieliśmy dużo czasu na
indywidualną modlitwę w Świętej Grocie i każdy z pielgrzymów powierzył Archaniołowi, w ciszy groty, swoje osobiste intencje: (…) „Bo któż jak nie Bóg
może mnie wyzwolić w moich słabościach, Święty Michale broń nas w walce ze złem”(…)
Warta zobaczenia jest też kaplica z Najświętszym Sakramentem, oraz
muzeum i podziemia.
Niestety nie udało nam się nigdzie
kupić słynnych kamieni z groty Gargano (traktowane są jak relikwie) ale
u polskiej zakonnicy zakupiliśmy pamiątki i książki w języku polskim. A do
naszej parafii została zakupiona figura świętego Archanioła – wspaniała pamiątka, która przypominać nam będzie
to niesamowite miejsce.
Po nawiedzeniu sanktuarium
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wyruszyliśmy na popołudniowy spacer
wąskimi uliczkami Monte San Angelo.
Mieliśmy okazję zobaczyć zabudowania „chyba” średniowiecznej warowni.
Do obowiązkowych zakupów należał
m.in. oryginalny wałek do makaronu,
doskonałe suszone pomidory, sery, oliwa i wiele innych lokalnych specjałów.
W oczekiwaniu na autokar mała
sesja zdjęciowa z widokiem na Zatokę
Manfredańską. Cóż za zapierający dech
w piersi widok….
Wracamy do San Giovanni ok. 20
km gdzie mamy nocleg w Grand Hotel
Degli Angeli (prawdziwe 4 gwiazdki ).
Po kolacji wybraliśmy się na wieczorną modlitwę w Kościółku Antycznym i spacer ulicami tego urokliwego
miasteczka.

Dzień 4
sobota 16-04-2016
Czwarty dzień naszego pielgrzymowania to Pompeje i Pietrelcina.
Po śniadaniu wyruszyliśmy z hotelu
w kierunku zachodnim aby przecinając
„włoski but” w kostce dojechać do Pompei- miasta położonego u podnóża Wezuwiusza.. To prawie 290 km. Pompeje to symbol kruchości życia a zatem
cieszmy się życiem!
Pierwszym punktem jest nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Pompejańskiej,
Królowej Różańca Świętego, w której
uczestniczyliśmy we Mszy Św. To właśnie tu w Pompejach w 1884 roku narodziła się nowenna pompejańska, zwana „nowenną nie do odparcia.” Celem
tej modlitwy jest wyproszenie różnego
rodzaju łask.
Nowenna pompejańska została
rozpropagowana przez Włocha Bartola
Longo w oparciu o relację Fortunatiny
Agrelli z Neapolu, która ogłosiła, że sposób odmawiania nowenny został jej objawiony przez Matkę Bożą. Ciężko chora 21-letnia kobieta, pewnego dnia doznała objawienia, w którym Matka Boża
kazała się jej modlić na różańcu przez
54 dni. Przez pierwsze 27 dni dziewczyna miała błagać o uzdrowienie, a przez
następne 27 dni dziękować za odzyskanie zdrowia. Po odmówieniu modlitwy
pompejańskiej Fortunatina doznała
uzdrowienia a w roku 1890 papież Leon

