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44-te Święto Pasterskie
w tym roku przebiegło w prawie arktycznych i ekstremalnych warunkach. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy
w tym dniu z nami byli, wytrzymali, zmokli i domarzli :)

Tegorocznej imprezie przyświecało
motto z wiersza Emila Kowalczyka:
Mom taki świat downy
w ktorym
ludzie nie skokajo
do siebie jako wilki
a pómocno wyciągajo
rynke z jasnym spojrzyniym....
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Takiego świata nam dziś trzeba,
a jeśli nie świata, to choć chwil, kiedy możemy odpocząć i odetchnąć
od codzienności. Taki „oddech” można znaleźć właśnie w Przywarówce,
w tym urokliwym miejscu, na polanie, na Święcie Pasterskim.
Otwarcia Święta dokonał Wójt
Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski w asyście zaproszonych
gości. Imprezę poprowadziła Małgosia Paplaczyk, a część konkursów pasterskich Pan Franciszek Pindziak.
Usłyszeliśmy i obejrzeliśmy: Strażacką Orkiestrę Dętą pod kierunkiem
Łukasza Bandyka, Muzykę Lipnicką, zespół Orawskie Dzieci kierowany przez
Teresę Baniowską, Zespół Zielony Ja-

Jak zawsze zainteresowaniem cieszyły się Konkursy Pasterskie: wspinanie
na moja, koszenie łąki, pilenie i rąbanie
drzewa, strzelanie z bica pasterskiego.
Konkursy oceniała komisja: Andrzej Buroń, Jan Kwak i Monika Klapisz. Oto wyniki konkursów pasterskich:

wor z Krempach z kierowniczką Marią
Pietraszek-Wnęk, Orawian im. Heródka
pod wodzą Eugeniusza Karkoszki, niezwykły i wciągający widzów pokaz iluzji w wykonaniu Pana Adriana Mitoraja, czy też doprowadzający publiczność
do łez Kabaret „Śleboda”. Na zakończenie imprezy natomiast z przyjemnością
wsłuchiwać się można było w piosenki
niezwykłej wokalistki Moniki Lewczuk
z Zespołem.

Wspinanie na moja:
1. Tadeusz Kobroń (Lipnica Mała)
2. Robert Kidoń (Lipnica Mała)

Wyniki z konkursów pasterskich
w dniu 01.07.2018 r.
Koszenie łąki:
1. Kamil Spyrka (Skoczyki)
2. Bronisław Bandyk (Przywarówka)
3. Ryszard Dziubek (Centrum)
4. Tadeusz Kobroń (Lipnica Mała)
5. Tadeusz Karlak (Murowanica)

Ręczne piłowanie drzewa:
1. Rafał Jasiura i Jacek Stępień
(Przywarówka)
2. Marcin Karkoszka i Piotr Karkoszka
(Kiczory)
3. Mariusz Spyrka i Kamil Spyrka
(Skoczyki)

4. Ryszard Dziubek i Michał Janowiak
(Centrum)
5. Tadeusz Karlak i Bronisław Lichosyt
(Murowanica)
Strzelanie z bica pasterskiego:
1. Martyna Lichosyt
2. Eryk Jasiura
3. Mateusz Bandyk
4. Jan Smoliński
Były stoiska twórców ludowych,
bacy, książek regionalnych, degustacji patraw regionalnych naszych
agroturystek, zabawy i konkursy Babiogórskiego Parku Narodowego
i Nadleśnictwa Nowy Targ, malowanie twarzy.
Dziękujemy serdecznie sponsorom
imprezy: Bank Spółdzielczy Jabłonka, Wspólnota Leśna Urbarialna Lipnica Wielka, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Jabłonka, RANET Rafał Sproch, Firma JANKARA Janina i Karol Wnęk, Nadleśnictwo Nowy Targ, Babiogórski Park Narodowy, Zarząd Główny Związku Podhalan oraz FHU Jan
Mastela..
Dziękujemy za pomoc organizacyjną: Caritas Archidiecezji Poznań oraz
kierownictwo i obsługa Ośrodka Górska Przystań, Sołtys Przywarówki Józef
Karkoszka, OSP: Murowanica, Centrum,
Przywarówka, Kiczory; Doktor Jan Grygierczyk, Komisariat Policji w Jabłonce,
Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ.
Dziękujemy wszystkim mediom
które były z nami w tym dniu: Foto-Video Bronek, TV Podhale, Łukasz Sowiński i inni...; dziękujemy patronom medialnym: Kurier Orawski, Tygodnik Podhalański, podhale24, goralinfo, tv podhale, podhaleregion, Gminne Nowiny.
Organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Nadleśnictwo Nowy Targ, Babiogórski Park
Narodowy.
DO ZOBACZENIA ZA ROK, PRZY
LEPSZEJ POGODZIE:)
(K.K.)
foto: Bronek Kowalczyk
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ŚWIADECTWO POWOŁANIA
Dzień 27 maja był dniem świętowania dla naszej miejscowości. Bowiem
wzbogaciła się ona o nowego kapłana. Pochodzący z roli Karnaflowej, ks.
Adam Janowiak dzień wcześniej, wraz
z 19 kolegami z rocznika bł. Michała Sopoćki z rąk ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otrzymał święcenia prezbiteratu. Po tygodniowych rekolekcjach
przygotowujących do tego dnia, stał
się, jak pisze, 16 kapłanem parafii św.
Łukasza. Poniżej przedstawimy świadectwo jakim chciał się z nami podzielić ks. neoprezbiter:

„Pierwsze moje myśli na temat
seminarium pojawiły się już w szkole podstawowej, gdzie na zadanie domowe mieliśmy napisać, kim chcielibyśmy być w przyszłości. Pamiętam
do dziś co napisałem: „Chciałbym zostać księdzem, by przez to pomagać innym w życiu; przez posługę w konfesjonale”. Później ta myśl jakoś się rozmyła.
Powróciła w gimnazjum, gdy stanąłem
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przed wyborem szkoły. W międzyczasie zostałem ministrantem i dość aktywnie zaangażowałem się w życie
przy kościele, pomagając siostrom al-

bertynkom, które wtedy pełniły posługę w zakrystii, w dekoracji kościoła na
różne uroczystości. Wszedłem w bliższą
relację z duszpasterzami, którzy „przewinęli” się przez parafię. Najważniejszym takim wydarzeniem, które zbliżyło mnie do kościoła była śmierć ks. prałata Stanisława Kani i późniejsza nominacja proboszcza ks. Zbigniewa Zięby. To właśnie przy nim, mogę śmiało
powiedzieć, wzrastało moje powołanie. W gimnazjum, jak już wspomniałem, stanąłem przed decyzją wybrania
szkoły. Z tyłu głowy miałem myśl, że
po szkole wyższej chcę iść do seminarium, ale jakby to nie wyszło to dobrze
by było mieć zabezpieczenie w formie
dyplomu po technikum. Jednak różne za i przeciw i własny upór postawiły
na liceum. Wiedziałem jaki jest mój cel

życiowy – zostać księdzem. Jednak z tą
decyzją kryłem się do ostatniej chwili,
do wyjazdu do seminarium. Jakoś nie
chciałem by ludzie już widzieli we mnie
kleryka czy nawet księdza, którym jeszcze nie jestem. A jakby to nie wyszło?
Nieraz słyszałem z ust innych: „Paradny będzie z ciebie ksiądz”. Nie okazywałem tego na zewnątrz, ale w środku,
było to dla mnie z jednej strony budujące, a z drugiej jakoś wywołujące lekkie wzburzenie. Najbardziej przejmujący był dla mnie fakt, że babcia, która
niesamowicie cieszyła się, że inni widzą
we mnie przyszłego księdza nie była
świadoma moich planów. Postępująca
choroba od stycznia zaburzała świadome postrzeganie świata i nie wiem do
końca czy przed śmiercią w lipcu odeszła do Pana ze świadomością, że pójdę do seminarium. Ufam jednak, że teraz cieszy się wraz ze mną i jest dumna
ze swojego wnuka.
Ostateczną decyzję o seminarium
podjąłem po napisaniu matury, kiedy zgłosiłem się do proboszcza po opinię. Zależało mi, bym ją dostał przed 4
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czerwca, gdyż informacja o pójściu do
seminarium miała być prezentem urodzinowym dla mamy. I rzeczywiście
tak się stało; mama bardzo się wzruszyła z tej informacji. Do seminarium zgłosiłem się 12 czerwca, a towarzyszył mi
wikary ks. Piotr Studnicki. Kiedy zostałem oficjalnie przyjęty o moich planach
wiedziała tylko najbliższa rodzina i księża. O poinformowanie parafian, że jestem w seminarium, poprosiłem proboszcza jak już byłem w Krakowie. Na
pierwszy rok zostało nas przyjętych 50
kleryków z diecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej pod patronat bł. ks. Michała Sopoćki. Wakacje po pierwszym
roku najbardziej zapadły mi w pamięci.
Przez cały czas towarzyszyłem ks. prałatowi Bolesławowi Kołaczowi w celebracji Mszy świętej u niego w mieszkaniu.
Bardzo nas to do siebie zbliżyło i pokazało mi wzór kapłana, wiernego Chrystusowi aż do końca. Dlatego też bardzo ciężkie było dla mnie pożegnanie
z nim końcem wakacji, a później jego
śmierć w listopadzie, gdzie Bóg chciał
bym był w parafii w związku z wizytacją
biskupią. Kolejne lata formacji przebiegały dość spokojnie, jednak tak się składało, że co roku mieliśmy innego prefekta (wychowawcę) rocznika. W parafii rodzinnej w międzyczasie zmienił się
skład duszpasterski wraz proboszczem
i nowym został ks. Jerzy Bargiel.

Rok 2017 był szczególnym, bo 8
maja z rąk abp. Marka Jędraszewskiego
otrzymałem święcenia diakonatu wraz
z 19 kolegami z diecezji krakowskiej
i 6 z bielsko-żywieckiej. Później zostałem skierowany do parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, pod opie-

kę Matki Bożej Kalwaryjskiej i św. Józefa. Tak też się stało, że pracę magisterską pisałem z mariologii na temat objawień maryjnych i bliska obecność sanktuarium maryjnego była dla mnie mocnym fundamentem duchowym. Tam

trafiłem pod ojcowskie skrzydła ks. Wiesława Cygana, któremu zawdzięczam
bardzo wiele. Również praktyka w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii wniosła wiele w moje
życie. Świetna kadra pedagogiczna i aktywna młodzież przekonała mnie ostatecznie do pracy wśród młodzieży.
I wreszcie 26 maja 2018 roku. Święcenia kapłańskie. Jak na początku drogi seminaryjnej zrobiłem prezent mamie tak dzień święceń jest chyba najlepszym prezentem na dzień matki. I tak jestem 16 kapłanem z parafii św. Łukasza Ewangelisty. Niesamowita także jest
zbieżność z moim poprzednikiem, ks.
Leszkiem Węgrzynem, który również
święcenia miał 26 maja, a prymicje 27,
podobnie jak ja, tyle że 6 lat temu. Również wybór fragmentu z Pisma Świętego przez czysty przypadek jest prawie identyczny – Iz 43,1b. Właśnie ten
fragment: „Nie lękaj się gdyż Jam cię
odkupił, po imieniu Ciebie wezwałem,
moim więc jesteś” nieraz mi przypomina o ogromnym darze, który otrzymałem od Boga i z tym słowem chcę kroczyć drogą mojego powołania.”
Księdzu neoprezbiterowi życzymy
wielu łask Bożych. Niech Maryja, Matka Kapłanów nieustannie nad nim czuwa i prowadzi po drogach kapłańskiego życia.
Halina Karnafel
foto: ks. St. Misiniec, P. Pastwa,
Archidiecezja Krakowska

O dpust lipnicki

- srebrny jubileusz kapłaństwa
08 maja w parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej odbyła się uroczystość odpustowa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas Mszy św. nasz rodak ks. Kanonik Jan Karlak obchodził Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Ksiądz Jan przyjął święcenia 15 maja 1993 roku w Katedrze
na Wawelu z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Jako wikariusz swoją posługę duszpasterską odbywał pierwsze w Trzebini, a następnie w Krakowie na Białym Prądniku. W 2006 roku
została mu powierzona misja tworzenia nowej parafii w Nowym Targu. Na Równi Szaflarskiej
pod jego opieką powstał kościół pw. Św. Jana Pawła II oraz ośrodek rehabilitacyjny “Totus Tuus”.
W homilii wygłoszenj podczas uroczystości ks. Jan wspominał o swej pracy duszpasterskiej oraz
dziele jakim jest Kościół, który udało się stworzyć również dzięki nam Lipniczanom. Jubilat wyraził swoją wdzięczność za pomoc i serdeczność oraz wsparcie, które od nas otrzymuje. Cieszyliśmy się, że razem z nim mogliśmy świętować Jego wspaniałą rocznicę, bo mimo, że jest posłany do pracy poza swoim domem nadal o nim pamięta.
M. M.
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LIPNICCY BOJOWNICY NIEPODLEGŁOŚCI
Rolnik i nauczyciel, ksiądz i świecki, mężczyzna i kobieta – bez względu na to czym zajmowali się na co dzień, jakie
mieli doświadczenia i do czego w swoim życiu dążyli, przed stuleciem szeroka rzesza Orawian postanowiła związać swoją przyszłość z odrodzoną Rzeczpospolitą, która swoich bohaterów honorowała Medalami i Krzyżami Niepodległości.

z Orawy i młodzieńcy zasilający szeregi Legii Orawskiej, a pod
Babią Górą pozostali ich zakonspirowani współpracownicy.
Tajna Organizacja Wojskowa przystąpiła do zmagań z Czechami i czechofilami. Ich poświęcenie i zdolność do wyrzeczeń pozostałyby zbiorem wartości nieocenionych, ale nie
dających się przyporządkować konkretnym osobom znanym
z imienia i nazwiska, gdyby nie przeprowadzona w dekadzie
lat 30. akcja nagradzania zasłużonych dla niepodległości.
Krzyż i Medal Niepodległości ustanowiony w celu „odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas
jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości kieruje nasze myśli w stronę osób, których zaangażowanie umożliwiło przed stuleciem odrodzenie się państwowości polskiej. Wśród nich nie zabrakło Orawian. Byli księża Machayowie i Sikorowie, którzy jako duchowni stali się naturalnymi przewodnikami ludu, orężem walczył Wendelin Dziubek, a słowem Piotr Borowy. To jednak tylko grupa liderów,
za którymi stało szersze społeczne poparcie i szereg rąk gotowych do pracy na rzecz przyłączenia ojczystej ziemi do odradzającej się Rzeczypospolitej.
Już w przełomowych dniach listopada 1918 r., gdy Orawianie jako jedni z pierwszych na ziemiach zamieszkiwanych
przez ludność polską zgłosili wolę zjednoczenia z Macierzą,
za ich przedstawicielami w Radzie Narodowej stało zgromadzenie obywatelskie, które przyjęło rezolucję głoszącą, iż My
Polacy na Górnej Orawie, korzystając z zasady samostanowienia narodów o sobie, po rozpadnięciu się państwa węgierskiego, nie chcemy pozostawać w nowoutworzonem państwie czecho-słowackim, lecz żądamy przyłączenia wszystkich polskich
ziem w żupaństwach: trenczyńskiem, orawskiem i spiskiem do
wielkiej, katolickiej Polski. Kolejni dawali wyraz patriotycznemu uniesieniu witając Wojsko Polskie wkraczające nazajutrz
do orawskich wiosek oraz angażując się w organizację nowego porządku, który należało stworzyć po upływie pierwszych
wzniosłych dni.
Lokalne kadry gotowe pracować na rzecz sprawy polskiej
dały w pełni znać o sobie w momencie gdy w styczniu 1919
r. wojska czeskie, w wyniku dyplomatycznej intrygi obsadziły tereny, którymi władać chciały w imieniu Słowaków. Na sąsiednim Podhalu skonsolidowali się polityczni uciekinierzy
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1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze
Polski” trafił ostatecznie do ponad 88 tys. Polaków, a wśród
nich do ponad setki Orawian. Z przebadanych dotąd materiałów Komitetu odznaczeniowego wymienić można szóstkę
osób z Lipnicy Wielkiej i kolejne trzy, które z nią związały swoje życie.
O największych postaciach, tych pomnikowych, można
mówić wiele lub zwyczajnie je tylko przedstawić, a właśnie
w taki sposób wyglądał wniosek o pośmiertne odznaczenie Krzyżem Niepodległości Piotra Borowego. W formularzu wypełnionym przez ks. Ferdynanda Machaya, zawarto jedynie lakoniczne określenie „Delegat Orawy do
Wilsona”. Co świadczy o tym, że podróż
jaką gazdowie z Orawy i Spisza odbyli
na kongres pokojowy w Paryżu w roku
1919, była w społeczeństwie powszechnie znana. Na poparcie sprawy dość oczywistej przełożono
komitetowi udzielającemu odznaczenia również publikację
„Gazda Piotr Borowy”, w której ks. Machay już wcześniej zawarł jego życiorys i opis zasług około przyłączenia Orawy do
Polski. Rodzinne Rabczyce „Apostoła Orawy” pozostały w granicach Czechosłowacji. Wówczas Borowy sprzedał ojcowiznę

6
i zakupił gospodarstwo w Lipnicy Wielkiej, z którą związał się na resztę życia,
którego kres nastąpił 18 stycznia 1932
r. Jego pogrzeb zgromadził w lipnickiej świątyni znakomitych gości, z parlamentarzystami na czele, reprezentującymi majestat Rzeczypospolitej. Pięć
lat później przyznano zmarłemu Medal
Niepodległości.
W działalności
prowadzonej przez
Borowego
funkcję jego sekretarza
pełnił Karol Ratułowski (ur. 2 stycznia 1897, syn Karola i Karoliny z d. Lichosyt). Jako łącznik i wywiadowca
z narażeniem życia przechodził przez
Babią Górę do Półgóry i Rabczyc, w których stanowił „filar polskości” - tak określił go ks. F. Machay.
Do grona kobiet,
śmiałych bojowniczek polskości na
Orawie należała też
jego żona Rozalia
Ratułowska z Fitaków (ur. 12 marca 1887, córka Stanisława i Julianny
z d. Dutka). Oboje otrzymali Medale
Niepodległości.
Kolejnymi spośród odznaczonych
osób związanych ściśle z Lipnicą Wielką,
choć urodzonych w Jabłonce, są ks. Karol Machay i jego
siostra Józefa.
Starszy z braci Machayów - kapłanów (ur. 15 marca 1883) w działalność narodową na
Orawie włączył się
już w 1913 r. W listopadzie 1918 r. został proboszczem
w Lipnicy Wielkiej, a jego plebania była
„duchowym ogniskiem pracy polskiej”.
W lutym 1919 osobiście pofatygowali się do niego dwaj biskupi słowaccy:
Błaha i Kmetko oraz minister Srobar
i żupan Piwko z Kubina orawskiego. Ich
zamiarem było przekonanie go do rezygnacji z pracy na rzecz polski w zamian
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za „wszelkie wygody i korzyści”. Zacni
goście mieli wówczas przypomnieć sobie drogę do drzwi, którymi weszli na
plebanię, wynosząc przez nie tym razem otrzymane solenne zapewnienie,
że gospodarz tego obiektu pozostanie wierny polskości. Takie postawienie
sprawy skutkowało codziennymi wizytami czeskiej żandarmerii, a w końcu również aresztowaniem kapłana
w czerwcu tego samego roku i wywiezieniem do Terezyna.
Wspólnie z bratem uwięziona
wówczas została jego siostra Józefa, która w ciągu niespełna roku jeszcze trzykrotnie była przez Czechów pozbawiana wolności. Przy dwóch kolejnych razach zatrzymywano ją w czasie
„nielegalnych” wypraw do Nowego Targu, gdzie przebywała orawska emigracja polityczna i gdzie następnie swoją
siedzibę miała komisja plebiscytowa.
Z okresu ostatniej odsiadki w Trzcianie (słow. Trstena) zachował się pamiętnik młodej dziewczyny (ur. 11 listopada
1897 r.) w którym notowała swoje przeżycia związane ze stanem uwięzienia.
Pisała między innymi: Zastanowiłam
się nad tem, czego właściwie ja szukam
w tej celi, w której już tyle czarnych dusz
mieszkało? Zapytuję się sama siebie, szukam odpowiedzi w mej świadomości, co
złego zrobiłam, że znajduję się w oddziale zbrodniarzy i złodziei? (...) To jest za
grzech twoich praojców, za grzech Matki
twojej, że ciebie Polką zrodziła i że nią jesteś. Na ten głos uspokajam się i wszystkie cierpienia są mi słodkiemi, bo to za
Polskę. Po 10 dniach spędzonych w celi,
przed sądem wojskowym uchroniła ją
interwencja komisji alianckiej.
Mimo groźby bezpośredniego jej
zastrzelenia przy kolejnej ujawnionej
próbie przekroczenia okupacyjnej granicy, nie zrezygnowała z prowadzonej
działalności. Świadoma ryzyka i szczególnego nad nią nadzoru kolportowała polskie pisma i organizowała działalność plebiscytową, która w znacznej mierze opierała się na jej osobistych
zdolnościach i zaangażowaniu. Z Lipnicą Wielką Machayówna związała się poprzez małżeństwo z Emilem Miką.
Należąc do rodziny uważającej
się za słowacką Emil Mika (ur. 15 maja