XIII uroczyście uznał to cudowne uzdrowienie, które stało się początkiem nabożeństwa do Królowej Różańca Świętego z Pompejów, zwanej również Matką Boską Pompejańską.
Pompeje zatem to nie tylko wykopaliska archeologiczne ale jest to miasto najsłynniejszego na świecie Sanktuarium Różańca Świętego.
Zawdzięcza tę sławę, bł. Bartolo
Longo, który z Bożą pomocą wybudował świątynię i Nową Pompeję. To również on sprowadził do Pompei obraz
z wizerunkiem Maryi Różańcowej, który nazwał:
“Narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego
miłosierdzia”.
Nad tabernakulum, znajduje się
najcenniejszy klejnot- święty obraz
Matki Boskiej Różańcowej, który słynie
cudami i łaskami od 1876 roku.
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1980
roku wyniósł Bartolo Longo - Apostoła
Różańca Świętego - na ołtarze i wprowadził w poczet błogosławionych. Św.
Jan Paweł II pielgrzymował do tego
Sanktuarium dwukrotnie.
Nowenna Pompejańska została zatwierdzona przez papieża Leona XIII,
29 listopada 1887 roku. Jej tekst został
przetłumaczony i wydrukowany w kilku językach.
Po Mszy Św. zwiedziliśmy bazylikę i udaliśmy się na spotkanie z miejscową Panią przewodnik, która zabrała nas na teren wykopalisk. Wędrując
wśród ruin miasta wydobytego z pod
popiołu, w skwarze (ponad 30 stopni
w cieniu) i tłumie turystów, Pani przewodnik niestrudzenie opowiadała nam
barwne historie Pompei, przybliżała nam życie i zwyczaje starożytnych
mieszkańców tego miasta a także opisała dokładnie dzień, w którym miasto
i jego mieszkańcy przestali istnieć za
sprawą górującego nieopodal wulkanu
– Wezuwiusza.
Piękna pogoda i wspaniały plener zachęciły nas do zrobienia „ kilku”
pamiątkowych zdjęć z Wezuwiuszem
w tle.
Zaopatrzeni w pamiątki z Pompei po południu wyruszyliśmy na północ, w kierunku Rzymu, po drodze
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zatrzymując się w górskim miasteczku
Pietrelcina, w którym urodził się i wychował Św. Ojciec Pio.
Spacerując po tym średniowiecznym miasteczku zwiedziliśmy „Case
Pio”, czyli domy Św. Ojca Pio. Ciekawe
jest to, że rodzina Ojca Pio miała dom,
który składał się z kilku różnych pomieszczeń rozrzuconych wzdłuż ulicy.
Zwiedziliśmy również pokój w wieży,
w którym mieszkał Ojciec Pio. Spacerując dalej doszliśmy wąskimi uliczkami do kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej gdzie Ojciec Pio został ochrzczony i gdzie jako kapłan odprawiał Msze
Święte i spędzał długie chwile na
modlitwie.
My też zatrzymaliśmy się tutaj na
chwilę modlitwy prosząc o wstawiennictwo Św. Ojca Pio w naszych indywidualnych intencjach.
W kościółku tym na środku nawy
głównej znajduje się duży relikwiarz,
w którym umieszczono rękawiczkę
Ojca Pio, jego kosmyk włosów i skórę z miejsc naznaczonych stygmatami,
a w nawie po prawej stronie stoi konfesjonał, w którym spowiadała Ojciec Pio.
W miasteczku panuje cisza i spokój
a w witrynach wielu sklepików można
kupić pamiątki z wizerunkiem Św. Ojca
Pio.
Późnym popołudniem wyruszyliśmy w dalsza drogę w kierunku Rzymu,
do naszego hotelu w Fuggii, gdzie czekała na nas pyszna makaronowa kolacja i zasłużony odpoczynek. Dziś w sumie przejechaliśmy, jak nas poinformował pan kierowca, „zaledwie” 527 km

Dzień 5
niedziela 17-04-2016
Pobudka wczesnym rankiem, pyszne śniadanie i przejazd autokarem do
Rzymu. Rano uczestniczyliśmy w bardzo uroczystej polskiej Mszy Św. z okazji jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski. Msza Św. odbyła się w rzymskiej bazylice Santa Maria Sopra Minerva, gdzie
pochowana jest Św. Katarzyna. Znajduje się tu kaplica z chrzcielnicą, z której Cyryl i Metody poszli nieść wiarę do
Czech a potem do Polski. Zatem dzisiejsza uroczysta Msza Św. miała dla nas
charakter podwójnie symboliczny.
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Zabraliśmy ze sobą na Mszę Św.
wszystkie pamiątki i dewocjonalia kupione do tej pory aby zostały poświęcone po Mszy Św.
Koło godz. 11,00 przeszliśmy na
Plac Św. Piotra w Watykanie aby wziąć
udział w modlitwie Anioł Pański wraz
z Papieżem Franciszkiem.
Później z Panią przewodnik udaliśmy się na zwiedzanie „Wiecznego Miasta”. Wsłuchując się w opowieści o starożytnym Rzymie zwiedziliśmy Koloseum, Forum Romanum, łuk cesarza
Konstantyna i oglądaliśmy Mury Aureliańskie, Świątynię Herkulesa Zwycięzcy i Pallatyn.
Na zakończenie dnia nawiedziliśmy
Bazylikę Św. Pawła za murami. Zwiedziliśmy tę wspaniałą budowlę i podziwialiśmy portrety wszystkich papieży od
Św. Piotra do Św. Franciszka. Legenda
głosi, że jak zabraknie miejsc na kolejny
portret papieża to nastąpi koniec świata. Każdy z nas w ciszy ukląkł przy relikwiach Św. Pawła i powierzył mu swoje modlitwy.
Południowy spacer po Rzymie z panią przewodnik zaprowadził nas nie tylko do bazyliki. Dotarliśmy też do Panteonu i odpoczywaliśmy w cieniu fontanny, opalając się w promieniach włoskiego słońca i delektując się włoskimi
lodami i pizzą. Następnie każdy wrzucił monetę do słynnej Fontanny di Trevi, koniecznie prawą ręką przez lewe ramię, jak głosi legenda tylko tak wrzucając monetę powrócimy do Rzymu.
Ja i kilku pielgrzymów z zeszłorocznej
pielgrzymki jest tu po raz kolejny – czyli to prawda. W tym roku też wrzuciłam
monetę, tradycja to tradycja. Jeszcze tu
wrócę. Kocham Włochy, kocham Rzym.
Wieczorem dotarliśmy do hotelu
i pysznej włoskiej kolacji, pakujemy się
aby rano sprawnie i szybko wyruszyć.
Ponieważ to nasza ostatnia noc w tym
hotelu tradycyjnie wybrałam się na spacer w kierunku średniowiecznego miasteczka Fuggia na pobliskim wzgórzu.

Dzień 6
poniedziałek 18-04-2016
Przed ostatni dzień naszego pielgrzymowania rozpoczynamy Mszą św.
w Kaplicy św. Sebastiana przy grobie
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Św. Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra
w Watykanie. To niesamowite przeżycie, być tu po raz kolejny. Każdy z nas
zaniósł do Św. Jana Pawła II swoje indywidualne modlitwy, wrzuciliśmy również swoje prośby i intencje do specjalnej skrzyni prosząc świętego o wstawiennictwo. Przed Mszą Św. spotkał się
z nami ks. Adam Pastorczyk, który wraz
z ks. proboszczem koncelebrował naszą
Mszę Św. przy grobie Jana Pawła II.
Po Mszy spotkaliśmy się z panią
przewodnik, która oprowadziła nas po
Bazylice. Podziwiając wspaniałość tej
budowli, monumentalność kopuły i
piękno ołtarza. Zatrzymaliśmy się przed
Pietą Michała Anioła i przeszliśmy pod
rzeźbą Św. Piotra dotykając tradycyjnie
jego stopy. Na koniec zwiedziliśmy groty watykańskie.
Po zakończeniu zwiedzania Bazyliki pani Aneta zaprowadziła nas do
sklepu z pamiątkowymi dewocjonaliami i pokazała gdzie znajduje się poczta
watykańska, z której wysłaliśmy pocztówki do rodziny i znajomych.
Żegnamy się z Rzymem wsiadając
do autokaru i jedziemy do Casci – miasta Świętej Rity. To moja ulubiona święta i często się do niej zwracam o pomoc
szczególnie w sprawach „super beznadziejnych i nierozwiązywalnych”.
W Casci nawiedziliśmy kościół
gdzie do dnia dzisiejszego złożone jest
w kryształowym sarkofagu jej nienaruszone ciało. Tam też każdy z pielgrzymów oddał się głębokiej modlitwie we
własnych intencjach.
Św. Rita, podobnie jak Św. Ojciec
Pio była stygmatyczką – miała otwartą
ranę na czole po cierniu z korony cierniowej. Ten stygmat nosiła przez 15 lat
i na tą pamiątkę, po jej śmierci, powstała tradycja odprawiania 15 czwartków
Św. Rity.
Postać tej Świętej przybliżył nam
film, który oglądaliśmy jadąc tutaj. Natomiast tu na miejscu w Casci, Pani
Aneta opowiedziała nam wiele historii
związanych ze Św. Ritą, np. opowiadała, że rana na jej czole zawsze wydawała okropny zapach i dlatego nie mogła
opuszczać swojej celi. Ale podobno raz
gdy miała się udać na pielgrzymkę do
Rzymu, rana zaczęła wydawać zapach
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róż. Kolejną historią jest ta o cierpliwości w opiece i podlewaniu starego
uschniętego krzewu róży, który dzięki jej staraniom zakwitł i do dziś kwitnie w ogrodzie różanym na terenie
klasztoru.
Zwiedziliśmy również klasztor, do
którego tak bardzo Św. Rita pragnęła
się dostać i w którym spędziła ostatnie lata swojego życia.
Zapachem świętości Św. Rity są
róże.
Ten rejon Włoch słynie z trufli,
mieszanek ziół do mięs oraz porketto. Mówi się, że tutaj serwuje się najlepszą kuchnię związaną z lasem. Pani
Aneta zabrała nas do sklepu z miejscowymi specjałami gdzie zrobiliśmy
znaczne zakupy
Około godz. 20,00 dotarliśmy do
Asyżu gdzie w hotelu Santa Maria di
Angeli przywitano nas pyszną kolacją.
Po kolacji oczywiście nasza grupa
zapalonych spacerowiczów postanowiła nieco rozruszać kości po długiej
jeździe autokarem zwiedzając miasteczko w świetle księżyca.