1896, syn Wendelina i Herminy z d. Bosak) sam postanowił związać swoje życie z Polską. Co zadecydowało? To pytanie jakie zadajemy sobie w odniesieniu do szeregu wielkich nazwisk osobistości, które dały się zafascynować polskością. W okresie zmagań z Czechami
pełnił funkcję komendanta polskiego
posterunku w Namiestowie - mieście
słowackim otoczonym przez etnicznie
polskie wioski – gdzie z doświadczeniem wyniesionym ze służby wojskowej w czasie I wojny światowej z bronią w ręku brał udział w walkach z bojówkami czeskimi, w obronie miejscowej placówki i okolicznych działaczy
plebiscytowych.
Po przyłączeniu części Orawy do
Polski, Józefa i Emil pobrali się, a swoje
zaangażowanie oparte na głębokiej religijności i patriotyzmie przenieśli na pole
edukacji i pracy społecznej, czym położyli szereg zasług około rozwoju Lipnicy Wielkiej. Obok innych państwowych
odznaczeń, małżonkowie uhonorowani zostali Krzyżami Niepodległości, a ich
brat i szwagier na lipnickim probostwie
otrzymał Medal.
Do grona wytrwałych działaczy
plebiscytowych należeli również Ignacy Fitak - młodszy brat w.w. Rozalii (ur. 15 sierpnia 1897, syn Stanisława i Julianny
z d. Dutka), łącznik
między Józefą Machayówną, a działaczami
polskimi w Rabczycach;
Ignacy Lach (ur.
23 września 1898,
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syn Jana i Karoliny z d. Habina),
uczestnik walk z bojówkami czeskimi z Bobrowej
i Namiestowa;
Jan Pakos (ur.
20 października

1853, syn Cypriana i Karoliny z d. Zosak),
o którym ks. F. Machay podkreślał, że był
dzielnym pracownikiem podtrzymującym w gminie ducha polskości, po przeprowadzeniu rozgraniczenia w 1920 r.
został wybrany wójtem polskiej gminy
w podzielonej Lipnicy Wielkiej.
Jest rzeczą cenną i pożądaną abyśmy nasze współczesne życie
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państwowe i narodowe odnosili do idei
odzyskanej sto lat temu niepodległości. Przywoływani z imienia i nazwiska
Bojownicy Niepodległości - jak określa
ich dewiza z omawianego odznaczenia
- powinni stanowić wezwanie do myślenia i działania w sposób suwerenny
na każdym poziomie życia zbiorowego
i osobistego.
Łukasz Wiater

O rawsc y twórc y niepodległej
Dnia 08.05.2018 r. w Lipnicy Wielkiej, w Domu Ludowym
odbyło się spotkanie edukacyjne z Panem Łukaszem Wiatrem
uczniów klasy szóstej i siódmej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.
i E. Mików w Lipnicy Wielkiej oraz uczniów klas gimnazjalnych.
Gościa powitał Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski po czym oddał głos prowadzącemu prelekcję
Panu Łukaszowi, pracownikowi Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie. Prelegent wygłosił wykład nt. „Orawscy twórcy
Niepodległej”. Przedstawił sylwetki kilkudziesięciu Orawian
odznaczonych Krzyżami i Medalami Niepodległości. Wśród
nich znaleźli się przedstawiciele różnych profesji, rolnicy, pracownicy fizyczni, nauczyciele, księża, którzy przed stoma laty
wykazali się państwowotwórczą inicjatywą i wolą zjednoczenia ojczystej ziemi z odrodzoną Polską.
Jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń państwowych, przeznaczonym dla “Bojowników Niepodległości” udekorowano przedstawicieli wszystkich wsi orawskich w granicach II RP, budzicieli ducha narodowego sprzed I wojny światowej, żołnierzy Kompanii Spisko-Orawskiej i Legii Orawskiej,
a także szereg działaczy plebiscytowych.
W sposób szczególny uczniowie lipnickich szkół mogli zapoznać się z działalnością niepodległościową osób

pochodzących i związanych z ich miejscowością. Poza dobrze
znanymi czołowymi działaczami narodowymi, takimi jak: ks.
Karol Machay, Józefa Machay-Mikowa, Emil Mika czy Piotr Borowy, byli to również mniej znani: Ignacy Fitak, Ignacy Lach,
Jan Pakos, o czym można przeczytać w niniejszym numerze
Gminnych Nowin. Spotkanie zorganizowali: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2
im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej.
(S.K.)
foto: Bronek Kowalczyk

S esja A bsolutoryjna
W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyła się sesja absolutoryjna. W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
• XXXIX/227/2018 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica
Wielka za 2017 rok.
• XXXIX/228/2018 - absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
• XXXIX/229/2018 - zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok
• XXXIX/230/2018 - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób zajmujących stanowiska kierownicze
w szkołach w Gminie Lipnica Wielka
• XXXIX/231/2018 - zmian w Uchwale Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej oraz nadania
jej statutu
• XXXIX/232/2018 - ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka
Wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok został poparty przez Radnych
jednogłośnie.
W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936) Wójt Gminy Bogusław Jerzy Jazowski wystąpił również do Rady Gminy o obniżenie
swojego wynagrodzenia, co przegłosowała Rada Gminy Uchwałą XXXIX/232/2018.
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B udżet G miny L ipnica W ielka na rok 2018
został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka i wynosi:
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Dochody ogółem:

27 790 619,00

2. Wydatki ogółem:

29 246 565,00

3. Wynik (1 – 2) deficyt:

- 1 455 946,00

4.

5.

Przychody budżetu z czego:

1 955 946,00

– zaciągane kredyty

1 955 946,00

Rozchody budżetu z czego:

500 000,00

– spłata rat zaciągniętych kredytów

500 000,00

Prognoza dochodów przyjęta w uchwale budżetowej gminy Lipnica Wielka na 2018 rok stanowi kwotę
27.790.619,00 zł w tym:
• dochody bieżące 24.545.774,00 zł,
• dochody majątkowe 3.244.845,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody
kształtują się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w kwocie 995,00 zł pochodzą z tytułu
dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.
Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe
w łącznej wysokości 240.818,00 zł które obejmują środki jakie gmina chce pozyskać na realizację projektu pn: „Babiogórskie ścieżki rowerowe”.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Łączne planowane dochody w kwocie 104.000,00 zł stanowić będą wpływy z mienia gminnego (z najmu i dzierżawy
składników majątkowych).
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej
kwocie 547.302,00 zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę 46.176,00 zł które obejmują
pozycje:
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami (dowody osobiste,
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) w kwocie
45.168,00 zł,
• z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
a) dochody majątkowe na kwotę 501.126,00 zł stanowią
środki na realizację projektu pn: „e-Usługi w Gminie Lipnica

Wielka” oraz środki z tytułu refundacji wydatków projektu
poniesionych w 2017 r. przez Gminę Lipnica Wielka.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w wysokości 1.147,00 zł, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego
rejestru wyborców gminy Lipnica Wielka.
Dział 752 Obrona narodowa
Dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację pozostałych zadań obronnych zleconych gminie ustawami (szkolenia
obronne) w kwocie 350,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę
w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zadań
zleconych z zakresu obrony cywilnej.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich pobraniem
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych i opłat w łącznej kwocie 2.139.281,00 zł, z następujących tytułów:
• udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w kwocie 1.506.808 zł,
• udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
w kwocie 2.000 zł,
• z podatków i opłat lokalnych, w tym z :
• podatku od nieruchomości, kwota 321.511 zł,
• podatku rolnego, kwota 28.952 zł,
• podatku leśnego, kwota 99.300 zł,
• podatku od środków transportowych, kwota 56.710 zł,
• podatku od spadków i darowizn, kwota 2.100 zł,
• podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 30.000
zł,
• opłaty targowej, kwota 2.200 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat, kwota 1.000 zł,
• wpływów z opłaty skarbowej, kwota 22.000 zł.
• wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 66.000 zł,
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• wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, kwota 600 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 13.089.569,00 zł, na którą składają się:
• część oświatowa w kwocie 6.774.134 zł,
• część wyrównawcza w kwocie 5.803.897 zł,
• część równoważąca w kwocie 511.538 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym prognozuje się dochody w łącznej w kwocie
1.302.670,00 zł w tym:
• środki na realizację projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka”
w kwocie 999.744 zł,
• z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30.600 zł,
• z tytułu usług w kwocie 20.000 zł,
• z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w kwocie 30.000 zł,
• z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania
przedszkolnego w kwocie 50.000 zł,
• z dotacji celowej na zadania własne przedszkolne w kwocie
169.926 zł,
• z różnych dochodów w kwocie 1.800 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej
kwocie 232.583,00 zł, w tym:
• z tytułu dotacji celowych w kwocie 232.583 zł z przeznaczeniem na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w kwocie 16.376 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 36.644 zł,
• zasiłki stałe w kwocie 65.518 zł,
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie
67.555 zł,
• na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 46.490 zł.
Dział 855 Rodzina
W dziale tym przewiduje się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
• świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w kwocie 5.111.754 zł,
• świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 2.195.643 zł.
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Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie 1.231.650 zł
w tym w szczególności z:
• usług dotyczących odbioru ścieków w kwocie 770.000 zł,
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
7.000 zł,
• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 454.000 zł,
• dotacje celowe od Gminy Szczucin na realizację Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
w kwocie 34 000 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe
w łącznej wysokości 1.503.157 zł które obejmują środki jakie gmina chce pozyskać na realizację projektu pn: „Projekt
Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie ”.
Limit wydatków budżetowych gminy Lipnica Wielka na 2018
rok zaplanowano na kwotę 29.246.565,00 zł z tego na:
• wydatki bieżące w kwocie 24.132.214 zł, co stanowi 82,51
% wydatków ogółem,
• wydatki majątkowe w kwocie 5.114.351 zł, co stanowi
17,49% wydatków ogółem.
W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki
między innymi na :
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
15.246.550,12 zł w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone w kwocie 10.561.297,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych w kwocie 4.685.253,03 zł,
• wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 950.300,00
zł,
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
7.880.363,88 zł,
• wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 55.000,00 zł.
W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą
finansowane:
• zadania własne gminy w kwocie 21.271.683,00 zł, co stanowi 72,73 % wydatków budżetowych gminy,
• zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.363.582,00 zł, co stanowi 25,18 % wydatków budżetowych gminy,
• pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611 300,00 zł co stanowi 2,09% wydatków budżetowych gminy.
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P lanowane wydatki ma jątkowe budżetu gminy
Dz

Rozdział Nazwa - opis

600

Plan 2018 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

936 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

600 000,00

a) wydatki majątkowe w tym:

600 000,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

600 000,00

1.1. pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka– Przywarówka

600 000,00

60017 Drogi wewnętrzne

750

336 000,00

a) wydatki majątkowe w tym:

336 000,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

336 000,00

1.1. projekt pn: „Babiogórskie ścieżki rowerowe”.

336 000,00

1.1. 1.programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3

336 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

415 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

801

415 000,00

b) wydatki majątkowe w tym:

415 000,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

415 000,00

1.1. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

15 000,00

1.2. projekt „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” w tym:

400 000,00

1.1. 1.programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3

400 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 915 194,00

80101 Szkoły podstawowe

900

1 915 194,00

a) wydatki majątkowe w tym:

1 915 194,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

1 915 194,00

1.1. projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka”.

1 915 194,00

1.1. 1.programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3

1 915 194,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

310 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

310 000,00

a) wydatki majątkowe w tym:

000,00000000

926

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

310 000,00

1.1. kanalizacja sanitarna

310 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 803 157,00

92695 Pozostała działalność

1 803 157,00

a) wydatki majątkowe w tym:

1 803 157,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

1 803 157,00

1.1. projekt pn: „Projekt Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa
1 803 157,00
na polskiej i słowackiej Orawie ”.

1.1. 1.programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3
Razem

1 803 157,00

5 114 351,00
oprac: Janusz Pakos – Skarbnik Gminy Lipnica Wielka
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U chwały R ady G miny L ipnica W ielka
Lp. Numer Uchwały
212 XXXVII/212/2018
213 XXXVII/213/2018
214 XXXVII/214/2018
215 XXXVII/215/2018
216 XXXVII/216/2018

217 XXXVII/217/2018

218 XXXVII/218/2018
219 XXXVII/219/2018
220 XXXVII/220/2018

Data
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018
27 marca
2018

W sprawie
MARZEC
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2017
podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipnica Wielka
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2018 roku
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym
w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lipnica Wielka środków stanowiących fundusz sołecki
zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok

KWIECIEŃ
przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok z realizacji Programu
27 kwietnia Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
221 XXXVIII/221/2018
2018
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
27 kwietnia uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lip222 XXXVIII/222/2018
2018
nica Wielka – Lipnica Wielka dla ujęć wody pitnej w miejscowości Lipnica Wielka.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas ozna27 kwietnia
223 XXXVIII/223/2018
czony do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru2018
chomość, w trybie bezprzetargowym.
27 kwietnia
224 XXXVIII/224/2018
przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipnica Wielka.
2018
27 kwietnia określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospo225 XXXVIII/225/2018
2018
darowanie odpadami komunalnymi.
27 kwietnia określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
226 XXXVIII/226/2018
2018
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
MAJ - BRAK SESJI
CZERWIEC
27 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże227 XXXIX/227/2018
2018
tu Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok.
27 czerwca
228 XXXIX/228/2018
absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018
27 czerwca
229 XXXIX/229/2018
zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok
2018
27 czerwca określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób zajmujących sta230 XXXIX/230/2018
2018
nowiska kierownicze w szkołach w Gminie Lipnica Wielka
zmian w Uchwale Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia
27 czerwca
231 XXXIX/231/2018
2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum
2018
Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej oraz nadania jej statutu
27 czerwca
232 XXXIX/232/2018
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka
2018
oprac. M. Zelek

Gminne Nowiny nr 2 (826)/2018

12

nowiny samorządowe

N owy amfiteatr
Bardzo miło nam poinformować Państwa, iż w Lipnicy
Wielkiej stoi już w obrębie stadionu Lipnicki Amfiteatr powstały w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na pol-

U roczystości z okaz ji J ubileuszu
90- lecia powstania O chotniczej
S traży P ożarnej w L ipnic y W ielkiej
oraz przekazania i poświęcenia
samochodu ratowniczo - gaśniczego
dla jednostki osp L ipnica

– M urowanica

W ielka

fot: Bronek Kowalczyk

Uroczystość odbyła się dnia 17 czerwca br. w Lipnicy
Wielkiej Murowanicy. Dowódcą uroczystości był przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu aspirant Stanisław Warmuz.

skiej i słowackiej Orawie” realizowany w ramach programu
Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowcja 2014
-2020.
Projekt zakłada współpracę dwóch gmin w celu promocji
obszarów wiejskich polsko- słowackiego pogranicza oraz rozwoju lokalnych produktów turystycznych. W ramach inwesty-

Poczet flagowy tworzyli: dh Marian Plaszczak, dh Janusz
Sobczak, dh Paweł Lichosyt; natomiast poczet sztandarowy
składał się z: dh Jana Janowiaka, dh Pawła Harkabuzika, dh
Piotra Stopiak.
Zbiórka pododdziałów oraz pocztów sztandarowych odbyła się przed remizą OSP. Poczty sztandarowe wystawiły
wszystkie jednostki OSP Lipnicy Wielkiej tj. OSP Murowanica,
cji w Lipnicy Wielkiej wybudowany został amfiteatr z trybunami, placem Piotra Borowego oraz stoiskami wystawienniczymi, zaś w gminie Bobrov – muzeum przybliżające historię i dziedzictwo Orawy. W obiektach tych zaplanowane są
polsko-słowackie wydarzenia społeczno-kulturalne, współtworzone przez ludność lokalną w tym dzieci i osoby starsze.
Celem organizowanych wydarzeń jest pogłębienie integracji
Polaków i Słowaków oraz wzbogacenie wzajemnych relacji.
PARTNER WIODĄCY PROJEKTU: GMINA LIPNICA WIELKA,
PARTNER PROJEKTU: OBEC BOBROV
Całkowita wartość projektu: 690 272,78 EURO
Kwota dofinansowania: 586 731,83 EURO
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OSP Centrum, OSP Przywarówka, OSP
Kiczory oraz zaproszone jednostki z terenu Gminy Jabłonka; OSP Lipnica
Mała, OSP Chyżne, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Zubrzyca Górna, OSP Orawka,

Wierzba- Radny Sejmiku Małopolskiego
i Dyrektor Szpitala w Nowym Targu, Pan
Bolesław Wójcik- Z-ca Wójta Gminy Jabłonka, Pan Jan Kuczkiewicz- Prezes Zarządu Powiatowej OSP w Nowym T, Pan

OSP Podwilk, zaprzyjaźnione jednostki z terenu Słowacji: DHZ Bobrow, DHZ
Namiestowo, DHZ Stefanów, DHZ Klin,
DHZ Zubrohlava, DHZ Rabcza, DHZ
Rabczyce, DHZ Polhora, DHZ Sihelne.
Po przemarszu do Kościoła pw. Świętej
Jadwigi Królowej odbyła się uroczysta
Msza Święta, którą odprawił Czcigodny Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak.
W homilii podkreślił ofiarność strażaków w niesieniu pomocy mieszkańcom
oraz nawiązał do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz
pododdziałów i pocztów sztandarowych na plac przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanicy gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości. Dowódca uroczystości asp. Stanisław Warmuz
złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. mgr inż.
Mariuszowi Łaciak.
Następnie wciągnięto flagę na
maszt i odegrano hymn państwowy,
który zagrała Orkiestra Dęta OSP w Lipnicy Wielkiej.
Pan Franciszek Pindziak Prezes Zarządu Gminnego OSP Lipnica Wielka
przywitał i zaprosił na trybunę honorową zaproszonych gości: Pan Edward
Siarka – poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, Pan
mł. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Pan Marek

Władimir Mrekaj oraz starostowie wsi ze
strony Słowacji.
Uroczystego poświecenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault D16 zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości dokonał Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak
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a przekazał druhom z OSP Murowanicy Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław
Jerzy Jazowski.
Z okazji Jubileuszu 90-lecia Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego medalami
za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni
zostali:
złotym medalem
dh Marian Plaszczak
dh Jan Janowiak