Dzień 7
poniedziałek 19-04-2016
Ostatni dzień naszej pielgrzymki
to kult Św. Franciszka. Odwiedziliśmy
dzisiaj Sanktuarium w Asyżu i Chiusi
Della Verna.
Rano, zaraz po śniadaniu spakowaliśmy bagaże do autokaru i udaliśmy się piechotą do pobliskiej Bazyliki Św. Klary z jej grobem i Krzyżem
Świętego Damiana, tym oryginalnym,
przy którym Ukrzyżowany przemówił
do Św. Franciszka: „Idź i napraw mój
dom”. W Bazylice uczestniczyliśmy we
Mszy Św., po której udaliśmy się do
Sanktuarium Św. Franciszka.
Po sanktuarium oprowadzała nas
Pani przewodnik przybliżając nam
postać pierwszego stygmatyka jakim
był Św. Franciszek. Zwraca też nasza
uwagę na piękno architektury i średniowiecznego malarstwa (pierwszy
raz zastosowano tu perspektywę).
Znajduje się tu kościół dolny i kościół górny. Dolny – jako krypta dla
Św. Franciszka, którego grób znajduje się pod ołtarzem, natomiast kościół
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górny jest kościołem reprezentacyjnym z pięknym sklepieniem. Na sklepieniu znajdują się freski przedstawiające sceny z życia Św. Franciszka.
Zeszliśmy do krypty by w ciszy pomodlić się przy grobie Św. Franciszka.
W czasie wolnym spacerowałam
wąskimi uliczkami Asyżu chłonąc atmosferę tego miejsca.
Po zejściu na parking wyruszyliśmy w dalsza podróż do kolejnego
miejsca związanego ze Św. Franciszkiem a mianowicie do Santa Maria
degli Angeli, która jest relikwiarzem
małego kościółka Porzjunkuli.
Z parkingu szliśmy leśną drogą,
wsłuchani w ciszę i śpiew ptaków,
do Bazyliki. Jest to szczególne miejsce w życiu Św. Franciszka ponieważ
to tu odbudował z gruzów kościółek, tu też zmarł i był pierwotnie pochowany. Bazylika, którą zabudowano po śmierci świętego, jest przepiękna i wielka, w środku zmieścił się i kościółek, i kaplica w której zmarł Franciszek. Bazylika pomieści kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zwiedziliśmy grotę, w której spał na gołej ziemi Św.
Franciszek.
Przyjechaliśmy tutaj, by wziąć
udział w nabożeństwie i procesji.
Mieliśmy okazję usłyszeć wspaniały
śpiew zakonników. I podziwiać przepiękne ceramiki. Korytarz, którym
szła procesja na obu ścianach miał
freski przedstawiające sceny z życia
Św. Franciszka. Zanim zeszliśmy przez
las na parking delektowaliśmy się ciszą i spokojem tego miejsca, podziwiając wspaniałe widoki. Aż się chce
zabrać ze sobą trochę tego spokoju
i ciszy do domu.
Późnym popołudniem wyjeżdżamy w kierunku Polski.

Dzień 8
wtorek 20-04-2016
Umocnieni przykładami świętych, zwłaszcza żyjącego jeszcze tak
niedawno wśród nas naszego polskiego Papieża, oraz pewni opieki Jezusa i Matki Bożej, powróciliśmy do
naszych rodzin i codziennych spraw.
Marta Stopiak

P ielgrzymka
do W łoch
w R oku
M iłosierdzia
26 maja 2016 r. po wspólnej mszy
świętej grupa pielgrzymów z naszej parafii, w tym uczniowie gimnazjum i liceum, wyruszyła w podróż do Włoch północnych i Rzymu. Organizatorem a zarazem kierownikiem pielgrzymki był ks.
Krzysztof Korba, natomiast opiekunami
państwo Bogusława i Krzysztof Wziątkowie oraz pani Bożena Marcinek. Przewodnikiem na ten tydzień pielgrzymkowy została pani Aneta Żak z biura turystycznego „Orlando”.
Po całonocnej podróży autokarem dotarliśmy do Wenecji-miasta leżącego na wyspach połączonych siecią kanałów. Swoje zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po zachwycającej Lagunie Weneckiej. Po orzeźwiającej podróży dotarliśmy
na Plac św. Marka, gdzie zobaczyliśmy Pałac Dożów, Campanillę i Wieżę Zegarową.
Pani przewodnik krótko przybliżyła nam
historię Wenecji. Następnie przeszliśmy
do niezwykłej Bazyliki św. Marka, w której
uczestniczyliśmy we mszy świętej sprawowanej przez ks. Krzysztofa. Szczególną uwagę zwróciły mozaiki przedstawiające biblijne sceny. Dalej przez liczne mosty przeszliśmy w okolice słynnego Mostu Rialto, gdzie
po chwili czasu wolnego wróciliśmy rejsem
powrotnym do autokaru. Jadąc na miejsce
zakwaterowania, minęliśmy Weronę, słynną
dzięki miłości Romea i Julii przedstawionej
w tragedii Szekspira.
Następnego dnia przejechaliśmy do
stolicy Lombardii- Mediolanu, który przywitał nas ogromem kibiców, którzy przyjechali oglądać finały Ligi Mistrzów. Co prawda
nie uczestniczyliśmy w tych rozgrywkach,
lecz poczuliśmy atmosferę kibicowania.
W Mediolanie zobaczyliśmy też wiele zabytków: Palazzo Sforzesco, Galerię Vittorio
Emanuele i Teatr La Scala. Przeszliśmy także reprezentacyjną aleją via Dante do katedry Duomo- największej na świecie katedry
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gotyckiej, zwanej przez niektórych „poematem w marmurze”. W tej wspaniałej świątyni została odprawiona msza
święta. Po wyjeździe z Mediolanu wstąpiliśmy do Mesoro, miasta, w którym
urodziła się św. Joanna Beretta Molla.
Trzeci dzień zaczęliśmy od zwiedzania Genui , miasta zwanego „Kochanką
Morza”. Zachwycił nas Stary Port (Porto
Antico) i katedra San Lorenzo. Zobaczyliśmy także dom, w którym urodził się
odkrywca Ameryki- Krzysztof Kolumb.
Niedzielna msza odbyła się w kościele św. Magdaleny. Następnie z Santa

wydarzeniem mszą świętą przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra i Pawła w Watykanie, do której weszliśmy przez Święte Drzwi. Niezwykłe obrazy, rzeźby z marmuru, bogato
zdobione ołtarze i misternie rzeźbiona ambona zaparły nam dech w piersiach. Dalsze zwiedzanie kontynuowaliśmy w Rzymie. Przeszliśmy wspaniałym
Mostem Aniołów do Panteonu, czyli świątyni poświęconej wszystkim bogom Olimpu starożytnego Rzymu. Następnie zobaczyliśmy Fontannę di Trevi, która wywarła na nas ogromne wra-