13
srebrnym medalem
dh Bogusław Jerzy Jazowski
dh Janusz Sobczak
dh Stanisław Habina
dh Marek Habina
brązowym medalem
dh Marcin Janowiak
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu
Nowotarskiego odznaczenie Wzorowy
Strażak otrzymali:
dh Mariusz Stopiak
dh Piotr Stopiak
dh Wojciech Kobroń
dh Dawid Antałczyk
dh Mateusz Broda
dh Piotr Stachulak
Kapituła Medalu Św. Łukasza przyznała medale pamiątkowe za
szczególne zaangażowanie na rzecz
Gminy Lipnica Wielka oraz społeczności lokalnej dla:
dh Edwarda Siarka
dh Wendelina Janowiaka
W imieniu przedstawicieli strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek ze
Słowacji Pan inż. Władimir Mrekaj Predseda Uzemnej Organizacje Dobrowolnej Pożarnej Ochrony Slowenskiej Republiki Dolny Kubin uhonorował medalami „Za współpracę” następujących
druhów:
dh Bogusław Jerzy Jazowski
dh Jan Kuczkowicz
dh Jan Machaj
dh Mirosław Krzyś
dh Tadeusz Janowiak
dh Józef Karkoszka
dh Wiktor Kramarz
dh Dawid Antałczyk
dh Henryk Kowalczyk
Po wystąpieniach gości Pan Franciszek Pindziak Prezes Zarządu Gminnego OSP w Lipnicy Wielkiej przedstawił historie jednostki OSP w Murowanicy a następnie wręczył upominki dla zasłużonych działaczy i członków. Serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i zaprosił na uroczysty
obiad do DW Orawa.
Wł. Pilch
foto: Bronek Kowalczyk
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3 M a ja w L ipnic y
Q uest po L ipnic y W ielkiej
W ielkiej - 100 lip na
- ciekawa propozyc ja
100- lecie niepodległości na wakac je i nie t ylko
W dniu 3 Maja w Lipnicy Wielkiej uroczyście obchodzono Święto 3 Maja w potrójnym wymiarze: święto narodowe
upamiętniające uchwalenie konstytucji w 1791 roku, święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Dzień Strażaka. Z tej okazji odbyła się w obu parafiach naszej gminy uroczysta Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków. Po Mszy Świętej
dalsza uroczystość miała miejsce na urokliwie położonej Marysinej Polanie.
Tam przedstawiciele
różnych grup społecznych naszej gminy (np.
byłe i obecne
władze
gminy i kierownicy, przedstwiciele kościelni, społecznosć
szkolna,
najstarsi
mieszkańcy, radni, sołtysi, strażacy, przedstawiciele sportu i kultury, społecznicy, mieszkańcy itd.) oraz zaproszeni goście posadzili 100 lip na
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Goście
dopisali i pogoda dopisała więc 100 lip
udało się posadzić przy wyjątkowych warunkach i bardzo
sprawnie. Uroczyście
przygrywała
do tego Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej. Całość
miała niezwykle sympatyczną atmosferę. Miejsce posadzenia
lip również nie jest przypadkowe - opodal bowiem planowane jest w niedalekiej przyszłości postawienie widokowej wieży. Dlaczego? Kto był w tym miejscu ten wie... krajobraz po
prostu oczarowuje... na razie stanął tam „moj” w bardzo patriotycznym charakterze. Na wieży zostanie umieszczona tablica zawierająca nazwiska osób, które lipkę zasadziły.
K.K.
foto: Bronek Kowalczyk

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już Quest - Wyprawa odkrywców pt. „Spacerkiem w przeszłość Lipnicy Wielkiej”. Jest to bardzo ciekawa propozycja na wakacje
do przejścia dla naszych dzieci, dla turystów, dla osób dorosłych, dla całych rodzin, która na całym świecie cieszy się niezwykłą popularnością.
Quest to nic innego jak gra polegająca na rozwiązywaniu wierszowanych zagadek oraz misji do przejścia - za którą
na końcu dostajemy nagrodę - pieczątkę, którą należy odbić i
zostawić dla następnych łowców skarbów.
W tym queście o Lipnicy Wielkiej możemy poznać miejsca związane z wybitnymi postaciami Lipnicy Wielkiej oraz
ciekawe zabytki
naszej miejscowości - tak więc nauka przez zabawę. To także ciekawa propozycja żywych lekcji dla naszych szkół.
Autorami questu są: Krzysztof
Florys - trener questów, Ignacy Mikłusiak, Karolina
Kowalczyk, Renata
Martyniak, Monika
Klapisz oraz Bronisław Kowalczyk; niezwykle piękne ilustracje
: N. Romasz i A. Jarzębska.
Podobne questy powstają w innych miejscowościach
orawskich oraz innych regionach góralskich (górale Orawscy,
Babiogórscy, Kliszczaccy, Zagórzańscy, Spiscy, Biali, Czarni
i Pienińscy) w ramach projektu Projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”. Być może ktoś
stanie się łowcą skarbów wszystkich tych qestów. W Lipnicy
Wielkiej w najbliższej przyszłości są plany następnego questu
- na razie nie zdradzamy tematyki:)
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przeżycia niezapomnianej przygody i poznania ciekawej przeszłości naszej
małej ojczyzny.
Quest można darmowo dostać w formie papierowej w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej (Ramiza OSP Centrum - Lipnica Wielka 521) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej (Remiza
OSP Centrum) lub pobrać w wersji na telefon ze strony
www.sarbygorali.pl
(K.K.)
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P ierwsza K omunia Ś więta
w parafii św . Ł ukasza E wangelist y
W parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 13 maja 2018 r. dzieci klas trzecich przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, a 12 maja do pierwszej spowiedzi.
1. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Emila i Józefiny Mików przystąpiło 16 dzieci przygotowanych przez siostrę Miriam
Tometczak.
2. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki przystąpiło 17 dzieci przygotowanych przez ks. Jerzego Bargiela proboszcza.
3. Ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka przystąpiło 13 dzieci przygotowanych przez katechetkę Melanię Węgrzyn.
4. Ze Szkoły Podstawowej w Kiczorach im. Bł. Jana Pawła II przystąpiło 12 dzieci przygotowanych przez ks. Damiana Obrała wikariusza. Razem wszystkich dzieci było 58.
Wyrażamy wdzięczność Bogu za dar Komunii świętej i za Miłosierdzie jaką okazał Bóg tym dzieciom i rodzicom
w sakramencie Pokuty. Wyrażamy wdzięczność rodzicom za przygotowanie tych dzieci do tej uroczystości, oraz za posprzątanie i dekorację kościoła i wokół kościoła.
ks. kan. J. Bargiel-Proboszcz

Gminne Nowiny nr 2 (826)/2018

16

nowiny samorządowe

J ak radzić sobie

z przemocą w rodzinie ?
– c ykle przemoc y
Przemoc w związkach i rodzinach bardzo często przebiega w sposób cykliczny- następujących po sobie trzech faz fazy narastania napięcia, fazy ostrej przemocy i fazy miodowego miesiąca.
Pierwszą z nich jest „faza narastającego napięcia”, która charakteryzuje się tym, że sprawca stale jest rozdrażniony,
poirytowany, często robi awantury, bo każdy drobiazg go denerwuje. Ofiara stara się łagodzić sytuację, nie dawać pretekstów do awantur. Niestety napięcie jest tak duże, że następuje
„faza ostrej przemocy” tj. bezpośredni atak ze strony sprawcy. Najczęściej wtedy osoby doznające przemocy podejmują działania: zaczynają szukać pomocy, wzywają policję, myślą jak ochronić siebie i dzieci przed kolejnymi atakami. Potem następuje „faza miodowego miesiąca”, kiedy to sprawca po wybuchu złości czuje, że przesadził, zaczyna dostrzegać
skutki swoich czynów i obawia się ich konsekwencji tj. ujawnienia problemu, utraty władzy nad ofiarą, sprawy karnej, rozpadu rodziny. To może spowodować, że sprawca zmieni się
w inną osobę, która przeprasza za swoje zachowanie, stara się
wynagrodzić krzywdy, tłumaczy się, obiecuje poprawę. Gdy
sytuacja się poprawia, osoba pokrzywdzona zaczyna wierzyć,
że partner się opanował, więc zaniechuje działania obronne, przekonana że są już niepotrzebne. Tymczasem sprawca nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny i wraca do
swoich starych reakcji. Po fazie miodowego miesiąca ponownie wchodzi w fazę narastającego napięcia a następnie fazę
ostrej przemocy – wyładowania złości i frustracji ze zwiększona siłą. Przemoc zatoczyła krąg i cykle będą się powtarzać.

Warto o tym wiedzieć i nie rezygnować zbyt pochopnie
z podjętych kroków, które mają zwiększyć bezpieczeństwo
i powstrzymać przemoc w rodzinie, dlatego zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z psychologiem i terapeutą uzależnień w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającym przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej (budynku Remizy OSP Centrum II piętro). Harmonogram dyżurów:
1) Psycholog - drugi wtorek miesiąca w godz. 15.00-18.00 po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym tel. 18 26 349 90, 607819667
2) Terapeuta uzależnień - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00-15.00
3) Pracownicy socjalni przyjmują w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy tj. 7.30- 15.30.
4) „ Niebieska Linia” bezpłatny tel. 800 120 002 czynny całą
dobę przez 7 dni w tygodniu
Opracowała: Agnieszka Stopiak – pracownik socjalny
OPS w Lipnicy Wielkiej na podstawie materiałów
informacyjno - edukacyjnych PARPA finansowanych ze
środków NPZ na lata 2016-2020.

K arta dużej rodziny
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych)
Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy chcą otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć wniosek, podając dane osób, dla których wnioskują o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na które przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania.
Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny
w formie tradycyjnej i złożyli wnioski o przyznanie karty przed 1 stycznia 2018
r. mają możliwość zamówienia karty w formie elektronicznej bez opłat, jeżeli złożą wniosek o przyznanie karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej.
Grażyna Lach-Kierownik - OPS w Lipnicy Wielkiej
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G minny konkurs historyczny
z okaz ji 100. rocznic y odzyskania
niepodległości
Świadczenie w ramach nowego
programu „Dobry Start” przysługiwać
będzie po raz pierwszy już na rok szkolny 2018/2019.
„Dobry Start” to 300 zł raz w roku
na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia. Jeśli jest to osoba niepełnosprawna, do 24 roku życia.
Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” nie będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym będących w tzw. zerówce.
Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.
Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Wnioski w tym projekcie będą
przyjmowane od 1 lipca elektronicznie
i od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej. OPS przypomina też o kolejnych naborach wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – od 1 lipca elektronicznie, od 1
sierpnia tradycyjnie papierowo.
Wnioski
będą
przyjmowane
w Ośrodku Pomocy Społecznej (ŚWIADCZENIA RODZINNE, 500+) w Lipnicy
Wielkiej w budynku Remizy OSP Centrum-pokój nr 3. od poniedziałku do
czwartku w godzinach od 7:30-15:30.
Tel 18 26 348 08.
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
NA TEMAT RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START” MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONACH MINISTERSTWA
EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTERSTWA, RODZINY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ.
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Wyniki Gminnego Konkursu Historycznego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości „Droga do Niepodległości Polski i naszej małej ojczyzny
Orawy” przeprowadzonego w dniu 29.06.2018 r.
W konkursie wzięło udział 59 uczniów w tym: Szkoły Podstawowe IV-VI
- 17 uczniów, Szkoły Podstawowe VII i Gimnazjum – 27 uczniów, Liceum i Technikum - 15 uczniów.
Celem konkursu było uczczenie pamięci o 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży poprzez
upowszechnianie wiedzy o odradzaniu się Państwa Polskiego.
Test Szkół Podstawowych IV-VI zawierał 25 pytań z maksymalną ilością punktów: 43; Test Szkół Podstawowych VII i Gimnazjum zawierał 31 pytań z maksymalną ilością punktów: 53; Gimnazjum, Liceum i Technikum zawierał 13 pytań z maksymalną ilością punktów 54.

Opracowanie testów: Szkoły Podstawowe IV-VI oraz Szkoły Podstawowe VII
oraz Gimnazjum: Stanisława Kucek; Liceum i Technikum: Łukasz Klozyk.
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 IV-VI
I miejsce - Maciej Wziątek – SP Nr 3 – kl. IV
II miejsce - Wojciech Rzepiszczak– SP Nr 2 – kl. III
III miejsce - Weronika Wójciak – SP Nr 3 – kl. VI
III miejsce - Oliwia Kramarz – SP Nr 2 – kl. VI
IV miejsce - Patryk Haniaczyk - SP Nr 4 kl. VI
V miejsce - Anna Karnafel - SP Nr 2 kl. V
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VI miejsce - Dominika Wątorczyk - SP Nr 3 kl. VI
Wyróżnienia:
Bartłomiej Hrustek - SP Nr 3 kl. VI
Paweł Kuliga - SP Nr 1 kl. VI
Jakub Polaczek - SP Nr 1 kl. VI
Nauczyciele przygotowujący dzieci SP do konkursu: mgr
Elżbieta Sobczak, mgr Łukasz Klozyk, mgr Halina Matera, mgr
Krzysztof Wziątek.
SZKOŁY PODSTAWOWE VII oraz GIMNAZJUM
I miejsce - Kamila Spyrka – Gimnazjum - kl. IIID
II miejsce - Natalia Bandyk– Gimnazjum - kl. IIIB
III miejsce - Katarzyna Ponicka– SP Nr 4 - kl. VII
IV miejsce - Szymon Wojdyła - Gimnazjum - kl. III D
V miejsce - Karolina Suwada - SP Nr 1 - kl. VII
VI miejsce - Jan Kowalczyk - SP Nr 2 - kl. VII
Wyróżnienia:
Anna Bandyk - Gimnazjum - kl. III B
Klaudia Karkoszka - SP w Kiczorach - kl. VII
Krystyna Karkoszka - Gimnazjum - kl. IIID
Wanessa Mentel - Gimnazjum - kl. IIID
Helena Miciniak - SP Nr 3 - kl. VII
Joanna Styruła - Gimnazjum - kl. IIIA
Patryk Ogórek - Gimnazjum - kl. IIIA

N iepodległość czy taniem
uczczona
W czwartek 26 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach odbył się X Gminny Konkurs Czytelniczy pn. „Książka przyjacielem mym” organizowany dla uczniów szkół podstawowych z gminy Lipnica Wielka.
Konkurs patronatem objął Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski.
W obecnym roku z uwagi na przypadającą 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski dla uczestników konkursu obowiązujące były lektury o tematyce historyczno -patriotycznej. Tak więc dla najmłodszych (klasy III-IV) dobrano
książkę pt. „Dziadek i Niedźwiadek” autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Poprzez czytanie tej książki, dzieci śledziły przygo-

Nauczyciele przygotowujący gimnazjalistów do konkursu: mgr Halina Matera, mgr Łukasz Klozyk.
LICEUM / TECHNIKUM
I miejsce - Michał Wziątek - kl. II A
II miejsce - Judyta Matera - kl. I A
III miejsce - Karolina Lichosyt - kl. I A
IV miejsce - Gabriela Danielewicz - kl. I A
V miejsce - Kinga Kupczyk - kl. I A
VI miejsce - Patrycja Szczechura - kl. I
Wyróżnienia:
Alicja Mikłusiak
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 zadanego okresu.
Organizatorami konkursu byli:
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
Szkoły w Lipnicy Wielkiej

dy niedźwiedzia Wojtka, czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa. Poznały historię misia, który w czasie II
wojny światowej przeszedł cały szlak bojowy przez Iran, Irak,
Palestynę, Egipt do Włoch aż pod Monte Cassino.
Starsi uczniowie (klasy V – VI) na podstawie książki pt. „Odzyskana Niepodległość: 10 opowiadań z historii Polski” Grażyny Bąkiewicz, Kazimierza Szymeczko i Pawła Wakuły, badali
historię Polski, począwszy od wojny 1920 roku i wielką Bitwę
Warszawską, powstania śląskie, II wojnę światową w tym: powstanie w gettcie warszawskim, Powstanie Warszawskie, dalej opowieść o ziemiach odzyskanych, protesty robotników
w PRL, a kończąc na powstaniu „Solidarnośći” i upadku PRL.
Po lekturę dla najstarszej grupy uczestników (klasa VII)
sięgnięto do klasyki literatury polskiej i wyłoniono „Dzieci Ojczyzny” Marii Dąbrowskiej - zbiór opowiadań patriotycznych.
Czytający byli świadkami ważnych momentów w polskiej historii, głównie powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. W publikacji autorka przedstawiła radość zrywów niepodległościowych przeciw uciskowi
zaborców, jak również gorycz porażki, zsyłkę na Sybir, konfiskaty majątków, śmierć powstańców.
W konkursie wzięło udział 42 uczestników ze wszystkich
szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:
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- kategoria I – uczniowie klas III–IV – 16 osób
- kategoria II – uczniowie klas V–VI – 15 osób
- kategoria III – uczniowie klas VII – 11 osób
Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać z testów w poszczególnych kategoriach wynosiła:
- kategoria I – 53 pkt
- kategoria II – 53 pkt
- kategoria III – 47 pkt
Komisja pracująca w składzie: Edyta Karkoszka, Stanisława Kucek, Wioletta Machaj, Małgorzata Spyrka dokonała oceny testów i przyznała następujące miejsca w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – KLASY III– IV
1. Karkoszka Maciej
SP 4
kl. 3
I MIEJSCE
2. Tometczak Dominik
SP 1
kl. 3
II MIEJSCE
3. Rzepiszczak Wojciech SP 2
kl. 3
III MIEJSCE
4. Janowiak Kuba		
SP 1
kl. 4 A IV MIEJSCE
KATEGORIA II - KLASY V – VI
1. Polaczek Jakub
SP 1
kl. 6
I MIEJSCE
2. Kramarz Małgorzata
SP 3
kl. 5
II MIEJSCE
3. Olesińska Patrycja
SP 1
kl. 5
II MIEJSCE
4. Kuliga Paweł		
SP 1
kl. 6
III MIEJSCE
5. Wójciak Weronika
SP 3
kl. 6
IV MIEJSCE
KATEGORIA III KLASA – VII
1. Ponicka Katarzyna
SP 4		
I MIEJSCE
2. Wnenk Anastazja
SP 1		
II MIEJSCE
3. Kabat Olga		
SP 2		
III MIEJSCE
4. Janowiak Kacper
SP 1		
III MIEJSCE
5. Karkoszka Klaudia
SP Kiczory
IV MIEJSCE
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu w poniżej podanych kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – KLASY III– IV
Sp 1 - Buroń Katarzyna, Pastorczyk Danuta
SP 2 - Machajda Bogumiła, Trzop Gabriela
SP 3 - Kucek Stefania, Wziątek Bogusława
SP 4 - Brenkus Barbara, Lach Aniela
SP Kiczory - Flaszczyńska Maria
KATEGORIA II – KLASY V– VI
Sp 1 - Karkoszka Edyta
SP 2 - Trzop Gabriela
SP 3 - Spyrka Małgorzata
SP 4 - Brenkus Barbara
SP Kiczory - Machaj Wioletta
KATEGORIA III– KLASA VII
Sp 1 - Cymerman Anna, Władysława Moniak
SP 2 - Cymerman Anna
SP 3 - Spyrka Małgorzata
SP 4 - Janina Karkoszka
SP Kiczory - Machaj Wioletta
Testy sprawdzające dla uczniów przygotowała Stanisława Kucek. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością
obowiązujących do konkursu lektur. Z łatwością radzili sobie
z wyborem właściwych odpowiedzi osiągając wysoką ilość
punktów z testów w stosunku do maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.
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Składamy serdeczne i szczere gratulacje uczniom za
udział, nauczycielom za solidne przygotowanie swoich wychowanków do tej międzyszkolnej rywalizacji ze znajomości
historycznych lektur w tak ważnym dla nas wszystkich roku.
Słowa uznania należą się Dyrekcji oraz personelowi Szkoły
Podstawowej w Kiczorach za pełnienie roli Gospodarza tegorocznego spotkania.
Organizatorami konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa im. Bł.
Jana Pawła II w Kiczorach.
Nagrody dla uczestników ufundowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Lipnica Wielkiej.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
Stanisława Kucek
foto: Bronek Kowalczyk

G minny konkurs
matemat yczny
W czwartek, 19 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka odbył się Pierwszy Gminny Konkurs Matematyczny. Adresowany był do najstarszych
uczniów szkół podstawowych gminy Lipnica Wielka. Wzięło
w nim udział 14 uczniów klas VII z naszej gminy.
Celem konkursu było:
1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu
matematyki.

2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania
wiedzy z przedmiotów ścisłych.
3. Wzbudzenie zainteresowania różnymi zadaniami,
obliczeniami.
4. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich
zainteresowań, stworzenie szansy wygrania.
5. Umożliwienie uczniom wykorzystania wiedzy zdobytej
na lekcjach matematyki, zajęciach pozalekcyjnych i innych
przedmiotach.
6. Uwrażliwienie uczniów na wszechstronność zastosowania
matematyki.
7. Rozwijanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji matematycznych.
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Zakres tematyczny na ten rok
szkolny obejmował następujące zagadnienia: liczby i działania, procenty, figury geometryczne, wyrażenia algebraiczne, równania, potęgi i pierwiastki. Uczniowie rozwiązywali test zawierający 20 zadań. Były pytania zamknięte wyboru i zadania otwarte. Uczniowie
dobrze poradzili sobie z testem. Wykazali się dużą sprawnością obliczeniową,
wiedzą matematyczną i pomysłowością
w rozwiązywaniu zadań.
Konkurs przeprowadziła i oceny

prac dokonała Anna Kubacka.
Wyniki konkursu przedstawiają
się następująco:
I. Janowiak Kacper SP 1
II. Brenkus Maciej SP 4
III. Jasiura Krystian SP 1, Karkoszka Klaudia SP Kiczory, Łysiak Łukasz SP 1,
Miciniak Helena SP 3
IV. Kabat Olga SP 2
V. Palej Klaudia SP Kiczory, Ponicka Katarzyna SP 4
Nauczyciele
przygotowujący
uczniów w poszczególnych szkołach: SP

1 – Kołton Monika; SP 2 i SP 3– Janowiak
Aneta; SP 4 - Machajda Mariusz; SP Kiczory – Warzeszak Janusz.
Organizatorem, gospodarzem i fundatorem nagród była Szkoła Podstawowa nr 4 im dr Emila Kowalczyka pod kierunkiem pani Dyrektor Janiny Karkoszki.
Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie
do międzyszkolnej rywalizacji.
Zapraszamy za rok.
Anna Kubacka
Foto: Anna Kubacka

K owalczykowie
w R adiu K raków

M uzyczny D zień D ziecka
z B eti &B obass

W dwa piątkowe wieczory (27 kwietnia i 11 maja) na antenie Radia Kraków w rozmowie z red. Maciejem Motorem-Grelokiem o kulturze i muzyce orawskiej usłyszeć można było Karolinę i Marcina Kowalczyków z Lipnicy Wielkiej.
Podczas pierwszej audycji, mówiąc o muzyce orawskiej Karolina Kowalczyk podkreślała, że złożył się na nią wpływ z ościennych regionów, a przy
tym pozostała ona jedyna w swoim rodzaju. Jest romantyczna
i delikatna – podkreślała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipnicy Wielkiej.
Marcin
Kowalczyk
przypominał
spostrzeżenia teoretyków, którzy dostrzegali w orawskiej muzyce kanony kultury
karpackiej, co objawia się w jej archaizmie. Etnograf orawskiego
skansenu podkreślał, że fundamentem wszelkich rozważań nad
tym tematem jest zbiór pieśni orawskich Emila Miki, określanego mianem orawskiego Kolberga. Do jego opracowania sięgać
muszą wszelcy muzykanci, muzycy i kompozytorzy posiłkujący
się melodiami spod Babiej Góry.
Kowalczykowie wspominali o zjawisku wędrowania nut
między regionami i zmieniającym się kontekście wykonawczym w związku z odmiennym od dawnego stylem życia. Dzielili się własnymi doświadczeniami muzycznymi oraz fascynacją z wydobywania zapomnianych melodii i przypominania, że
można grać w sposób już zapomniany.
Podczas drugiej części Państwo Kowalczykowie wspólnie
zastanawiali się nad kondycją współczesnej kultury orawskiej,
regionalizmem oraz sposobami jego pielęgnacji, aby stale był
on ważnym elementem naszego regionu.
Łukasz Wiater; foto: Maciej Motor-Grelok

Dom Ludowy, z okazji Dnia Dziecka, zaszczycili swoją obecnością wspaniali artyści - Beti&Bobass - Pani Beata Beti Bełtowska - obdarzona niezwykłym głosem, energią, życzliwością oraz pedagogicznym podejściem do dzieci oraz Kuba Bobass Wilk - wirtuoz gitary i niezwykle sym-

patyczna osobowość. Zabrali nas Oni w niesamowitą muzyczną krainę - pełną dźwięków, energii, zabawy. Podczas
tego interaktywnego koncertu dzieci ze wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych (klas 0-III) naszej gminy usłyszały największe przeboje piosenki dziecięcej, mogły zaśpiewać razem z artystami, zatańczyć a nawet wziąć udział
w zabawach i konkursach. Artyści pokazali, że muzyka
może być świetną okazją do zabawy, a przez zabawę najszybciej się uczymy, więc dzieci sporo się dowiedziały o dynamice w muzyce, instrumentah, publicznych występach
na scenie, czy w końcu kulturze. Dziękujemy za niezwykle
energetyczne i pełne wrażeń spotkania, na które zaprosił
Wójt Gminy Bogusław Jazowski wraz z Gminnym Centrum
Kultury.
foto i tekst: K.K.
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B arbara G awryluk wśród dzieci
w L ipnic y W ielkiej

W sali ludowej, we wtorkowe
przedpołudnie - 19 czerwca 2018 roku,
u kresu roku szkolnego, mieliśmy przyjemność wziąć udział w spotkaniu autorskim z Panią Barbarą Gawryluk - polską tłumaczką, dziennikarką i autorką książek dla dzieci, laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, kilkukrotnie wyróżnioną przez
Międzynarodową Izbę ds. Książek dla
Młodych IBBY.
Spotkanie przebiegało w miłej
i sympatycznej atmosferze. Dzieciaki klas 0-V słuchały fascynujących opowieści Pani Barbary z zapartym tchem.
Wzruszyła je opowieść o Dżoku, zaciekawiła i rozśmieszyła historia o świnkach, z troską wysłuchały nauki o fokach i z zaangażowaniem posłuchały o małych bohaterach ratujących

życie. W bardzo ciekawy sposób Barbara Gawryluk zachęciła nas do przeczytania swoich książek: „Mali bohaterowie”, „Dżok. Legenda o psiej
wierności”, „Klifka. Opowieść o foczce, która szukała mamy” oraz „Teraz
tu jest nasz dom”. Z wielką pasją autorka przybliżyła nam swoje zainteresowania i opowiedziała o swoich inspiracjach literackich. Jak sama powiedziała,
wszystkie przedstawione historie w jej
książkach zawierają wiele prawdy, którą
odkrywała dzięki umiejętnościom dziennikarskim, ona jedynie ubarwiła je
wyobraźnią literacką. Na zakończenie
spotkania Pani Barbara przedstawiła
jeden z tomów serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” w oryginalnym
szwedzkim wydaniu oraz to osobiście
tłumaczone. Poznaliśmy również kilka
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szwedzkich zwrotów typu: dzień dobry, do widzenia, dziękuję bardzo. Uczniowie zadawali też mnóstwo pytań,
co oznacza, że została pobudzona ich
ciekawość, wrażliwość i wyobraźnia.
Mieliśmy też okazję zrobić pamiątkowe
zdjęcia.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Linica Wielka i Gminnej Bibliotece
Publicznej w Lipnicy Wielkiej za możliwość wzięcia udziału we wspaniałym spotkaniu. Z pewnością niejedno
dziecko zainspirowane przez autorkę
weźmie do ręki i chętnie przeczyta każdą książkę napisaną przez Panią Barbarę Gawryluk.
B. Omylak - SP 2 Lipnica Wielka
W tym samym dniu, drugie spotkanie Pani Barbary Gawryluk z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 i uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz wychowawcami odbyło się w Szkole Podstawowej w Skoczykach. Dzieci miały
możliwość osobistego poznania znanej pisarki i dziennikarki, autorki popularnych w Polsce publikacji dla dzieci.
Dopełnieniem niezwykle interesującego spotkania była prezentacja fotograficzna ilustrująca omawiane przez autorkę utwory.
Wszystkie tytuły książęk autorstwa
Barbary Gawryluk dostępne są dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
Zapraszamy do czytania !
(S.K.)
foto: Bronek Kowalczyk

„N asz H eródek lipnicki ” pokaz spektaklu w K rakowie
29 kwietnia 2018 roku po raz kolejny pokazany został spektakl „Nasz Heródek lipnicki” tym razem na zaproszenie Staromiejskiego Centrum Kultury
Młodzieży w Krakowie.
Niektóre z wypowiedzi (wrażeń)
widzów krakowskiego pokazu spektaklu „Nasz Heródek lipnicki”:
1. Proszę przekazać moje wielkie uznanie
dla wszystkich osób na scenie. Jestem zachwycony. Jestem pod wrażeniem. Łzy
same płynęły. Myślę, że nikt z profesjonalnych aktorów nie oddałby tego klimatu.
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2. Od wczoraj śledzę losy Heródka. W tym roku skończyłby 126 lat.
3. Fajnie było przypomnieć sobie młode lata i opowieści babci
i cioci (…)To jest bardzo naturalne. Takie prawdziwe.
4. Piękne to było, swojskie i klimatyczne. Świetny dobór wszystkich – grających/aktorów do postaci: bliźniaczki rewelacyjne, nauczycielka nauczycielska, dzieciaki cudne, młoda urocza, młody też. Super pomysły, np. szkolne „ławeczki”. Weszłyśmy w Heródkowy świat.
5. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo w 4 litery o kurza dolina.
Naturszczaki dają radę!
6. Dziękujemy za niezwykłe doznania.
7. Piękna, wielopoziomowa opowieść o Heródku ale i też
o człowieku w ogóle.
8. Opowieść tkana z czułością, bez ckliwości! Czuć prawdziwe zaangażowanie osób współtworzących to wydarzenie,
a może bardziej spotkanie.
9. Spektakl ogląda się jednym tchem. Chwyta za serce!Wspaniałe. Wspaniałe. Hanka Wójciak
10. Dziękujemy!!! Piekni, wspaniali ludzie. Każdy z nich jest Heródkiem, każdy z nas nim jest. Innym, twórczym, odrzucanym, zdolnym do szczerości. Dostrzegającym piękno
i podmiotowość w drugiej istocie. Zdolnym do szaleństwa
bycia sobą! Piękna praca i efekt. Nie mogło mnie nie być!
Gratulacje!”
11. Cieszymy się, że byliśmy bo spektakl bardzo nam się spodobał. Atmosfera, aktorzy i przekaz. Była pełna sala… Świetny był pomysł tłumaczenia i rola bliźniczek. A wujek i „młody”, to co mówili to właśnie sedno sprawy. Spektakl pozornie lekki przekazuje głęboką myśl o ludzkiej naturze. Te refleksje odnoszą się nie tylko do Heródka. Podobnie było ze
sztuką ludową i tą o wydźwięku religijnym.
12. Cieszę że mi się udało być, pięknie wszystko wyszło, spektakl dał mi dużo radości a i wycisnął łzy ze wzruszenia. Heródek żyje!
13. Coś wspaniałego. Dawno nie byłem tak zadowolony z Teatru. Gratuluję!!!
14. To było wzruszajaco piękne. Grali jak prawdziwi aktorzy,
a nie amatorzy. Wybór obsady trafiony bezbłędnie. Pomysł
ze wspomnieniami o Herodka i kontaktem z Nim w niebiosach wzruszajacy. Super bliźniaczki, super zakończenie.
15. (…) bardzo nam się spodobał spektakl, gratulujemy tobie [przyp. red. reż. Maja Kubacka] i występującym. Przy
tak oszczędnych środkach był bardzo plastycznie zajmujący – świetny pomysł z bliźniaczkami. Jeszcze raz gratulacje
i czekam na książkę. Mówiąc krótko – świetna robota.
16. Byłem widziałem wspaniały Posiad Lipnicki. Jak będzie
jeszcze raz, to też przyjdę. Odżyły wspomnienia. Dziękuję
wam bardzo.
17. To był nie tylko spektakl. Jak dla mnie – uczta. Wspaniała gra aktorów, opowieść pełna wrażliwości i poczucia humoru. Gratuluję i dziękuję.
18. Maja[przyp. red. Maja Kubacka, reżyser spektaklu]przesunęła Heródka z tyłu do przodu. I teraz kiedy On jest z przodu to może więcej ludzi o nim usłyszeć i poznać GO. Kornelia, 7 lat.

G minny przegląd teatralny
„S cena małego aktora
2018” – temat przewodni
„ patriot yzm ”
Komisja w składzie: Janina Karkoszka, Karolina Kowalczyk,
Stanisława Kucek
Kl. 0; SP 1 - Murowanica
Przedstawienie „Podróż po Polsce”
Nauczyciel przygotowujący: Marta Pawlak
Przedstawienie rozpoczyna się od tematycznej piosenki pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Dzieci w pomysłowy sposób przedstawiają podróż biało-czerwonym pociągiem po miastach Polski. W każdym mieście przybliżają historię danego miejsca np.
przez legendy. Motywem przewodnim tej podróży jest mapa
Polski, która w pewnym momencie opowieści zostaje zakuta
w kajdany przez zaborców. W widowisku umiejętnie wykorzy-

stano dużo patriotycznych piosenek oraz elementy układów tanecznych, np. taniec z biało-czerwonymi szarfami. Można zauważyć w strojach dużo postaci „budujących Polskę” jak np.
górnik, marynarz, górale, budowniczy, rybak i inne. Dzieci prezentują się odważnie, wczuwają się w śpiew. Warto tu zaznaczyć wykorzystanie ciekawego cytatu: „Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”.
kl. 0; SP 2 - Centrum
Przedstawienie „Polska nasza Ojczyzna
i Orawa nasza mała Ojczyzna”
Nauczyciel przygotowujący: Anna Karlak i Barbara Omylak
Opowieść zaczyna się od mocnego śpiewu, a następnie dzieci we wspaniałych strojach (w biało-czerwonych barwach oraz
chłopcy w rycerskich strojach) prezentują historię początków
państwa polskiego – Legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Pojawia się orzeł, który mówi znamienne słowa: „Orzeł biały cudny,
z którego każdy Polak jest dumny”. Przedstawienie charakteryzuje się dużym porządkiem, profesjonalizmem i dynamiką. Na
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uwagę zasługuje również ładny śpiew oraz wątek trzech zaborców w czarnych strojach targających flagę polską. Warto podkreślić ciekawe zwrócenie uwagi na regionalny aspekt
„małej ojczyzny” - Orawy poprzez tańce („Jelyniosek”) i wiersze orawskie (autorstwa dra Emila Kowalczyka). Co ciekawe dzieci zaśpiewały podczas przedstawienia dwa hymny: państwowy i orawski.

Kl. 0; SP 3 - Skoczyki
Przedstawienie „Polska moja Ojczyzna”
Nauczyciel przygotowujący: Alicja Karnafel
Dzieci w bardzo wdzięczny sposób przedstawiają spektakl,
w którym łączą tradycję regionalną z pojęciem Ojczyzny. Zaczynają od śpiewu Lipnica, Lipnica… Prezentują wiersze,
śpiewki oraz tańce różnych regionów Polski: orawskie („Tyrcipolka”), podhalańskie („W Murowanej Piwnicy”) i krakowskie („Krakowiak”). Na uwagę zasługują również bogate plansze z ilustracjami dotyczącymi Polski. Chłopiec wskaźnikiem
na planszach wskazuje ważne do zapamiętania symbole, jak
np. flagę czy godło. Dzieci są dobrze ułożone na całej scenie. W przedstawieniu mali aktorzy poświęcili sporo miejsca
Warszawie - stolicy Polski oraz Syrence warszawskiej, która
jest Jej symbolem. Podkreślić należy również mocny śpiew
dziewcząt.
Kl. 0; SP 4 Przywarówka
Przedstawienie „Podróż po naszej Ojczyźnie”
Nauczyciel przygotowujący: Beata Orzechowska
Podróż po Polsce dzieci rozpoczęły piosenką „Nasze polskie
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ABC” i wierszem o polskim godle. Motywem przewodnim podróży było zwiedzanie ważnych polskich miejsc pociągiem. Aktorzy zabrali nas w ważne dla tworzenia się państwa polskiego
miejsca, ilustrując je legendami i wierszami: Gniezno – pierwsza stolica Polski, Kraków – legenda o smoku wawelskim, gdzie
smok faktycznie miał mocny i donośny głos; Warszawa – legenda o Warsie i Sawie. Kolejnym ważnym odwiedzanym miejscem była również dla naszych dzieci ich rodzinna Lipnica Wielka, gdzie z muzyką na żywo zaśpiewali orawskie pieśni. Bardzo
ciekawa i bogata również była dekoracja i rekwizyty w przedstawieniu, jak np. grota smoka, owca, łódź, wiosła, sieć. Przedstawienie cechowała różnorodność tematyczna i dynamika.
Kl. 0; SP Kiczory
Przedstawienie „Hołd pamięci dla tych wszystkich,
którzy oddali życie dla wolnej Polski”
Nauczyciel przygotowujący: Dominika Karkoszka
Należy podkreślić bardzo ciekawy i oryginalny pomysł na tematykę przedstawienia patriotycznego. Dzieci mówią czytelnie i ładnie swoje teksty o pokoju, 11 Listopada 1918 i zaborcach. W spektaklu wykonano bardzo pięknie m.in. żołnierską
piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „Rotę” - niezwykle
ważny polski utwór patriotyczny. Na uwagę zasługują scenki
z historii Orawy opowiadane dzieciom przez dziadków. Pojawia się w nich postać Piotra Borowego i ks. Ferdynanda Machaya, którzy opowiadają o swoim udziale w pokojowej konferencji w Paryżu odnośnie przynależności Orawy do Polski.
Dzieci recytują również wiersze regionalne autorstwa dra
Emila Kowalczyka. Aktorzy mają bardzo ciekawe stroje świetnie dopasowane do swoich ról.
Uwaga do wszystkich: na wspólnych śpiewach prosimy
uważać na zbyt bliskie trzymanie mikrofonu – nie dopuszczać
żeby było słychać tylko jedno dziecko.
Organizatorzy Przeglądu: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dr
Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej oraz Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej
foto: Bronek Kowalczyk / K.K.