Margharita stateczkiem dopłynęliśmy
do miasteczka Portofino, które swym
malowniczym krajobrazem przypomina raj na ziemi i przyciąga urokiem
gwiazdy filmowe i inne sławy. Wieczorem, gdy dotarliśmy już do hotelu, mieliśmy okazję pospacerować brzegiem
Morza Tyrreńskiego. Co prawda pogoda nie była idealna, ale i tak zachwycił
nas ogrom i piękno morza.
Kolejnego dnia znaleźliśmy się
w mieście położonym nad rzeką Arno
– Pizie. Pani przewodnik pokazała nam
przepiękny Plac Cudów , Marmurową
Katedrę oraz Baptysterium poświęcone
Janowi Chrzcicielowi. Następnie odbyła się msza św. w kaplicy unikatowego
Monumentalnego Cmentarza. Główną
atrakcją była słynna Krzywa Wieża, przy
której każdy obowiązkowo zrobił sobie
zdjęcie.
Ostatni dzień zaczął się bardzo
wcześnie i obfitował głębokimi, niezapomnianymi
przeżyciami
spowodowanymi szczególnym dla nas

żenie. Później przejechaliśmy metrem
niedaleko Kapitolu. W oddali ujrzeliśmy Kolumnę Trajana. Spacerując ulicami Rzymu,
minęliśmy Forum Romanum i doszliśmy do Koloseum- najbardziej znanego zabytku stolicy Włoch. Ostatnim
punktem programu pielgrzymki był kościół św. Jana na Lateranie, do którego
dojechaliśmy metrem. Znajdowały się
tam Święte Schody, po których weszliśmy na kolanach. Po chwili czasu wolnego poszliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski.
Włochy okazały się wspaniałym
i słonecznym krajem, który zachwyca
swym pięknem na każdym kroku. Spędziliśmy wiele miłych chwil w gronie
życzliwych ludzi, którzy kochają Boga.
Dzięki tej pielgrzymce w Roku Świętym
nasze relacje z Bogiem umocniły się. Jesteśmy pewne, że każdy z nas zapamięta ten niezwykły czas do końca życia.
Natalia Stopiak
i Magdalena Brzana
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L ato czeka ?
Ta druga pora roku przyjdzie kalendarzowo i normalnie ubywającymi dniami, a dłuższymi nocami. Ciepłe i słoneczne oraz błękitne dnie,
a noce parne i gwieździste ze srebrnym księżycem.Gdy nastaną nad obszarem naszej gminy
Lipnica Wielka, sprawią, że wszystko co żyje na
ziemi i w powietrzu poczuje lato. Również Babia
Góra będzie inna. Nie biała niczym panna młoda idąca do ślubu, a zielona, chociaż tu i ówdzie
z rudymi plamami obszarów zaatakowanych
drzew świerkowych kornikiem drukarzem. Jaka
pogoda, takie lato. Zaś pogoda, to chwilowy stan
dolnej atmosfery w pewnym określonym punkcie powierzchni ziemi i w wybranym momencie czasowym. Tym obszarem będzie teren powierzchni naszej gminy. Na nim będzie temperatura powietrza, jego wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, zachmurzenie nieba, opady atmosferyczne, siła wiatru oraz świecące słońce.
Codziennie korzystamy z prognoz dotyczących pogody w Europie, Polsce i rejonach naszego kraju, ba nawet Podhala i Tatr. Szkoda że tylko czasami z okazji ważnego wydarzenia Radio
Alex nadaje pogodę dla Orawy i Pienin. Pogoda
nasza - lipnicka uzależniona jest od tej ogólnej
panującej nad większym obszarem Europy. Również nasza Babia Góra miała, ma i będzie miała
wpływ na pogodę naszego miejsca zamieszkania. Uczeni w piśmie od przepowiadania pogody
długoterminowej w TVP i Polskim Radio jeszcze
nie poinformowali o pogodzie latem, które przypada na miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień
kończące lato i czerwiec przekazujący przesilenie
dnia nad nocą i płaczącego Jana lipcowi.
Na pewno wiem ja oraz czytelnicy Kalendarza Rolników na rok 2016 prognozę pogody na lato serwowaną przez panią Magdalenę Przybylak-Zdanowicz, która prognozę pogody 2016 r oparła według dawnych reguł. Donosi Pani redaktor Magdalena, że od wiosny symboliczne panowanie 2016 rokiem przejmuje planeta Mars. A co pisze to odsyłam do „Kalendarza”
na str. 73.
Natomiast mnie Pani redaktor Gminnych
Nowin mgr Stanisława Kucek poprosiła o prognozę pogody na lato 2016 roku dla mieszkańców oraz wszystkich przyjezdnych na wypoczynek nad to co jest żywe i martwe, a otacza nas.