D ec yz ja starost y nowotarskiego w sprawie umorzenia
postępowania scaleniowego

fot: Bronek Kowalczyk

W dniu 3 lipca 2018 roku na Hali sportowej w Lipnicy Wielkiej podczas spotkania Starosty Nowotarskiego wraz ze swoimi
pracownicami, Wójta Gminy Lipnica Wielka
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Wielka z mieszkańcami Starosta Nowotarski Krzysztof Faber odczytał Decyzję Starosty Nowotarskiego w sprawie umorzenia
postępowania scaleniowego wszczętego
z wniosku z dnia 24 września 1984.
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S potkanie z poez ją P iotra M atery
„Prymitywny pomnik” - pod takim tytułem ukazał się debiutancki tomik poezji Piotra Matery. W niedzielę 10
czerwca br., w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyła się promocja tego
wydawnictwa, którą niezwykle wzruszająco i ekspresyjnie poprowadził sam
Autor. Publikacja ukazała się nakładem
„Eikon Plus” i wzbogacona została grafikami regionalnymi Moniki Tlałki.
W spotkaniu literackim uczestniczyli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, Proboszcz Parafii
pw. Świętej Jadwigi Królowej w Murowanicy Andrzej Pawlak, nauczyciele, samorządowcy, siostry zakonne oraz młodzież i dzieci. Było ono doskonałą okazją
do zapoznania się z utworami poetyckimi zarówno tymi napisanymi w gwarze orawskiej jak również literackimi.
W wierszach Autor odważnie mówi
o swoich poglądach, przemyśleniach,
zawodach a nawet rozczarowaniach.
Na zakończenie wieczornicy, podziękowania i gratulacje złożył Piotrowi Wójt Gminy Bogusław Jerzy Jazowski, życząc dalszego rozwoju na polu literackim. Do życzeń i podziękowań dołączyli się wszyscy zebrani, którzy podczas promocji mieli możliwość nabycia
tomiku poezji z autografem Autora.
Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej, nastrojowej i serdecznej
atmosferze.
St. Kucek
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Poniżej wypowiedź jednej z koleżanek szkolnych Autora obecnej na
promocji:
O występie Piotrka dowiedziałam się
przez przypadek, ale znamy się ze szkoły i postanowiłam się wybrać na to spotkanie. Nie żałuję tej decyzji! Występ był
wspaniały, pełen emocji, a nawet wzruszeń. Jeżeli ktoś nie zna wierszy Piotrka, naprawdę warto się z nimi zapoznać,

a tym bardziej wybrać się na występ na
żywo.
Piotrek, pomimo młodego wieku,
rozwija i pielęgnuje w sobie ogromny talent poetycki. Dowodem na to jest nie
tylko jego tomik poezji „Prymitywny pomnik”, ale także umiejętność i wola przedstawienia swojej twórczości podczas występu na żywo. Wieczorek ten poetycki
był niejako przedstawieniem charakteru
Piotrka, jak również Jego przeżyć, przemyśleń, wzruszeń. Naprawdę warto było

posłuchać wierszy Piotrka w jego własnym wykonaniu.
Mam nadzieję, że swój talent Piotrek
będzie chciał dalej rozwijać i dzielić się tą
pasją z innymi.
Pozdrawiam serdecznie - Krysia
Piotr Matera – urodził się 14 czerwca 1996 w Nowym Targu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej, obecnie studiuje Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Interesuje się
poezją i sztuką prezentacji. Grał w sztukach wystawianych przez Orawską Grupę Teatralną, jest zdobywcą trzech „Złotych Smreków”w Małopolskim Przeglądzie Recytatorów i Gawędziarzy w Białym Dunajcu, jak również uczestnikiem
Konkursu Literackiego „To Lubię” oraz
Konkursu Poetyckiego „Śladami Podhalańskich Poetów”.
foto: Andrzej Habina
Przy tej okazji autor chciałby serdecznie podziękować sponsorom za
wsparcie finansowe, a są to: Gmina Lipnica Wielka, Bank Spółdzielczy w Jabłonce, Firma Usługowo-Handlowa
„KARTEX”, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonce, Restauracja PASIEKA, FPHU Kali Józef Magiera,
Polaczek Jerzy Roboty Budowlane i Remonty, DW Orawa Lidia i Jan Pindziak,
Andrzej Dziubek, Kantor Jan Kuczkowicz, FHW „ZAHORA”.
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E ugeniusz P astwa i „Ż ołnierz ”
na triennale sztuki w N owym T argu
Z inicjatywy Galerii d’ Art Naif z Krakowa i Stowarzyszenia STOG z Krakowa, pan Eugeniusz Pastwa z Lipnicy
Wielkiej został zgłoszony do uczestnictwa w konkursie Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut
Pogranicza
Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora w Nowym Targu 2018.
Zgłoszono na konkurs
trzy prace: „Latająca forteca”, „Pasterz z palicą” oraz
„Żołnierz”. Wszystkie znajdują się obecnie w kolekcji Leszka Macaka Galerie
d’Art Naif w Krakowie. Artysta zgłaszany do konkursu musiał spełniać określone wymogi regulaminowe. Komisja konkursowa zakwalifikowała do udziału w konkursie jedną rzeźbę pana Eugeniusza,
pt.: „Żołnierz”.
Uroczyste ogłoszenie werdyktu komisji i otwarcie wystawy miało miejsce
28 lutego 2018 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
W konkursie wzięło udział 38 uczestników z Polski i 10 ze Słowacji. Łącznie zakwalifikowano 77 prac.
I chociaż p. Eugeniusz nie zajął
utytułowanego miejsca, to on i jego
„Żołnierz” wzięli udział w uroczystym

wernisażu pokonkursowej wystawy,
odebrali pamiątkowy medal i dyplom.
Wręczała je przewodnicząca Jury, prezydent Stowarzyszenia Psychiatria
i Sztuka im. dr Andrzeja
Kowala w Krakowie, prof.
Grażyna Borowik-Pieniek.
„Żołnierz” widnieje w wykazie autorów i prac prezentowanych na wystawie, a który zamieszczono
w katalogu Triennale. Przy
okazji, w podzięce i na pamiątkę, tego wydarzenia
rzeźbiarz z Lipnicy Wielkiej
podarował organizatorom
kilka swoich prac. Wystawa w Nowym Targu była
czynna do 16 marca 2018
r. i będzie mieć również
swoją odsłonę w Kieżmarku.
Pan Eugeniusz wpisuje się w kanon artysty naiwnego poprzez tematykę prac i warsztat wykonawczy. Rzeźby powstają za pomocą niekompletnych narzędzi stolarskich, siekiery i kowalskiej rajśpli - głównie są to postaci orawskich bab i chłopów. Malowane i zdobione, z dodanymi atrybutami. Muzykanci, tancerze, pasterze, janosik, ale i żołnierz, strażak, marynarz,
cyrkowy clown. Oprócz postaci znajdujemy miniaturowe obiekty architektury

orawskiej, np. domy z wyżką, nieistniejącą lipnicką karczmę żydowską, kościół lipnicki, dzwonnicę loretańską.
Ciekawostką w dorobku twórcy jest
czterosilnikowy B-17, „latająca forteca”,
jedna z tych, która w 1944 roku rozbiła się w okolicy Podczerwonego. Osobowość twórcy znajduje odzwierciedlenie w jego ujmujących prostotą pracach. Rzeźbi z ogromnym zaangażowaniem i mimo przeciwności – traci słuch,
a w ciągu długoletniego życia stracił kilka palców, kocha życie.
Warto dodać, że Eugeniusz Pastwa został zgłoszony przez mentorów w szacownym gronie jeszcze wraz
z dwoma artystami: Janem Miką (Nowy
Sącz) i Józefem Luberdą (Pcim). To już
znani i nagradzani w Polsce artyści nurtu sztuki naiwnej. Natomiast rzeźby Lipniczanina znajdują się także w kolekcji
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcsów!!!!
Wystawa odbyła się w ramach Mikroprojektu pt. „Walory kulturowe
i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Ze strony Polski Organizatorem wystawy był Związek Euroregion „Tatry”,
a ze strony słowackiej Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku.
oprac. Maja Kubacka,
Stowarzyszenie STOG, Kraków

T eledysk I noros w L ipnic y W ielkiej
Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej znany nam wszystkim zespół muzyczny
„InoRos” nagrał piosenkę promującą Mundial 2018. Tym bardziej dla nas cieszący jest
fakt iż w teledysku wzięli udział nasi Lipniczanie: Ludwik Młynarczyk, Franciszek Jagiełka, Aniela Jazowska, Ignacy Karkoszka. Gościnnie na trąbce wystąpił Łukasz Bandyk.
W teledysku widzimy także młodych piłkarzy (nadzieję polskiej piłki) chłopaków z „Perfect Skills Academy” prowadzonej przez Pawła i Grzegorza Kucek. Teledysk w dużej części był nagrywany w naszej miejscowości: na Orliku w Centrum oraz w domu pani Karoliny Fitak. Inicjatorem nagrania scen w Lipnicy oraz udziału Lipniczan w nagraniu był Patryk Rudnicki, przyjaciel zespołu „InoRos”, a pomysłodawcą i reżyserem Damian Pałasz.
(P.R.)
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D zieci wypowiada ją wojnę śmieciom !
Dzieci z Lipnicy Wielkiej,
zachęcone przez nauczycieli, chętnie wzięły udział w akcji sprzątania naszej gminy
w ramach już IV edycji imprezy pn. „Bezpieczne Wiosenne Porządki” zorganizowanej
przez Wójta Gminy i Gminne
Centrum Kultury. Otrzymały za to pamiątkowe odznaki i słodkości. Sprzątają dzieci - a tak naprawdę problem
śmieci nie powinien w ogóle istnieć. Przerażający jest widok rowów, szczególnie przy
lasach, potokach, i miejscach
mało uczęszczanych. Dzieci i młodzież uzbrojona w torby i rękawice ochronne nie tylko zbierała śmieci, ale także uczyła się je segregować. Nasze dzieci wychodząc na krótkie spacery zbierały śmieci w najbliższym otoczeniu własnej szkoły czy przedszkola, przez co żywo przyczyniały się do troski

o wizerunek placówek, do
których uczęszczają.
Zaśmiecanie
jest
obecnie bardzo poważnym problemem, dlatego od najmłodszych lat
uczymy dzieci, aby dbały
o swoje otoczenie. Mamy
nadzieję, że będą o tym
pamiętały w dorosłym
życiu.
W sumie w akcji wzięło udział ok. 450 dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy
oraz dzieci z przedszkoli: publicznego oraz Bajkowej Krainy. Były takie szkoły, gdzie
wszystkie klasy ruszyły w teren. W imieniu całej dorosłej społeczności naszej gminy serdecznie im dziękujemy i zachęcamy do brania z dzieci przykładu.
K.K., foto: Bronek Kowalczyk

IV- t y G minny quiz ekologiczny
W dniu 17-go maja w Domu Ludowym reprezentacje wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy konkurowały ze sobą w ramach IV-go Gminnego Quizu Ekologicznego. Przed rozpoczęciem rozgrywek Wójt Gminy Lipnica
Wielka Bogusław Jazowski wręczył dla
każdej szkoły dyplomy w podziękowaniu za włączenie się do akcji sprzątania
Lipnicy i życzył wszystkim powodzenia
podczas quizu. Konkurs składał się z serii 4 pytań oraz ekologicznych kalamburów. Dzieci w czteroosobowych drużynach odpowiadały na pytania przygotowane przez Karolinę Kowalczyk z Gminnego Centrum Kultury. Natomiast merytorycznie konkurs przeprowadziła
Pani Edyta Mikłusiak, za co jej serdecznie dziękujemy.
Wszystkie drużyny wykazały się
niezwykłym poziomem przygotowania, wiedzy oraz świadomością ekologiczną godną naśladowania przez nas,
dorosłych.
Quiz zorganizowało i nagrody ufundowało Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
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Ostatecznie drużyny zajeły miejsca, a wyrównana punktacja świadczy o wyrównanym poziomie:
I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Centrum
(Katarzyna Bandyk, Wiktoria Gonciarczyk, Gerard Polaczek i Kamil Marszalek)
Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przywarówka (Katarzyna Ponicka, Adrian Wojtusiak, Krystian Wojtusiak, Aleksandra
Pochopień)

II miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Murowanica (Jakub Polaczek, Artur Jasica, Sebastian Ziemiańczyk, Kacper Janowiak)
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Skoczyki (Małgorzta Kramarz, Weronika Wójciak, Dominika Wątorczyk, Ewelina
Żegleń)
Szkoła Podstawowa w Kiczorach
(Klaudia Karkoszka, Klaudia Palej, Sara
Figa, Oliwia Karkoszka)
K.K.
foto: Bronek Kowalczyk
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PROTOKÓŁ Z KONKURSU PLASTYCZNEGO O EKOLOGII PT: WYMYŚLAMY
HASŁO I PROJEKTUJEMY PLAKAT PRZECIW PALENIU ŚMIECIAMI
W ramach akcji pt. IV Gminne Bezpieczne Wiosenne Porządki spisany w Lipnicy Wielkiej, w dniu 14.05.2018 r.
Do konkursu zgłoszono łącznie 45 prac;
w kategorii klas 0-III indywidualnych
zostało zgłoszonych 14 prac natomiast
w kategorii klas IV-VII indywidualnych
zgłoszono 3 prace; w kategorii zbiorowe zgłoszono 28 prac.
Komisja w składzie:
Monika Tlałka – przewodnicząca
Janina Karkoszka
Karolina Kowalczyk
Stanisława Kucek
po dokładnym obejrzeniu złożonych
prac postanowiła przyznać następujące miejsca, ustalając w trakcie obrad
poszczególny podział:
INDYWIDUALNE PRACE 0-III
I MIEJSCE
1. Norbetr Pawlak SP 1 kl. 0
2. Wiktoria Borowy SP Kiczory kl. I
3. Julia Stachulak SP Kiczory kl. I
II MIEJSCE
1. Aleksandra Kilarska SP 3 kl. III
2. Julia Pawlak SP 1 kl. II
III MIEJSCE
1. Faustyna Węgrzyn SP 3 kl. II
2. Marta Barszcz SP 3 kl. III
3. Lena Czerwik-Jasiura SP 3 kl. II
WYRÓŻNIENIA
1. Oliwia Daniel SP Kiczory kl. I
2. Michalina Kuliga SP 1 kl. 0
3. Milena Wójciak SP kl. I
4. Izabela Dunaj SP 3 kl. II
5. Norbert Pochopień SP 4 kl. I
6. Kacper Jędruś SP 4 kl. I
INDYWIDUALNE PRACE IV – VII
I MIEJSCE
1. Oliwia Karkoszka SP Kiczory kl. V
II MIEJSCE
1. Bartek Zięba SP Kiczory kl. V
WYRÓŻNIENIE
1. Kamil Wójciak SP Kiczory kl. IV

PRACE GRUPOWE - MŁODSI
I MIEJSCE
1. Norbert Pochopień, Tomasz Łowas,
kl. I, SP 4
2. Publiczne Przedszkole, grupa ŻABKI
3. Agata Żurek, Sandra Diurczak, Sara
Klapisz, Jakub Górnicki kl. I, SP 1
4. Grupa chłopców, SP 1
5. Przedszkole „Bajkowa Kraina”, grupa
MOTYLKI
6. Amelia Michalak, Barbara Huzior, Marytna Lichosyt, kl. III SP 3
II MIEJSCE
1. Przedszkole „Bajkowa Kraina” grupa
BIEDRONKI
2. Gabriela Michalak, Helena Kocur, kl.
I SP 4
3. Joanna Łysiak, Małgorzata Łazarczyk,
Dawid Janowiak, kl. I SP 1
4. Gabriela Szczechura, Bartosz Jazowski, Fabian Zahora, Adam Neupauer,
kl. I SP1
5. Alicja Kapuściarz, Mikołaj Barzak, Dawid Kupczyk, Krystian Wnenk, kl. I SP
1
6. Grupa dziewczynek, SP 1
III MIEJSCE
1. Kacper Jędruś, Oliwier Bandyk, kl.
I SP4
2. Klasa II, SP 2
3. Przedszkole „Bajkowa Kraina” grupa
MISIE
4. Publiczne Przedszkole grupa

PSZCZÓŁKI
5. Piotr Smoleń, Bartłomiej Chlebek, Kamil Stopiak, Szymon Wątorczyk, kl. III
SP3
PRACE GRUPOWE – STARSI
I MIEJSCE
1. Klasa IV SP 3
2. Klasa IV SP 4
3. Klasa VI SP 4
4. Klasa VII SP 3
5. Klasa VI SP Kiczory
II MIEJSCE
1. Klasa V SP 4
2. Klasa VII SP Kiczory
3. Klasa VI SP 3
III MIEJSCE
1. Klasa V SP 3
2. Klasa VII SP 4
3. Klasa IV i V SP Kiczory
Komisja wyraża wielkie uznanie dla oryginalności, pomysłowości i talentu młodych uczestników konkursu. Temat niebagatelny na który warto zwracać uwagę. Dzieci nie tylko poprzez plastykę
ale i wymyślenia hasła musiały wykazać
się pomysłowością. Prace były orginalne, pomysły nie powtarzały się prawie
w ogóle. Dziękujemy serdecznie dzieciom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i wrażliwość na ważne problemy współczesnego świata.
foto: Bronek Kowalczyk
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XIV gminny konkurs na „N ojpiykniyjsy gminny moj ”
Protokół z XIV Gminnego Konkursu na „NOJPIYKNIYJSY GMINNY MOJ”w Gminie Lipnica Wielka
spisany w dniu 01.05.2018 r. w Lipnicy Wielkiej
W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 19 Moji postawionych na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Dodatkowo doliczono się jeszcze 4 niezgłoszonych do konkursu
Moji.
Komisja w składzie:
Marcin Kowalczyk – Przewodniczący (Muzeum Orawski Park Etnograficzny), Bronisław Kowalczyk (Komendant
Gminny OSP), Karolina Kowalczyk (Gminne Centrum Kultury), Eugeniusz Węgrzyn - Radny Gminny
dokonała oceny 19 Moji wyróżniając:
Tytuł Moja Gminnego przyznano Krystianowi Lichosytowi - Skoczyki
Dedykację Gminną 2018 zdobywają chłopcy: Karol
Hrustek, Bartłomiej Hrustek, Dariusz Miciniak, Karol Czerwień i Kamil Kuliga
Miejsca I (w kolejności oceniania):
- Jan Smoliński, Szymon Bandyk – za Wodą w Przywarówce (Przywarówka)
- Zespół Orawianie – koło SP Nr 4 (Przywrówka)
- Adam Ogórek (Przywrówka)
- Kamil Stopiak – Moj przy przystanku u Rolników
(Skoczyki)
- Grzegorz Dyrda – Most na zakręcie na Drodze na Kiczory (za SP Nr 3) (Skoczyki)
- Śwarni Kicorzanie – Koło Remizy w Kiczorach
(Kiczory)
- Karol Hrustek, Bartłomiej Hrustek, Dariusz Miciniak,
Karol Czerwień i Kamil Kuliga (Skoczyki)
- Michał Jasiura - u Kudzi (Centrum)
- Chłopcy z Centrum (Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Orawskiej, Związek Podhalan, OSP Centrum) –
przy Remizie w Centrum (Centrum)
- Dariusz Gałka, Adrian Bartos – Moj koło Mikłusiaków (Centrum)
- Śwarne Parobki (Mateusz Karlak) – Trzecina
(Centrum)
- Krystian Wontorczyk – Osyski (Murowanica)
- Paweł Lichosyt – na tamie (Murowanica)
- OSP Murowanica – Na Marysinej Polanie
Miejsca II przyznano:
- Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Kiczorach (Grupa Pszczółki)
- Przedszkolaki Bajkowa Kraina – w Centrum
- Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
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w Kiczorach (Grupa Żabki)
- Przedszkolaki Bajkowa Kraina – w Murowanicy
Dziękujemy wszystkim za podtrzymywanie tej pięknej tradycji, jaką jest stawianie moja. Dziękujemy wszystkim, którzy czynią to z kulturą, szacunkiem dla tradycji, no
i siebie przede wszystkim. Przypominamy, że konkurs jest
tylko dodatkową częścią tej tradycji. W tym roku komisja
jest szczerze pod ogromnym wrażeniem kultury siedzenia przy Moju i dbałości o estetykę placu, właściwie każdej
grupy, za co serdecznie dziękujemy.
Bo przecież tradycja postawienia moja to bardzo romantyczny zwyczaj, mający na celu przypodobanie się
dziewczynie lub dziewczynom, a nie okazję do pijaństwa. Zwracamy w tym roku uwagę na dbałość o samą
żerdź moja i nie uszkodzenie jej (otarcie) podczas transportu „zyrdki”. Z roku na rok zachwycamy się atrakcyjnością tabliczek z dedykacją. Tego roku pojawiły się również
akcenty patriotyczne z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości (np. Moj na Marysinej Polanie) za co
również serdecznie dziękujemy.
Na prawdę wiele czynników wpływa na ocenę
Moja. Sugerujemy przygotowanie posprzątanego
placu na czas oceny przez komisję, odsunięcie się
z miejscem wartowania od Moja. Komisja obniża również punkty za stosowanie ubiegłorocznych tabliczek,
używanie pisaka do ich wykonania i sztucznych materiałów do ozdabiania Moja.
Konkurs ten ma na celu podtrzymywanie niezwykłej tradycji stawiania Moji. W tym dniu jest o nas głośno
jako o regionie w całej Polsce. Dlatego powinno nam zależeć aby zaprezentować się od dobrej strony, aby w tym
dniu pokazać naszą wyjątkowość. Wiemy, że do Lipnicy
w tym dniu zjeżdżają się osoby z różnych części Polski,
aby – czy to czynnie uczestniczyć w postawieniu i wartowaniu, czy też tylko się przyglądać i podziwiać.
Komisja dziękuje sołtysom poszczególnych sołectw
za mobilizowanie młodzieży i udzielanie cennych wskazówek oraz starszym, niekoniecznie kawalerom, którzy
wspierają młodych każdego roku.
Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej,
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,
a fundatorem nagród Gminne Centrum Kultury
foto: Bronek Kowalczyk
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„ORAWIANIE” GÓRĄ!
W Dąbrowie Górniczej już po raz X-ty odbył się Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi”. Zespół „Orawianie” udziałem właśnie w tym festiwalu postanowili rozpocząć swój sezon z występami. Nasz tak naprawdę pierwszy

poważny w tym roku występ zakończył
się pełnym sukcesem! Zdobyliśmy pomimo dużej konkurencji I-wsze miejsce! Jury było zachwycone prezentacją naszego występu i przedstawieniem starych zwyczajów orawskich na
scenie. Zagrała również nasza muzyka
oraz zaśpiewały dziewczyny. W Dąbrowie byliśmy jedynym zespołem z Orawy. I myślimy, że godnie zaprezentowaliśmy tam nasz region. Oprócz występów, dzieci wzięły również udział
w warsztatach rzemieślniczych, na których z ochotą wykonywały różne zapomniane już prace, które potem zabrały
ze sobą do domu.
Karkoszka Eugeniusz
Foto Sonia Ponicka i Magdalena
Kostrzewa-Smreczak

D roga krzyżowa przez wieś

W dniu 23 marca 2018 główną ulicą naszej wsi przeszła Droga Krzyżowa,
w której wspólnie uczestniczyli parafianie obu lipnickich parafii: Św. Jadwigi
Królowej i św. Łukasza. Poprowadził ją
Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak oraz
Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel.
Poszczególne
rozważania
poprowadzili:
Stacja I - z parafii św. Jadwigi
Stacja II - z parafii św. Jadwigi
Stacja III - z parafii św. Jadwigi
Stacja IV - Rodzina z Kręgu Domowego
Kościoła
Stacja V - Strażak
Stacja VI - Członek Związku Podhalan
Stacja VII - Przełożona tercjarzy
Stacja VIII - Nauczyciel
Stacja IX - Urzędnik Gminy
Stacja X - tegoroczni maturzyści
Stacja XI - z rady parafialnej
Stacja XII - Lektor
Stacja XIII - Animatorka Grupy
Apostolskiej
Stacja XIV - Siostra zakonna
Krzyż ponieśli:
Stacja I - Strażacy z Murowanicy
Stacja II - Młodzież

Stacja III - dzieci
Stacja IV - Rodziny z Domowego Kościoła
Stacja V - Strażacy z parafii św. Łukasza
Stacja VI - Górale Orawscy ze Związku Podhalan
Stacja VII - Siostry Albertynki, Tercjarze i Róże Różańcowe
Stacja VIII - Radni i pracownicy Urzędu Gminy
Stacja IX - Członkowie OTA, narzeczeni i Schola
Stacja X - Nauczyciele, maturzyści i harcerze
Stacja XI - Rada Parafialna
Stacja XII - Ministranci
Stacja XIII - Lektorzy i Grupy Apostolskie
Stacja XIV - Młodzież przygotowująca się do bierzmowania
foto: Bronek Kowalczyk
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M amy nowych ministrantów !
Dnia 18 marca w kościele parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty, odbyło się błogosławieństwo dziesięciu
nowych ministrantów. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Bargiel,
który wygłosił kazanie i pobłogosławił
kandydatów. Dziękujemy ks. Krzysztofowi Korbie, za przygotowanie ich do
tego dnia oraz prowadzenie. Oto lista
nowych ministrantów:
1. Jakub Wilk-Juraszek
2. Filip Wilk-Juraszek
3. Sebastian Karkoszka
4. Michał Miodun
5. Alan Florczak
6. Oskar Bosak
7. Michał Łowas
8. Jacek Bublewicz
9. Piotr Smoleń
10. Szymon Wontorczyk

W dniu 25 kwietnia odbył się po raz
22 w Suchej Beskidzkiej w murach suskiego zamku organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, a ze
strony słowackiej przez Zdrużenie Babia Hora Międzynarodowy Konkurs
Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018” dla
młodzieży gimnazjalnej. Konkurs swoim zakresem tematycznym obejmuje
zagadnienia z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum oraz dodatkowo wiedzę o regionie. W finale bardzo
trudnego, obejmującego szeroką wiedzę konkursu, brało udział 60 uczestników wyłonionych w eliminacjach 14
gmin Babiogórskich i 11 gmin ze strony słowackiej. Finał główny przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem
Konkursu w dwóch etapach. W pierwszym etapie - pisemnym, uczestnicy
musieli udzielić odpowiedzi na 33 pytania z przedmiotów obowiązujących
w gimnazjum oraz dodatkowo na pytania z wiedzy o regionie. Odpowiedzi punktowane są w skali od 0 do 2
punktów. Do drugiego etapu – części
ustnej - może zakwalifikować się tylko
10 najlepszych, to znaczy tych, którzy
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„Dziękujmy Bogu i wychwalajmy Jego święte Imię za to, że powiększyło się grono służących Panu w jego świątyni. Nowych ministrantów wspierajmy modlitwą
i otaczajmy wdzięczną opieką. Miłosiernemu polecajmy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich; niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo. Króluj
nam Chryste!”.
ze strony parafii: www.parafia-lipnicawielka.pl

L eonardo 2018

w pierwszym etapie uzyskali największą ilość punktów. W konkursie naszą
gminę wspaniale reprezentowały dwie
uczennice gimnazjum, które, po części
pisemnej zakwalifikowały się do ścisłego 10 osobowego finału. Pierwsze miejsce po etapie pisemnym zajmowała Kamila Spyrka, ale ostatecznie po etapie
ustnym zajęła siódme miejsce, a Kamila

Karkoszka - miejsce czwarte. Gratulujemy sukcesu! Miejsce czwarte, to najwyższe w 22 letniej historii udziału naszych uczniów w tym trudnym i wymagającym wszechstronnej wiedzy
konkursie.
Wojciech Janiszewski
foto ze strony Miasta
Sucha Beskidzka
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Święto patrona szkoły w szkole Podstawowej
nr 1 w L ipnicy W ielkiej -M urowanicy

„Jadwiga Anioł Boży,
chlebem głodnych obdzieli,
strapionych uweseli”
Dzień Patrona Szkoły, 8 czerwca 2018r. - słoneczny i wyjątkowo uroczysty. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanicy rozpoczęła uroczystość Mszą Świętą koncelebrowaną
przez ks. proboszcza Andrzeja Pawlaka oraz ks. Mariana Błaszczyka. Sztandar Szkoły, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz gości wprowadziła do świątyni muzyka orawska. Zebranych powitał
ks. Proboszcz, zaś homilię wygłosił szanowny gość i jednocześnie dawny katecheta tejże szkoły, ks. Marian. Kaznodzieja snuł rozważania wokół stwierdzenia: „Każdy święty chodzi uśmiechnięty”. Zwrócił uwagę na wewnętrzne ciepło i pogodę ducha uwielbianej
przez poddanych Królowej oraz zachęcał do naśladowania Świętej Patronki w Jej postawie i chęci służenia bliźnim, szczególnie najbiedniejszym, często pokrzywdzonym przez życie. Na zakończenie nabożeństwa ks. Proboszcz
również zachęcał zebranych do pielęgnowania na co dzień radości, która
burzy mury i zbliża ludzi do siebie. Ten
stan udało się osiągnąć Św. Jadwidze:
potrafiła, bez szkody dla królewskiego
majestatu, być blisko ubogich, którzy
kochali swoją panią z wzajemnością.
Mszę Świętą oraz uroczystość szkolną
uświetniła muzyka orawska na czele
z Panem Danielem Mateją.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w szkole. Pani Dyrektor Danuta Pastorczyk powitała serdecznie wszystkich Gości, którzy zechcieli zaszczycić nas swą obecnością: Bogusława Jazowskiego -Wójta Gminy Lipnica Wielka, Franciszka Pindziaka – Przewodniczącego Rady Gminy, księdza Proboszcza Andrzeja Pawlaka i księdza Mariana
Błaszczyka, władze oświatowe: dyrektora Franciszka Sojkę oraz dyrektora CUW
w Lipnicy Wielkiej Mariusza Wnenka,
dyrektora SP 2 Andrzeja Buronia, nauczycieli: Danutę Sojkę i Agnieszkę Klozyk. Pani Dyrektor powitała również kamerzystę, pana Bronisława Kowalczyka, fotografa, pana Andrzeja Habinę,
rodziców i uczniów, Grono Pedagogiczne oraz wszystkich pracowników szkoły. Przekazała życzenia od tych, którzy
przybyć nie mogli, a są to następujące
osoby: dyr. Delegatury w Nowym Targu
Bożena Bryl, Pani Wizytator Alicja Sienkowiec, dyr. LO i Technikum w Lipnicy
Wielkiej Jan Kuliga oraz była pani dyrektor Stanisława Potoniec.
W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podkreśliła, że szkoła to nie tylko miejsce nabywania ważnych umiejętności, ale także kształtowania ważnych wartości, takich jak: patriotyzm,
honor, poszanowanie godności drugiego człowieka. Dyrekcja przywołała postać św. Jana Pawła II i jego słowa: „Młodzież potrzebuje wzorców i ideałów ”,

których dostarcza nam postać Patronki szkoły. Pani Dyrektor dodała, że Święto Patrona to idealna okazja do refleksji
nad przesłaniem Wawelskiej Pani oraz
do przypomnienia Jej postaci jako dobrej, mądrej, troskliwej i czułej królowej. Mówczyni zwróciła również uwagę na fakt, iż zawsze w trudnościach
warto poprosić o wsparcie Wawelską
Panią. Głos zabrał również Wójt Gminy, który gratulował społeczności szkolnej tak zacnej Patronki oraz życzył braci uczniowskiej, aby potrafiła czerpać
wzorce z jej postawy.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła szanownych Gości i całą społeczność
szkolną do obejrzenia spektaklu o życiu i świętości Królowej Jadwigi. Przepiękny program artystyczny prezentował epokę Patronki szkoły. Liczni aktorzy – uczniowie w strojach z epoki przenieśli widzów w rycerski świat. Inscenizację przygotowaną pod kierunkiem
nauczycieli: mgr Iwony Rószczki – Wojdyła i mgr Anny Mikłusiak, sprawnie poprowadziły uczennice: Paulina Łabuda
i Wiktoria Piotrowska. W programie artystycznym wystąpili również: Kacper
Janowiak i Karolina Suwada z kl. VII jako
para królewska, z kl. IVb: Ola Janowiak,
z kl.IV a: Kuba Janowiak i Szymon Lichosyt, z kl. V: Natalia Gąbarczyk, Patrycja
Olesińska, Dominika Simala, Kacper Janowiak, Mateusz Janowiak i Patryk Cholewa, z kl. VI: Paweł Kuliga i Jakub Polaczek oraz Anastazja Wnenk z kl. VII. Artyści zaprezentowali starania możnego litewskiego księcia o rękę zacnej polskiej
królowej, przybycie litewskich posłów,
a następnie samego Jagiełły – poganina do katolickiego od czterech wieków
kraju – Polski. Jak zapisał kronikarz, Jan
Długosz, roztropna panna uprzednio
nakazała dworzaninowi Zawiszy z Oleśnicy dyskretnie przyjrzeć się przyszłemu mężowi i sprawdzić, czy jego uroda
jest naprawdę tak „szpetna”, jak głosiły plotki. Rycerz poufnie jej donosił, że
książę Jagiełło, wbrew opiniom ludzi
nieżyczliwych, jest mężczyzną „o zgrabnej i kształtnej sylwetce oraz wesołym
spojrzeniu i podłużnej twarzy, zaś obyczaje ma poważne i godne księcia”. Ta
opinia zaufanego człowieka uspokoiła monarchinię i oczekiwała przybycia
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Litwina bez obaw. Wielki Książę Litewski przyjął wraz z dworem chrzest święty oraz imię Władysław. Ta ceremonia miała miejsce w Katedrze Wawelskiej dnia 14 lutego, a więc w uroczystość św. Walentego. Następnie obejrzeliśmy przyjęcie litewskich panów
na polskim dworze, zaślubiny królewskiej pary oraz koronację. Uroczystościom na Wawelu towarzyszyło bicie
dzwonów i dźwięki hymnu pt. „Bogurodzica”. Inscenizację uświetnił pięknie
opracowany choreograficznie przez panią Annę Mikłusiak taniec dworski, który wykonały uczennice z kl. IV b: Magdalena Janowiak, Kinga Janowiak, Aleksandra Janowiak, Natalia Łazarczyk, Sabina Neupauer, Bernadetta Pilch, Judyta Wójciak, Wiktoria Wesołowska. Kolejne teksty prezentowały zasługi i mądrość władczyni wielkiego i potężnego
Królestwa Polskiego. Królowa z powodzeniem prowadziła działalność polityczną, kontaktowała się z dworami europejskimi, sprowadzała uczonych i finansowała edukację. To dzięki jej działaniom Uniwersytet Krakowski w pełni zaistniał na mapie uczelni europejskich, a państwo polskie osiągnęło poziom kulturalny analogiczny do krajów
zachodnich. Kulturą promieniował również dwór królewski i Wawel. Z inicjatywy Jadwigi powstały pierwsze polskie
przekłady Księgi Psalmów i niektórych
ksiąg Pisma Świętego oraz pism Ojców
Kościoła.
Życie Świętej Jadwigi było bardzo
krótkie, ale jakże owocne. Ciało Królowej spoczywa godnie w Katedrze Wawelskiej, w sarkofagu, gdzie współcześni żacy przynoszą swojej Patronce kwiaty i uczniowskie tarcze, jako wyraz próśb lub wdzięczności. Chociaż
minęły wieki, Jadwiga żyje w pamięci potomnych i wciąż trwają mury wawelskie, które słyszały głos Królowej,
szelest jej sukien i płacz wiernych po
Jej śmierci. Za życia uznana za świętą,
wciąż nią jest. Zasługi i zalety Świętej
Jadwigi rozgłaszali liczni artyści, oto jeden z tekstów poetyckich:
„Przeto jej imię rozniosło się wszędy,
Świadectw jej czynów
i cnót nie brak po dziś dzień wśród nas
Kwitnie tu przecie dotychczas uczonych
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wszechnica przesławna
Która z hojności jej rąk
wzięła początek i wzrost.
Ona to mistrze uczone
przyzwała zza granic Królestwa,
Męże świadome jak nikt
nauk wszelakich i sztuk;
Za czym się chwały jej blask
rozlał szeroko na świat”.
Program artystyczny dobiegł końca, wykonawcy i opiekunowie otrzymali gromkie brawa, podziękowania oraz
gratulacje. Pani Dyrektor podziękowała
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Paniom za ogromne zaangażowanie
w przygotowanie akademii i pogratulowała wspaniałego występu, do którego dekoracje wykonała p. Monika
Tlałka. Wspaniała uroczystość pozostanie na długo w naszej pamięci, a obrazy i słowa o życiu i dziele Świętej Jadwigi Królowej, wspaniałej Patronki naszej
szkoły, będą źródłem siły i prawdziwych
wartości.
mgr Anna Cymerman
foto: Andrzej Habina

W spólny wyjazd uczniów szkoły
podstawowej nr 4
im . dr E mila K owalczyka
z L ipnicy W ielkiej oraz szkoły podstawowej
im . bł . J ana P awła ii w K iczorach
do O święcimia i W adowic

24 maja 2018 r uczniowie klasy VI
i VII ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. dr
Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
oraz Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana
Pawła II w Kiczorach wyjechali na wycieczkę do Oświęcimia i Wadowic.
Pierwszym etapem zwiedzania była
wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w którym uczniowie mieli okazję zobaczyć
na własne oczy, jak wyglądał obóz koncentracyjny. Poznali czym był Holocaust
oraz w jaki sposób niemieccy naziści
mordowali ludność cywilną podczas II
wojny światowej. Wizyta KL Auschwitz
– Birkenau wywarła wielkie wrażenie na

naszej młodzieży. Uczniowie zwiedzili
m.in. Blok 11 w którym zamordowano
św. Maksymiliana Kolbe, Krematorium,
baraki obozowe i wiele innych cennych
eksponatów historycznych.
Kolejnym etapem wycieczki były
Wadowice - rodzinne miasto Jana Pawła II. Najpierw udaliśmy się do Bazyliki
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
na Placu Papieskim. Świątynia wybudowana w stylu gotyckim bardzo spodobała się uczniom i opiekunom. Następnie przyszedł czas na coś słodkiego…
Bo czy można być w Wadowicach i nie
skosztować „papieskiej kremówki”? Odpowiedz się nasuwa sama.
ŁK
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W ielkanocne warsztat y
z rodzicami w publicznym
przedszkolu
Święta Wielkanocne są bardzo radosnym
czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne,
pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom.
Właśnie z tej okazji w naszym przedszkolu

zostały zorganizowane Wielkanocne Warsztaty, podczas których wspólnie z dziećmi i ich rodzicami wykonaliśmy tradycyjne, orawskie palmy wielkanocne. W ostatnim tygodniu przed
świętami, a dokładniej 20 marca br. do oddziału
„Żabki ” w Lipnicy Wielkiej zostali zaproszeni rodzice i przedszkolaki obu grup przedszkolnych.
Pani Dyrektor przywitała wszystkich przybyłych
gości, a następnie zaprosiła do wspólnej pracy.
Warsztaty wielkanocne poprowadziły pani Ewelina Komperda, a także pani Adela Wilk – Juraszek, które chętnie podzieliły się swoimi umiejętnościami twórczymi i pokazały jak z bibuły
i krepiny „wyczarować” piękne, kolorowe kwiaty. Rodzice i dzieci z wielkim zaangażowaniem
uczestniczyli w warsztatach. Kiedy kwiaty były
już gotowe wspólnie wykonaliśmy dwie przepięknie palmy wielkanocne, które wzięły udział
w lipnickim Przeglądzie Palm Wielkanocnych
w Niedzielę Palmową. Spotkanie było doskonałą okazją do miłego spędzenia czasu. Warsztaty przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Z pewnością umiliły dzieciom oczekiwanie
na święta i wprowadziły je w wielkanocny nastrój. Dziękujemy Mamom za przepyszne ciasta, owocowe koreczki i kolorowe kanapeczki,
a wszystkim Rodzicom dziękujemy za obecność
i zaangażowanie w pracę przedszkola.
(L.Fitak)