Wiedzę o pogodzie oprę na ludowej wierze
meteorologicznej naszych przodków opartych
na przysłowiach oraz świętych, którzy rządzą
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pogodą dołączając do tego zwierzęta, rośliny, rzeczy, chmury, postać księżyca, słońca, słowem świata otaczającego, który przeczuwa co będzie w pogodzie w nadchodzącym czasie. Dlaczego świat ten może przewidzieć pogodę,
a człowiek nie. Było dane nam kierować światem otaczającym nas zrozumie
i zgodnie z prawami obowiązującymi we wszechświecie stworzonego przez
Boga, ale niestety odrzucono naszych przodków meteorologie i negatywnie
odniesiono się do prostych reguł, a polecając nam naukowe dane. Sprawdzone ludowe prognozy pogodowe są prawdziwe.
Prognozę aury letniej oparłem na dniach wróżebnych po św. Łucji tj. 18
XII, 30 XII, 19 XII, 31 XII, 20 XII, 21 XII 2015, 1 I, 2 I 2016.
O prawdziwości pogody na lato świadczą kule ulepione z pierwszego
śniegu i stopione pod osłoną strzechy po nadejściu odwilży. Jaki Urban, takie
lato. Ładna słoneczna pogoda w okresie dni przed i po 25 maja propagowała ciepłe, słoneczne i suche lato, ale gdy było pochmurnie i padało, a nawet
przekropnie było, to bajzel pogodowy panował w lipcu i sierpniu.
„Na Urbana chwile jakie, to i lato takie”.
Prawdopodobnie św. Jan będzie płakał (24 VI ). Po 20 czerwca ma
być ciepło i burzowo z deszczami i gradobiciami. Obejmą one Podkarpacie,
Podhale, Pieniny, Spisz i Orawa w tym Lipnicę z Kiczorami. Będą podtopienia a nawet powodzie. W gminie stan pogotowia przeciwpowodziowego.
Przy nocach parnych latać będą robaki świętojańskie, zaś w dniach parnych
pszczoły nosić będą spadź do uli, bo mszyce wydzielać będą ową ciecz słodką na liście drzew. Ponieważ czerwcowa pełnia w tym roku przypada 20 VI
nic więc dziwnego, że ona zacznie początek lata, ale gdy będzie słoneczna,
to przekonali się o tym gazdowie z Murowanicy co zbierali bardzo dużo siana dla bydła. Dla nic pełnia prognozowała nadchodzące lato, ba nawet jesień po św. Michale.
Zapamiętajcie, że gdy w okresie św. Jana padają często deszcze to może
nadal lać. Zmienić tę pogodę może Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
przypadające 2 VII. Nasi przodkowie owe dni „Świętojańskie” ujęli w przysłowiach: „Jaka pogoda w dzień św. Jana, taka trwać będzie przez miesiąc”,
„Jak się św. Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści”, „Gdy św. Jan łąki
kosi, lada baba deszcz uprosi”, „Jak się Jaś (24 VI) rozpłacze, a Mama (św.
Anna 26 VII) nie utuli, to będzie padało do św. Urszuli (2 X)”, „Pełnia czerwcowa, burza gotowa”. Miał rację św. pam. Gusty Fitak, który składał życzenia słynnemu muzykantowi, śpiewakowi, organiście w Kiczorach, Władysławowi Antałczykowi: „Bo gdy pada na Władysława (27 VI) letnia pogoda
nie będzie ciekawa”.
Pierwsza dekada lipca pogodna i sucha, burz ma być mniej. Informuję, że lipiec zaskoczy nas różnymi anomaliami (ciepło, upalnie, burzowo,
gorąco i parno oraz czasami sucho. To wszystko w drugiej dekadzie i połowie lipca. Możliwe nawałnice i spore opady deszczu w Przywarówce i Murowanicy. Wyładowania piorunowe w Kiczorach i Skoczykach. Na Kamieńcu i okolicy, a także Centrum gradobicia z silnym wiatrem. Ciekawie zapowiada się ostatnia dekada lipca, bo wówczas święci Anna i Jakub rządzą
pogodą, a przekazuje im wskazówki św. Maria Magdalena. Gazda A. Janowiak sławny sołtys lipnicki, ojciec księdza, wielki patriota Murowanicy przewiduje w owej dekadzie świętych od odpustów w Piekielniku i Chyżnem.
Dużo deszczu, który spowoduje podtopienia. Znowu gaździna Anna Bandyk
z Przywarówki twierdzi, że wówczas będą grube chmury na niebie i że od
Hanki “nie będą zimne noce i poranki”.
Bardzo dużo przysłów jest związanych z okresem około Jakuba, a przekazywał je tata Józefa Kocura z Przywarówki, Wincenty, ostatni wolorz pasący woły na Babiej Górze, odpaśnikom i chłopom oraz babom, a także