„W życiu każdy koniec ,
to również nowy początek …”
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1
im. Św. Królowej Jadwigi odbyło się w atmosferze pożegnania odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Danuty Pastorczyk.
W historii szkoły Pani Danuta Pastorczyk zapisała się 36- letnim stażem pracy, w którym funkcję dyrektora pełniła przez 12 lat. W tym czasie
wykształciła i wychowała wiele młodych pokoleń, zyskując sobie szacunek
i uznanie zarówno uczniów, jak i rodziców.
Popołudnie 21.06.2018r. było jedną wielka niespodzianką przygotowaną dla Pani Dyrektor. Po wręczeniu nagród dzieciom rozpoczęła się główna uroczystość mająca na celu podziękowanie Pani Dyrektor za lata swojej
pracy. Niespodziewanie na salę zaczęli wchodzić pierwsi goście, a z oczu
Pani Pastorczyk popłynęły łzy wzruszenia.
Zgromadzili się wspólnie: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście, którzy współpracowali z Panią Dyrektor
przez te wszystkie lata: Pani Dyrektor Stanisława Potoniec, Dyrektor Liceum
Pan Jan Kuliga, Pani Danuta Sojka, Dyrektor SP2 Pan Andrzej Buroń, Pani
Halina Matera, Pani Kinga Michalak, Pani Katarzyna Pawlak, Pan Łukasz Klozyk, Pani Agnieszka Klozyk, Pani Elżbieta Litwiak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Polaczek, Pani Sylwia Ziemiańczyk, Pani Halina Janowiak, Pani Jolanta Kupczyk, Państwo Irena i Piotr Pajkos, Pani Maria Bandyk.
Rozpoczęła się akademia uświetniająca tę uroczystą chwilę. Przygotowały ją: Pani Edyta Karkoszka i Pani Monika Kołton. Konferansjerzy: Kacper
Janowiak, Wiktoria Piotrowska i Jakub Polaczek powitali zebranych i poprosili Panią Dyrektor o zajęcie honorowego miejsca. Wśród braw i owacji Pani
Dyrektor zajęła wskazane miejsce. Scenografia za jej plecami była bardzo
wymowna, bowiem przedstawiała ogromne, bijące serce. Na wprost wśród
wieńca czerwonych kwiatów widniało też hasło przygotowane przez Panią
Monikę Tlałkę, które stało się mottem uroczystości „W życiu każdy koniec,
to również nowy początek…”
Na wstępie oczom zebranych ukazała się prezentacja pt. „Uśmiech
Pani Dyrektor”. Wszyscy obecni na uroczystości mogli wrócić wspomnieniami do lat działalności Pani Danusi, lat, które społeczność szkolna przeżyła wraz z Nią. W tle słychać było „Szczęśliwej drogi już czas” Ryszarda
Rynkowskiego.
Z kolei głos zabrał przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Pani Edyta Karkoszka. W swoim przemówieniu nadmieniła, że Pani Dyrektor przez wiele
lat pokazywała wszystkim, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem
należy kierować placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim uczniów, jak i swoich pracowników. Starała się ona najlepiej, najrzetelniej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań
spoczywających na szkole, stawiając pracownikom i uczniom zawsze przed
oczyma przykład świętej Patronki, Królowej Jadwigi. Stwierdziła, że w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc Pani Dyrektor w dokonywaniu właściwych wyborów. Dodała, że dzisiejszy dzień nie jest dla nas radosnym,
mamy jednak powody, by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na swej
drodze wyjątkowego, zawsze oddanego innym człowieka. Podsumowaniem wypowiedzi były słowa: „Pani Dyrektor! Praca z Panią była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem”. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wręczyli
Pani Danusi kosz 36-ściu czerwonych róż.
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Następnie głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców, Pani Dorota Polaczek. Zebrani usłyszeli: „W tak skomplikowanej materii, jaką jest wychowanie
młodych ludzi, znaleźliśmy w Pani Dyrektor zarówno dobrą organizatorkę,
jak również i świetnego pedagoga, który wiedział, co jest potrzebne naszym dzieciom oraz wiedział, jak
to osiągnąć.” Dodała także: „Dziękujemy Pani Dyrektor za życzliwą
współpracę z Radą Rodziców. Dzięki pozytywnemu nastawieniu, chęci słuchania głosu rodziców, umiejętności kreatywnego wsparcia
naszych inicjatyw – czuliśmy, że
mamy realny wpływ na kształt naszej szkoły.” Przedstawiciele Rady
Rodziców także złożyli na ręce Pani
Dyrektor piękny kosz kwiatów.
Następnie wdzięczność swą
wyrazili uczniowie klas V, VI i VII słowami wierszy i piosenek, przy dźwiękach akompaniamentu akordeonu
w wykonaniu Pana Mirosława Smolenia
i chóru składającego się z uczniów klas
IVb i IVa. Zebrani nucili wraz z dziećmi
wzruszające, znane wszystkim utwory:
„Pięknie żyć”, „Ale to już było”, „Nic dwa
razy”, „Niby nic”. Podsumowaniem uroczystości, a zarazem drogowskazem
dla wszystkich zgromadzonych
były słowa przepełnionego życiową mądrością tekstu, liczącego ponad trzysta lat, ale jakże aktualnego
również w naszych czasach – „Dezyderata”: „Przechodź spokojnie przez
hałas i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy…”
Z kolei oczom zebranych znów
ukazała się prezentacja pt. „Sztuka
życia” na tle utworu „Życie jest piękne”. Uwieńczeniem przedstawienia był występ najmłodszych podopiecznych Pani Dyrektor - uczniów
klasy III przygotowanych przez Panią
Annę Mikłusiak. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a na koniec obsypali Panią Dyrektor kwiatami.
Wszyscy zebrani powstali i odśpiewali
Pani D. Pastorczyk: „Sto lat!”.
Wśród braw głos zabrała sama Pani
Dyrektor. Szczerze wzruszona powiedziała: „Z wielką wdzięcznością myślę o ostatnim dwunastoleciu mojego
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życia w SP1 i dziękuję Panu Bogu, że
w swoim Bożym Planie przeznaczył mi
właśnie Szkołę Podstawową nr 1 im. Św.
Królowej Jadwigi. Dziękuję za każdego
ucznia, za każdego rodzica, za wszystkich przełożonych i podwładnych: wizytatorów, koleżanki i kolegów nauczy-

cieli i pracowników obsługi. Dziękuję wszystkim za współpracę, niezmienną życzliwość oraz wyrazy uznania, gościom szkoły, za złożone tu wizyty służbowe i okolicznościowe, księżom za duchowe przewodnictwo i modlitwy w intencji szkoły i za wstawiennictwem jej
Patrona – Św. Królowej Jadwigi. Dziękuję mieszkańcom Murowanicy za okaza-

ne mi zaufanie, wsparcie i wszelką pomoc. Jako nauczyciel, wychowawca,
jako dyrektor miałam to wielkie szczęście, że mogłam urzeczywistnić swoją wizję szkoły, budując most łączący
moje marzenia z nadziejami i aspiracjami pozostałych pracowników, wśród
których znalazłam moich kolegów zawodowych, a prywatnie - życiowych
przyjaciół”.

39
Zgromadzeni goście także zabrali
głos, m.in. Pani Dyrektor Stanisława Potoniec i Pan Dyrektor Jan Kuliga. Dziękowali oni za zaproszenie i podkreślali, że w ciągu 12 lat kierowania szkołą
Pani Dyrektor zrealizowała wiele przedsięwzięć i wdrożyła nowe rozwiązania.
Dzięki niej szkoła tętniła życiem
i radością. Uczniowie mogli nie tylko zdobywać wiedzę, ale również
rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Nauczyciele z powodzeniem mogli realizować ścieżkę awansu zawodowego oraz doskonalić swój warsztat pracy. Dziękując za lata poświęcone lipnickiej
placówce oświatowej złożyli Pani
Danucie Pastorczyk życzenia zdrowia, pomyślnej realizacji nowych
planów, a także radości i spełnienia
w życiu osobistym. Do życzeń dołączyli się wszyscy zebrani. Następnie
głos zabrała Pani Danusia, która jeszcze
raz podziękowała za miłe słowa skierowane pod jej adresem.
Program artystyczny dobiegł końca, a przybyli goście zebrali się na
skromnym poczęstunku. Wspomnieniom, rozmowom, śpiewom przy wtórze akordeonu nie było końca. Podczas
spotkania obecni wpisali się do księgi pamiątkowej, która była opatrzona znamiennym mottem K. I.
Gałczyńskiego:
„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?”.
Uroczystość pożegnania, to
chwile wielkich wzruszeń, podziękowań, życzeń.
Jeszcze raz życzymy więc Pani
Dyrektor Danucie Pastorczyk wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń, by „czas
ocalił od zapomnienia wspólnie spędzone chwile, przedeptane ścieżki”,
wspólne radości, a czasem i smutki.
Dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy, z prośbą
o zachowanie nas w sercu i pamięci.
mgr Edyta Karkoszka

40

nowiny samorządowe

P olska w legendach
W związku z przypadającą w tym roku setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok
szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.
By zwrócić uwagę na ważne idee
i wydarzenia patriotyczne realizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej
w klasie pierwszej projekt pn.: „Polska w legendach”. W ramach projektu odbyliśmy długą
i owocną podróż po Polsce – czytaliśmy wiele
legend związanych z Polską, nawiązaliśmy kontakt z kilkunastoma szkołami i przedszkolami z różnych
regionów
naszego
kraju
(Pocztówkowa
Mapa
Polski),
braliśmy
udział w ogólnopolskim
konkursie
plastycznym „Polska Moja Ojczyzna”
(...). Uwieńczeniem
naszej
podróży
jest wystawa lapbooków* w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej. Prace są bardzo ciekawe, wykonane z wielką
starannością i zawierają dużo informacji oraz
ciekawostek na temat danej legendy. Małych artystów i ich rodziców zachęcam do rozwijania
talentów i dziękuję za okazaną współpracę.
Ponadto, dziękuję bardzo Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej za zgodę i udostępnienie miejsca, by zaprezentować nasze prace oraz za pomoc techniczną (wykonanie stelaża
i rozmieszczenie prac).
B. Omylak
*Lapbook - to w wolnym tłumaczeniu książka na
kolanach. Uczeń może ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość,
wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uzna za warte odkrycia lub głębszej refleksji. W tworzeniu lapbooków
nie ma ściśle określonych zasad. Ważniejsza jest
tu fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych
materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia.

P oeci – dzieciom
W dniu 24 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św.
Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej odbył się XIV Gminny Konkurs
Recytatorski pod hasłem „Poeci – Dzieciom”. Do finału przystąpiło

16 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Uczestnicy oceniani byli
w trzech kategoriach: kategorii klas I, II i III. Jury w składzie: Stanisława Kucek, Karolina Kowalczyk, Bogusława Wziątek przyznało następujące miejsca:
W KATEGORII KLAS I
I miejsce: Zuzanna Lichosyt
Szkoła Podst. nr 3
Kamila Kramarz
Szkoła Podst. nr 2
II miejsce: Joanna Łysiak
Szkoła Podst. nr 1
Julia Jazowska
Szkoła Podst. nr 2
Weronika Fitak
Szkoła Podst. nr 3
Tomasz Łowas
Szkoła Podst. nr 4
Oliwia Praszek
Szkoła Podst. nr 2
W KATEGORII KLAS II
I miejsce: Maja Warzeszak
Szkoła Podst. nr 2
II miejsce: Magdalena Żurek
Szkoła Podst. nr 3
Julia Pawlak Szkoła Podst. nr 1
Antoni Socha
Szkoła Podst. nr 4
W KATEGORII KLAS III
I miejsce: Martyna Lichosyt
Justyna Wojtusiak
II miejsce: Barbara Huzior
Oliwia Kupczyk
Maciej Karkoszka

Szkoła Podst. nr 3
Szkoła Podst. nr 2
Szkoła Podst. nr 3
Szkoła Podst. nr 1
Szkoła Podst. nr 4

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Dyrektor Szkoły, mgr Ewa Rószczka, serdecznie pogratulowała
nagrodzonym i podziękowała wszystkim za udział w konkursie. Szczególne podziękowania za solidną pracę, skierowała do jury, a także
do nauczycieli, którzy przygotowali dzieci do konkursu.
Organizatorzy: Stefania Kucek
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„Ż abki ”

P rzedszkolny przegląd

z publicznego
przedszkola
wysyła ją list
do królowej
elżbiet y ii

rec y tatorski wierszy
patriot ycznych „P olak mały ”
w publicznym przedszkolu
w kiczorach i lipnic y wielkiej

Nasze przedszkolaki przez cały rok
szkolny biorą udział w Ogólnopolskiej
akcji „Pocztówkowe Przedszkole”, która
polega na wymianie listów i pocztówek
z innymi przedszkolami z całej Polski.
Jej celem jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.
Na jednych z zajęć j. angielskiego
wspólnie z Panią Eweliną przedszkolaki
napisały list do samej królowej Elżbiety

II, aby złożyć jej życzenia z okazji zbliżających się urodzin. Prócz listu Żabki stworzyły wspólną pracę plastyczną,
która była prezentem urodzinowym dla
samej królowej. Podczas zajęć dzieci
poznawały różne interesujące miejsca
takie jak Pałac Buckingham czy Big Ben.
Zostały zapoznane z kulturą angielską,
a także dowiedziały się różnych ciekawostek m.in. to, że królowa Elżbieta II
słynie z noszenia pięknych kapeluszy.
Gotowy list został zaadresowany i wysłany do Królowej, a teraz z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.
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W dniu 14 czerwca w naszym
przedszkolu odbył się Przedszkolny
Przegląd Recytatorski Wierszy Patriotycznych „Polak Mały”, w którym wzięły
udział przedszkolaki z grupy z Kiczor i z Lipnicy Wielkiej. Przegląd został
zorganizowany w ramach obchodów
100 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Patronatem honorowym było Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej.
Uroczystość miała na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych
poprzez rozwijanie w nich poczucia
przynależności społecznej, budzenie
świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Do przeglądu nasze przedszkolaki zostały przygotowane przez swoich rodziców. Na początku
pani dyrektor powitała wszystkich zebranych, a następnie oddała głos
najmłodszym. Wszystkie maluchy

zaprezentowały się wspaniale, a komisja była pod wrażeniem występów dzieci. Galowe stroje, biało-czerwone flagi, rekwizyty w postaci symboli narodowych, kotylionów czy też kwiatów były wspaniałym uzupełnieniem
i doskonale nadawały powagi tej
uroczystości. Po obejrzeniu występów
wszystkich uczestników, komisja udała
się na naradę, aby wyłonić zwycięzców.
Nie było to proste, ale udało się. Wybrano zwycięzców konkursu, wręczono
nagrody i dyplomy. Oczywiście były
również dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie dzieci do przeglądu, a także
naszej komisji, paniom Karolinie Kowalczyk – dyrektor GCK, Wioletcie Machaj –
polonistce, Edycie Warzecha – dyrektor
przedszkola, za wspaniałą współpracę
w wychowaniu i kształceniu młodego
pokolenia.
Lucyna Fitak
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D zień rodziny w publicznym
przedszkolu w K iczorach

P rzepowiadam lato ,
a wy co na to ?
Zaczęło się 21 czerwca wielkimi światłami od błyskawic wywołanych przez wyładowania atmosferyczne. Ziemia się trzęsła, psy wyły, zwierzęta były w stresie.
W oknach, Ci co wierzą w Opatrzność Boską postawili
krzyże, na stołach zapalili gromnice, a w piecach zaś bazie – „kicicki” święcone w Niedziele Palmową, tak jak poprzednicy czynili, by wyprosić od nieszczęścia dobytek.
Czy to pomagało dawniej? Chyba tak, bo przetrwało do dzisiaj. Zaznaczam i za prawdę powiadam wam,
że w ciągu lata bardzo często będą ci ludzie zwracać się
o pomoc w przetrwaniu burz, nawałnic i gradobić, a nawet wiatrów i trąb powietrznych, bo lato będzie bardzo
gorące i parne. Szczególnie zacznie się to po 10 lipca,
a dokładniej od 13 lipca gdy będzie częściowe ale niewidoczne w Polsce zaćmienie Słońca. Ten okres bardzo
gorącego lata, gdzie temperatura w dzień może dochodzić do 42 stopni, ba w centrum miast nawet więcej,
będzie trwał do połowy sierpnia po trzecim zaćmieniu
słońca (11.VIII).

26 maja w Publicznym
Przedszkolu w Kiczorach odbyło się Święto Rodziny dla
dwóch oddziałów, grup: Żabek
i Pszczółek. Przygotowania do
święta trwały długo i intensywnie – próby z rodzicami,
dekoracje, upominki, wspólna
zabawa - wszystko trzeba było
bardzo dokładnie zaplanować!
Ten dzień uświetniło przedstawienie „Rzepki” J. Tuwima w wykonaniu rodziców
przedszkolaków.
Następnie
przedszkolaki z obydwóch
grup
recytowały
wierszyki dla swoich rodziców oraz
rozdały im prezenty. Chwile
wzruszeń, radości i uśmiechu
towarzyszyły podczas całego
dnia. Kolejnymi atrakcjami
były foto budka, gdzie można
było sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie z całą rodziną ubierając
się w śmieszne rekwizyty, poczęstunek na którym
największą
furorę
robiła

fontanna czekolady z owocami oraz zabawa z animatorem,
który porwał rodziny do wspólnej zabawy. Tańcom i wspólnej integracyjnej zabawie nie
było końca. W przemiłej atmosferze minął słoneczny
dzień. Spotkania pod hasłem
“Święto Rodziny” - na stałe
zostało już wpisane w życie
przedszkolnych oddziałów. To
doskonała okazja, aby dzieci
zaprezentowały swoje uzdolnienia, rodzice natomiast mają
doskonałą okazję bliżej się
poznać i zintegrować!
Dziękujemy bardzo rodzicom, którzy wzięli udział
w przedstawieniu, za ich
zaangażowanie
w
przygotowanie strojów oraz rodzicom
pomagającym
przy
obsłudze. Do zobaczenia za rok
- zapewne będzie wiele atrakcji
i doskonałej zabawy!
Katarzyna Bandyk

O Panie Boże od nawałnic i gwałtownych deszczów, oberwań chmur, a nawet gradobicia ze śnieżycami na Babiej Górze zachowaj nas.
Zaprawdę mówię Wam, że kiedy symbolicznie danym rokiem rządzi planeta Wenus dzieją się anomalie
pogodowe, a rokiem 2018 właśnie ona dysponuje.
Według znaków w przyrodzie świata roślinnego
i zwierzęcego oraz Świętych co rządzą pogodą, to druga połowa lata, będzie umiarkowana, mało wilgotna,
mało burzowa. Rad będzie i stary i młody z ładnej, ale
suchej pogody, bo ona będzie dniami i nocami od początku września, aż do Św. Michała.
Na pewno wszyscy jesteśmy zgodni, że świat roślinny i zwierzęcy zaczął się budzić do życia wcześniej o prawie 20 dni. Bardzo dziwnie zachowuje się
świat zwierzęcy i roślinny, a szczególnie pszczoły. Uwaga na szerszenie, bo one jak nigdy już się pojawiły, ale
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bynajmniej jak już bartnikuję w Kiczorach od pół wieku, to
szerszenie nie atakowały pszczół.
Poprzedniego lata miałem pewną sytuację, którą chcę się
z wami podzielić. Pewna osoba „uczona w piśmie” pyta mnie.
Pewnego chłopaka ugryzła pszczoła, czy była szczepiona?
Czy Pana Pszczoły są szczepione? Zapamiętajcie wszyscy co
jej odpowiedziałem - pszczoły nie gryzą, a żądlą, a pszczela
rodzina liczy około 50 tysięcy osobników.

Latem wielu turystów przyjeżdża do Kiczor, by tutaj na łonie natury spędzić swój urlop. Korzystają z dobroci, zdrowej
żywności, spokojnego wypoczynku, a nad to zapoznają się
z życiem pszczół i ich produktami u mnie na miejscu na pasieczysku. Jakie było moje zdziwienie, gdy mała dziewczynka pytała swojego taty – skąd bierze się miód? Od pszczół czy
z fabryki tak jak mleko? Czemu tak jest? Pomyślcie sami.
Uwaga! Pogodnie, słonecznie i ciepło będzie nam, gdy
kończyć się będzie lato. Będzie wówczas babie lato. Ale, gdy
w dzień będzie ciepło przy słońcu, to w nocy chłody i przymrozki. Na drogach uciążliwe mgły, a rosy po łąkach, ogrodach i polach. Prognozuję, że przed Św. Michałem będzie mokro, deszczowo i wietrznie czyli buro i zimno.
Sprostowanie pogodowe. Ponieważ na Św. Jana 24.VI nie
sypnęło śniegiem w górach obficie, to na Św. Michała 29.IX
będzie go należycie. Uchowaj Panie od mrozu – powinni
zwracać się bacowie i juhasi zaganiający owce z hal.
Kto ma koło domu drzewa liściaste ten będzie miał przed
słońcem cień, a Ci co posadzili te, które cienia nie dają niech
nie narzekają tylko do suteryn uciekają. Łąki nie pokoszone,
lasy wysuszone. Czemu Babia Góro płaczesz? Ludzie ją pytają. Płaczę bo mnie wycinają. Nie ma rady. Ani w Unii, ani Polsce, ani w Puszczy Białowieskiej, ani w Babiej Górze. Czy nie
ma rady na tego kornika?
Po udanej pięknej wiośnie już jest lato. Będzie łaskawe, aż
serce rośnie i się raduje. Będzie dobrze, bo tak Płanetnik duplikuje. Jak się nic nie zmieni to do jesieni.
Płanetnik z Kiczor
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W esele
Wesele, wesele, małe weselisko,
cymuś nie zrobiyła wiynksego mamicko.