młodzieży. A że syn Józef jest już na emeryturze to przekazać je ma potomnym. Przysłowia te pozwalają prognozować pogodę na kilka miesięcy naprzód. Jego syn Grzegorz, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej, basista w Muzyce L. Młynarczyka wie jak przewidzieć pracę
Zakładu, bo „Ładna i sucha, słoneczna aura jest zwiastunem mroźnej i solidnej zimy, zaś deszcze, zimy łagodnej i śnieżnej. Płanetnik będąc u rodziny
Kocurów z pośród 20 przysłów wybrał najważniejsze, oto one: „ Ciepły św.
Jakub – Zimne Boże Narodzenie”, „Św. Jakub Jasny, zima sucha”, „Jaki Jakub
do południa, taka zima też do grudnia. Jaki Jakub po południu taka zima
tez po grudniu”, „Jaki sierpień będzie przekonamy się wszędzie, bo nadejdzie. Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci”.
Sierpień to ósmy miesiąc roku 2016. Zacznie się wysokimi temperaturami. Dniami przy tym słonecznymi i upalnymi. U nas silna susza, bardzo niska woda w rzekach i potokach. Zagrożenie pożarowe w lasach i zabudowaniach. Będą noce parne. Poranki bez rosy. Rok przestępny da o sobie znać,
bo nawiedzą nas gwałtowne burze, nawałnice i gradobicia. Trudno będzie
przetrwać upały przez sporo dni sierpnia. Jedno jest pewne, że I i II dekada będzie podobna. Dnie deszczowe, burzowe nadejdą po 15 sierpnia czyli
po Matce Boskiej Zielnej. Możliwe lekkie ochłodzenie, poranne mgły, ale na
pewno ciepły koniec miesiąca. Lato nadal ładne, suche, ciepłe dni na początku września, natomiast noce chłodne i mgliste. Po siódmym września znowu pogodne, ale spodziewane nagłe przymrozki. Przed zrównaniem dnia
z nocą będą dnie pochmurne i deszczowe. Możliwa burza w Przywarówce i Kiczorach. Zaćmienia w drugiej połowie sierpnia i w pierwszej połowie
września spowodują anomalie i gwałtowne atmosferyczne zjawiska. Letnia
pogoda zakończy się przyjemniejsza aurą. Wieczory pod koniec lata nie będą
sprzyjać zakochanym, bo będą chłodne i zimne.
Nadchodzące lato będzie się kierowało swoimi prawami i zasadami,
które im dał Stwórca. Niestety my Lipniczanie wraz z przyjezdnymi ludźmi musimy być przygotowani na chwile dobre i złe. Cała przyroda i świat
martwy będzie musiał przetrwać w pogodzie letniej. Czeka nas wielkie wezwanie przeżycia pogody letniej wraz ze światem nas otaczającym. Nasi
przodkowie przeżywali lato, to i my przeżyjemy lato, które będzie nazwane od pogody. Dzień chwalimy po zachodzie słońca, a lato ocenimy przed
św. Michałem. Przypominam powiedzenie naszych przodków: „Jak trwoga to do Boga”. Daje pod rozwagę wszystkim, którzy wierzą w opatrzność
Stwórcy, a może warto zwracać się z prośbą odmawiając modlitwę do
Opatrzności Bożej i Świętych, by przyszłe lato było naszych marzeń. Nasze
modlitwy z różnymi prośbami, czynione w różnych rejonach Lipnicy Wielkiej
i Kiczor do św. Patronów są wysłuchane i przyjęte. Prosimy o jeszcze.
Również Parafia z Podegrodzia modli się do nowego św. Papczyńskiego o pomoc i otrzymuje mnóstwo łask. Omijają wioskę kataklizmy, burze,
huragany, powodzie. Zwracam się do ludzi starszych wiekiem i innych Lipniczan, by powiedzieli potomnym jak się ma zachowywać człowiek i co ma
czynić przed nadchodzącą burza i nawałnicą. Po co budowano dzwonnice?
Co należy święcić i dlaczego? Jak to pomagało w życiu naszym poprzednikom, dlaczego nam ma to nie pomagać?
Redakcja Gminnych Nowin zachęca wszystkich czytelników oraz
mieszkańców do dołożenia wszelkich starań, by w nadchodzącym lecie roku
2016 mimo przestępnego czuć się jak najlepiej. Starajmy się być gościnni dla
przyjezdnych. „Nie myślijcie, że płanetnik głupstwa plecie, bo on najprawdziwszą prawdę powiedział o pogodzie w tym lecie”.
Płanetnik z Kiczor
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O gólnopolski T urniej
S eido K arate
W dniu 16.04.2016 odbył się Ogólnopolski Turniej Seido Karate o puchar Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod
patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Organizatorem
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turnieju był Sensei Roman Kruszecki 4 DAN, Prezes Kalwaryjskiego Klubu Seido Juku Karate.
W Turnieju uczestniczyło 274 zawodników z całej Polski,
a także liczna ekipa Seido Karate z Anglii.
Zawody rozgrywane były w 4 kategoriach:
- kata (formy),
- kumie (walki),
- walki reżyserowane,
- tameshiwari (łamanie desek)
UKS Seido Karte Orawa reprezentowało 8 osób:
- instruktor Damian Kulawiak (1 dan)
- Andrzej Karkoszka
- Seweryn Kuliga
- Sebastian Kramarz
- Kacper Kramarz
- Katarzyna Ponicka
- Justyna Węglarz
- Karolina Węglarz
Orawianie wywalczyli 3 medale.
W konkurencji kata:
I miejsce Seweryn Kuliga
II miejsce Sebastian Kramarz
W konkurencji kumie (czarne pasy – stopnie
mistrzowskie):
III miejsce Damian Kulawiak
Wszystkim zawodnikom gratulujemy świetnego przygotowania oraz życzymy dalszych sukcesów na drodze karate.
OSU

VIII G minny R a jd R owerowy – fotorelac ja
W dniu 6 czerwca 2016 roku odbył
się VIII Gminny Rajd Rowerowy z zakończeniem na Marysinej Polanie. Każda szkoła wyruszała na trasę spod swojej szkoły i ustalała własną trasę przejazdu. Po dotarciu do celu na grupy czekała kiełbaska, napój i odznaka rajdowa. W rajdzie wzięło udział ok. 70 osób
a opiekunami poszczególnych grup
byli: SP Nr 1 - Pani Edyta Karkoszka, SP
Nr 2 - Pani Teresa Baniowska i Pan Andrzej Buroń, SP Nr 3 - Pani Żaneta Jabłońska-Kabat i Pani Aneta Janowiak
oraz SP Nr 4 - Państwo Beata i Józef
Rudniccy. Wszystkie grupy otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a na polanie panowała rodzinna, przyjazna, spokojna
atmosfera. Warto czasem wyciszyć się
i w taki aktywny sposób spędzić choć
chwilę zagonionego zazwyczaj czasu.
Dziękujemy serdecznie Panu Karolowi Masteli za możliwość skorzystania z obiektu Urbaru. Organizatorem Rajdu Rowerowego
było Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Tekst i foto: K.K.
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IV M a jowy turniej piłki
nożnej KS D iablak & ULKS
C enturia

M arek P niaczek
W icemistrzem E uropy
A matorów w szachach

Sobota 14.05.2016 dostarczyła wiele emocji wśród dzieci i młodzieży, podczas turnieju piłkarskiego, zorganizowanego przez Klub
Sportowy Diablak oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Centuria
Chechło. Impreza odbyła się
już po raz czwarty i została
skierowana do dzieci i młodzieży z obrębu Gminy Lipnica Wielka i Jabłonka.
Podczas
zawodów
udział wzięło ponad 60
uczestników z różnych miejscowości, mierzących swe
umiejętności
piłkarskie
i walczących o atrakcyjne nagrody. z Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i pucharami w zależności od zajmowanych miejsc w klasyfikacji końcowej. Również w czasie trwania
turnieju zostali wyłonieni najlepsi gracze w kategorii najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz. Turniej rozgrywano jak co roku w dwóch grupach, Młodzik klasy IV – VI oraz Żak klasy 0 –III. Można śmiało stwierdzić, że jest to impreza cykliczna, podczas której wielu adeptów piłki
nożnej świetnie się bawi, a z nimi ich rodzice. W turnieju udział wzięły
następujące zespoły: Szkoła Podstawowa numer 2 z Lipnicy Wielkiej,
PA Jabłonka, Centuria Chechło oraz Wilki Zawoja.
Tomasz Kramarz

klasycznych
Chess Club Ruzomberok
oraz
Chess Club Prievidza, na zlecenie Europejskiej Federacji Szachowej były
organizatorem Mistrzostw
Europy
Amatorów w szachach (zawodnicy
z rankingiem FIDE do 2000). W zawodach wystartowało 80 szachistów z 10 krajów, w tym i Marek Pniaczek wychowanek lipnickiej sekcji szachowej.
Na dystansie 9 rund w tempie klasycznym Marek był w ścisłej czołówce, przez większość turnieju prowadził. Potknięcie w VIII rundzie odebrało mu
szanse na mistrzostwo. Poza tytułem Wicemistrza
Europy Amatorów wywalczył opłacony start w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Amatorów, które będą rozgrywane na Półwyspie Apenińskim.
Obecnie trenerem Marka jest mistrz międzynarodowy Aleksander Kachur.
Władysław Bandyk

M istrzostwa P olski S eniorów w biathlonie
- S rebro dla sztafet y z udziałem K amila C ymermana
W dniach 21-23.03.2016 w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach odbywają się Mistrzostwa Polski Seniorów w biathlonie. Miło nam poinformować, iż AZS AWF Katowice, gdzie studiuje i barwy której reprezentuje Kamil Cymerman - Lipniczanin w starcie sztafety w dniu wczorajszym, tj 22.03, wywalczyła SREBRO!!! Reprezentanci AZS AWF Katowice biegli w składzie: Piech Aleksander, Cymerman Kamil, Piasecki
Marcin, Penar Rafał. W konkurencji tej startowało 7 drużyn. Mistrzostwo przypadło
drużynie BKS WP Kościelisko. Serdecznie gratulujemy Kamilowi i pozostałym chłopakom i cieszymy się Srebrem Mistrzostw Polski Seniorów w sztafecie!! Mamy SREBRO!!!
Informacja ze strony Polskiego Związku Biathlonu, foto: z prywatnych zbiorów
Kamila
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