Tak śpiewały druhny i inni goście weselni u pani młodej,
czy pana młodego siedzący za stołem w „białej izbie”. Bo wesela w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku odbywały
się tylko w domach i w domu sąsiada przygrywała też muzyka. Wesele trwało już od rana. Drużbowie w przybranych
kwiatem i wstążkami kapeluszach, chodzili od rana i spraszali zaproszonych już przed tygodniem gości, aby szli na śniadanie. W niedzielę przed weselem (bo wesela w tamtych latach bywały tylko w tygodniu, najwięcej we wtorki, środy
i czwartki) drużbowie po sumie w kościele, stanęli w grupce przed kościołem w tych wystrojonych kapeluszach i już
wiadomo było, że w tygodniu gdzieś będzie wesele. Każda rodzina czy sąsiedzi przynosili na wesele tzw. „poczte”. To
była „kosołka” a w niej dwa pampuchy i litr wina albo wód-

ki. Niektóre gaździny przynosiły też „zawijańce”, (to były bułki
drożdżowe z serem lub makiem). Druhny przynosiły tort,
jeden największy młoda para zanosiła księdzu na plebanię.
Na śniadanie były te „zawijańce” i pampuch pokrojony na
kromki oraz kawa zbożowa. U zamożniejszych gospodarzy
była czasem jajecznica. Goście dostali też po jednym czy dwa
kieliszki wódki lub wina, szczególnie „furmani”, którzy wieźli
gości do pani młodej, a potem do kościoła. Konie i wozy były
umajone gałązkami jałowca i wstążkami. Gdy podjechali
z młodym panem pod dom pani młodej, przyśpiewkom nie
było końca, nieraz trochę i złośliwie starsze kobiety śpiewały,
ale te z drugiej strony też im się nie dały. Ale najczęściej to
było miłe śpiewanie:
My tu przyjechali, juz me na podwórku,
wyniyś nom Maryśko piórko na talorku.
Najpierw piórko dla młodego pana wynosiły pierwsze
druhny pani młodej (one też prowadziły młodego do ołtarza, zaś młodą panią prowadzili drużbowie pana młodego).
Ale piórko nie było przyjęte. Natomiast trzeba go było dobrze strzec, by go druhny pana młodego nie porwały. Potem
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wychodziły z tym piórkiem przeważnie „gaździny weselne” co
oczywiście powodowało dużo różnych przyśpiewek między
innymi:

weselnych Ireny Jazowskiej i Augustyna Habiny.
Ślub bywał przeważnie o godzinie 11-tej. W sobotę ksiądz
proboszcz nie pozwalał na wesela, boby weselnicy w niedzielę nie szli do kościoła. Jak to wesele jechało do kościoła to pra-

Nie wynoś nom pióra,
boś ty nie młoducha,
wlece się za tobom
zbabrano pielucha.
I tak kilka wynoszących piórko próbowało go przypiąć
panu młodemu, ale oczywiście nie było przyjęte. Na koniec
wychodziła młoda pani z pierwszymi druhnami, które
śpiewały:
Niesyme piórecko,
uwić się nie kciało,
mos nom zoń zapłacić,
ale stówka mało.
Wtedy pan młody wyciągał pieniądze i kładł na talerzu a pani młoda przypinała mu piórko. Drużbowie zaprosili drużynę pana młodego do izby na skromne śniadanie i na
błogosławieństwo młodej pary. Młodzi klękali przed rodzicami, najstarszy z gości przewodził, a młodzi powtarzali za nim:
„Prze Bóg, prze miły Bóg, prze pięć Panu Jezusowych krwawyk
ran, piyknie pytome odpuście nom wy mamusiu, wy tatusiu, oj-

cowie i matki chrzestne, bracio, siostry i cało rodzina, którzy tu
obecni jesteście”.
I tak do trzeciego razu, potem młodzi całowali ręce rodzicom i chrzestnym, oni ich z kolei błogosławili. Siadano na
wozy, zaprzęgnięte po dwa konie, na pierwszym wieźli panią młodą z drużbami pana młodego, na drugim pana młodego z druhnami pani młodej. Jak jechało 5 albo 6 wozów
do kościoła ( na każdym 10-12 osób) to było jak to wtedy
mówili „chrube wesele”. Nadmieniam jeszcze, że jak młodzi
mieszkali niedaleko siebie i mniej więcej 2 lub 3 kilometry
od kościoła, to szli piechotą. Nie było wozów ani koni i było
mniej rozgardiaszu. A kto mieszkał daleko np. w Murowanicy
i nie było w sąsiedztwie koni to wynajął samochód ciężarowy,
który posiadała Gminna Spółdzielnia w Lipnicy Wielkiej do
przewozu towarów. Ten samochód przewoził m. in. gości

wie przy każdym domu stały dzieci i wyglądały, bo z każdego
wozu kobiety coś im wyrzuciły: zawijańce albo kawałek pampucha. W czasie mojego dzieciństwa i młodości dzieciom nie
wolno było iść na wesele.
W tamtych latach zaczęto robić już tzw. „bramy” przez
drogę publiczną. Często bramą była umajona żerdź. Czy to
furmanka, czy samochód musiał się zatrzymać. By wesele mogło jechać dalej należało się wykupić. Drużbowie musieli dać
wódkę, a gaździny „zawijańce”.
Po ślubie weselnicy wsiadali na wozy, młoda para już razem i jechali na obiad do tego, który szedł z domu. Ale to
przeważnie dziewczyna szła do męża, więc u niej był obiad. Najpierw jedli goście pana młodego, a potem goście
pani młodej. Obiad składał się z paru dań, była to kapusta
z „kołocym”, na środku stołu był „kołoc” na nim położona duża
gliniana miska z kapustą. Oczywiście wszyscy jedli z jednej
miski, każdy z gości ułamał kawałek kołoca i jadł z kapustą.
Po kapuście były śliwki suszone gotowane z kluskami, potem, grysik posypany cynamonem i cukrem, na koniec makaron domowej roboty z makiem. Ale nie było wszystkiego
pod dostatkiem, bo jeszcze druga drużyna czekała na obiad.
Około godziny 16-tej weselnicy wybierali się już do
pana młodego. Był taki zwyczaj, że pani młoda się schowała
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w jakimś zakamarku i trzeba było ją znaleźć, by odwieźć ją
do teściów. Nieraz i godzina upłynęła zanim ją znaleźli. Przy
pożegnaniu z rodzicami i rodzeństwem było dużo płaczu, bo
to przecież szła dziewczyna na obce progi, a różnie bywało,
nie zawsze się ludzie zgadzali. Młodzi nie mieli nic do powiedzenia, jak szli w niedzielę do kościoła, to trzeba było teścia
lub teściową prosić na ofiarę ( to zależało, który z nich w domu
rządził). A nie było wyjścia w świat , tak jak dzisiaj. Po przyjeździe przed dom pana młodego druhny śpiewały:
Jak zeście nom radzi to nos przywitojcie,
jak zeście nie radzi to nos odprowodźcie.
Teściowie wychodzili przed dom, teściowa wymieniała
się z synową tortem, a teść dawał młodym wino, (ale nie każdy i nie zawsze).

Potem młodzi szli do obory, żeby się gazdówka darzyła,
a dopiero potem do izby na skromny poczęstunek, który
składał się mniej więcej z tego co obiad.
Około godziny 18-tej przyjechali z posagiem od pani
młodej. Na pierwszym wozie były pierzyny (pierzyna, 4 poduszki i 2 jaśki) na drugim „kaśnia” (dzisiejsza komoda) z ubraniami pani młodej. Pod koniec lat 50 – tych nastały już szafy
politurowane, a robił je śp. Łukasz Rombała, który mieszkał
z rodziną w tym budynku, gdzie jest dzisiaj apteka. Na trzecim wozie wieziono „safarnię”, to była duża skrzynia a w niej
ziarno, parę kołaczy i plecionek, które na drugi dzień młoda
roznosiła po sąsiadach, aby się wkupić do „spólstwa”. Niektóre też dawały owieczki robione z sera. Pan młody musiał
ten posag od furmanów wykupić, oczywiście flaszką, bo mu
śpiewali:
Młody pon, młody pon, wykupuj pierzyny,
jak ik nie wykupis, wykupi kto inny.
Po wykupieniu posagu drużbowie zabrali wszystkich do
domu na poczęstunek, a potem wszyscy szli ku muzyce. Starsze kobiety około 20-tej posadziły młodą parę na środku izby,
na stołku i zaczynały się „cepiny”. Zdjęły jej wianek (wianki
były robione z wosku, ze świec, piękne, trzyrzędowe, jeszcze
umajone szaparagusem), welon, włosy splotły ciasno w warkocz i owinęły wokół głowy. Przyśpiewkom różnym wtedy nie
było końca i śmiesznym i smutnym.
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Bedzies tu Maryśko, bedzies łoskazować,
cielyntom we stajni, kie ik bes napować.
Potem przeważnie matka chrzestna młodej, brała talerz
przykryty piękną haftowaną chusteczką, siadała na stołku
koło muzykantów i wybierała „na cepiec”. Każdy gość weselny
zatańczył z młodą i rzucił na talerz jakiś pieniądz i coś młodym
przyśpiewał:
Zebyś ty Franuśku, Maryśki nie bijoł,
boś je nie kołysoł, ani nie powijoł.
Jak je bedzies bijoł, to my się dowiyme,
pódzie wielgo woda, to cie utopiyme.
Na samym końcu tańczył pan młody i kładł na talerzu cały
portfel. Na tym się już wesele kończyło. Za te pieniądze uzbierane „na cepiec” młodzi kupowali prosięta na nową gazdówkę.
Pod koniec lat 50 – tych już się zaczęło wszystko zmieniać,
bo ludzie od nas ze wsi zaczęli wyjeżdżać do pracy, do Nowej
Huty, Jaworzna i Katowic. Mężczyźni przeważnie na budowy,
a młode dziewczęta do pracy w ówczesnych PGR-ach. Zaczęto
się lepiej ubierać i wesela bogatsze robić. Na przłomie lat 50tych i 60-tych pojawiły się już wędliny na śniadanie i mięso
na obiad i nie jedzono już z jednej miski. Wesela dalej były
w domach, ale to już było zupełnie inaczej, niż w poprzednich
latach. Chociaż nikt nie śmiał nawet marzyć o takim przepychu jaki jest dzisiaj. Obecnie jak się idzie na wesele, to kupuje

się czym najpiękniejsze sukienki i inne ubrania, a w tamtych
czasach nie szło się na wesele w tym co było do kościoła, tylko trochę już znoszonym, gorszym ubraniu. W latach 60-tych
druhny zaczęły nosić na wesela białe sukienki, ale tylko do
kościoła na ślub, a potem trzeba było się przebrać. No ale tak
musiało być, zmiany i dobrobyt przychodziły powoli. Teraz
jest dobrobyt, ale znów ludzie mają inne zmartwienia, nękają
nas różne choroby i niedogodności. Ktoś kiedyś powiedział
i jest to prawdą, że:
„Każdy wiek jest trudny dla żyjących,
nie my jedni znamy smak cierpienia.
Zostawimy go znów dla idących
gdy staniemy się kształtem milczenia”.
Emilia Kuliga zd. Jazowska
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WSPOMINKI

L ipnica W ielka - S zkoła u S koczyków
Kiedy mi Jadzia Plucińska posłała
zdjęcie mojej niemal pierwszej szkoły
–krzyknęłam zdumiona - Szkoła u Skoczyków - skąd to masz?
Szkoła sprzed 90 lat - taka jak ją
opuszczałam w 1932 roku. Wtedy ją likwidował Inspektor Szkolny Władysław Józef Kąszyk. Uczniowie
z jej terenu mieli dołączyć do Szkoły w Centrum przy Kościele odległej
o 2 km. Nie pomogły protesty kobiet ciężarnych. Inspektor był nieubłagany. Lipnica Wielka imponująca długością 18 km łatwo mogła pomieścić 5 szkół: 2 klasy w Murowanicy (uczyli tam pp. Krupowie), 2 klasy
w Centrum przy Kościele (uczyli tam
organista Emil Mika i kol. Kunianka ), 1
klasę szkoły u Skoczyków (uczyła tam
Weronika Pawlak), 1 klasę szkoły na
Przywarówce pod Babią Górą i 1 klasę
szkoły w Kiczorach – nowootwarta.
Nauka odbywała się w wynajętej
izbie. Pierwszą nauczycielką w tej szkole została kol. Maria Prileńska (urodzona w Podszklu). Właśnie kol. Prileńska,
młody kolega z Małej Lipnicy Marian
Chylak i ja stanowiliśmy „trójkę”, która
oddawała szkole - tyle czasu, ile przewidywał program - resztę wykorzystywaliśmy dla siebie: graliśmy na skrzypcach, tworzyliśmy chór 3-głosowy, graliśmy w ping pong i urządzaliśmy wycieczki na Babią. Jedną urządziliśmy
aby zaobserwować wschód słońca ze
szczytu Góry. Wybraliśmy się późną
porą, ale przybyliśmy niewiele po północy. Żeby nie marznąć, pożyczyliśmy
koce w schronisku i słońce obudziło
nas, gdy było już wysoko na niebie.
Lepiej nam się udawało zbieranie
brusznic i grzybów. Orawianie znali
dużo gatunków jadalnych grzybów –
więcej niż ich dzisiaj jest. Niektóre gotowali na mleku (m.in. „bukówki”). Atrakcją roku bywały 2 przyjęcia, na których
spotykali się nauczyciele z wszystkich
5 szkół. W listopadzie zapraszał nas Ks.
Proboszcz Karol Machay z racji swoich
imienin i w marcu zapraszała nas pani

Józefa Machayowa, która była ważną, cenioną osobą we wsi. Na obydwu
przyjęciach usługiwali nam studenci
Pius Jabłoński i Stefan Machay.
Ciekawie była utrzymywana wówczas karność w szkołach.

Szkoła w Kiczorach

Ks. Proboszcz przywoził w walizce "korbacz" (przyp. red: splecione w warkocz
wiązki nici lnianych służące jako narzędzie do bicia). Nie wiem czy go kiedy
używał, u Skoczyków nie musiał. A ja
tak rozwiązałam ten problem. Miałam
w II klasie 4 uczniów re-

Dzieci przed szkołą

w Kiczorach

petujących, którym ani w głowie było
stosować się do wymogów młodej nauczycielki. Gdy raz jeden z nich (Kocur)
jawnie sprzeciwił mi się, ja odruchowo

ściągnęłam mu szybko porcięta, wymierzyłam parę klapsów. Zaskoczyłam
tym i jego i siebie i innych uczniów. Od
tego dnia, od wczesnego rana byli gotowi świadczyć mi usługi (wody przynieść, buciki wyczyścić itp.). Jeden do
późnej jesieni przynosił mi kwiaty.
Ludzi wspominam mile i serdecznie. Zanim zaopatrzyłam się w konieczne sprzęty domowe, sąsiadka
szkoły Kocurowa zapewniła mi pełną gotowość w spaniu i wyżywieniu.
Również pp. Wesołowscy, prowadzący sklep, byli bardzo życzliwi. Do niedawna pamiętałam kilka nazwisk
mieszkańców z terenu szkoły. Pamiętałam do niedawna nazwiska tamtejsze, ale mi uleciały. Pamiętam tylko: Gombarczyk, Wontorczyk, Kuliga, Kocur.
Dużą pomoc młodym wyświadczało ZNP organizujące lekcje pokazowe na comiesięcznych spotkaniach. Ja
zapisałam się do ZNP 1 IX 1930r. i należę dotąd. Pełniłam różne funkcje i dosłużyłam się Złotej Odznaki Związku
w 1983r. i Medalu Edukacji Narodowej w 1986r. Dodam jeszcze, że na zebranie ZNP wybraliśmy się na nartach
- na zebranie w Zubrzycy i że śniegi i grzyby były tak wielkie na Orawie, że nie do zapomnienia. W karnawale mogliśmy się zabawić
w Jabłonce. I może to ciekawe, że
po ukończeniu Szkoły Powszechnej obowiązywała na Orawie Szkoła Dokształcająca organizowana 1 raz w tygodniu, po południu.
Po moim odejściu ze Szkoły u Skoczyków uczniowie tej szkoły przeszli pod opiekę kol. Zofii Plucińskiej
skierowanej do szkoły w Centrum
w roku szkolnym 1932/33.
Tyle wspomnień przekazuje
93-letnia emerytowana nauczycielka –
Weronika Stopkowa – 2004 rok.
Za dostęp do tych wspomnień
dziękujemy serdecznie Muzeum
Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej. (cdn.)
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P odpisanie umowy współprac y pomiędzy zespołami
P ienin , O rawy i S pisza

W dniu 30 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej odbyły się Góralskie Posiady zorganizowane przez sołtysa i sołectwo Szlachtowa, burmistrza Szczawnicy oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Na scenie występowały m.in. dzieci ze szlachtowskiej szkoły z programem, złożonym z wakacyjnych wierszyków i piosenek,
„Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej, zespół „Szlachtowianie” oraz „Mali Frydmanianie” z Frydmana. Ważnym punktem programu
posiadów było podpisanie umów o współpracy między zespołem „Szlachtowianie”, reprezentowanym przez jego kierowniczkę Jolantę Salamon, a kierownikami zespołów z Orawy (Orawskie Dzieci reprezentowane przez Teresę Baniowską) i Frydmana.
Miejmy nadzieję że współpraca będzie się rozwijać i przynosić integrację tych pięknych, górskich regionów.

G minny turniej piłki nożnej klas 4-5
Dnia 10 maja 2018 na hali sportowej w Centrum Lipnicy Wielkiej odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej klas 4-5. Na
rozpoczęcie sportowej imprezy stawiły się 4 drużyny chłopców z klas IV i V. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z pięciu zawodników + bramkarz. Spotkania rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych punktów.
Za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt,
za przegraną 0 pkt.
Najlepsza okazała się drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie: Kabat Mikołaj, Lach Wiktor, Szczepan Orawiec, Jakub Mucha, Aleks Majcherczyk z kapitanem
Filipem Baniowskim na czele i bramkarzem Kacprem Kijasem,
pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce
po zaciętym i wyrównanym boju zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Kiczorach. Trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 3. Uczestnicy turnieju podeszli
do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej. Pierwszym Królem strzelców został Wiktor
Lach, drugim Filip Baniowski, trzacim Mikołaj Kabat i Kacper
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Wójciak z Kiczor. Najlepszym bramkarzem okazał się Jakub
Klozyk ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu
sportowej rywalizacji. Wszystkie drużyny otrzymały medale:
złote, srebrne i brązowe, pamiątkowe dyplomy i piłki ufundowane przez Gminne Centrum Kultury. Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom i zaprosić na kolejny turniej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Żaneta Jabłońska-Kabat
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G minny turniej piłki
nożnej dla chłopców
starszych : klas 6 i 7

B iathlon dla każdego
- w L ipnic y W ielkiej
– wyniki

„Gminny Turniej Piłki Nożnej” dla chłopców starszych
klas VI i VII odbył się 17 maja 2018 roku. Turniej rozegrany
miał być na orliku, ale ze względu na niesprzyjającą aurę
mecze rozegrano na hali sportowej w Centrum Lipnicy
Wielkiej. Głównym sędzią był Pan Andrzej Buroń, któremu
bardzo serdecznie dziękujemy.

Za nami udana impreza „Biathlon dla Każdego” zorganizowana przez Polski Związek Biathlonu z inicjatywy Pana Stanisława
Kępki. W zawodach wzięło udział ponad 100 osób. Pojawiła się
na nich również czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
Magdalena Gwizdoń, która dopingowała zawodników oraz wręczała nagrody. Poniżej przedstawiamy wyniki (do 6-go miejsca):
KATEGORIA MP i KP - Przedszkolaki od 2012 roku
CHŁOPCY
1 miejsce - Krupanek Adam - 2012 - Siemianowice Śląskie
2 miejsce - Kidoń Łukasz - 2012 - Lipnica Mała
3 miejsce - Kamać Daniel - 2012 - Lipnica Wielka
4 miejsce - Michalak Kuba - 2013 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Kucek Miłosz - 2013 - Lipnica Wielka

Na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się 5 drużyn. Piłkarze rywalizowali w składach złożonych z pięciu zawodników + bramkarz. Spotkania rozgrywane były
systemem „każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym
miejsc decydowała większa ilość zdobytych punktów. Za
wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt,
za przegraną 0 pkt.
Najlepsza okazała się drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w składzie: Kocur Dawid, Kościelak Kacper, Michalak Dariusz, Karaś Miłosz, Hrustek Bartłomiej
z bramkarzem Dominikiem Węgrzynem, pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce po zaciętym
i wyrównanym boju zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie: Kowalczyk Jan, Żurek Kamil, Wnęk
Konrad, Brenkus Piotr, Czerwień Karol, Michalak Tomasz
i bramkarz Paweł Karlak. Trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Kiczorach w składzie: Jasica Sylwester, Jasica Sebastian, Karkoszka Sebastian, Kadłubek Dominik, Kanior Ksawery, Wilk-Juraszek Kacper,
Michalak Dariusz i bramkarz Dawid Wilk-Juraszek. Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej. Królem strzelców został Dawid Kocur ze Szkoły Podstawowej nr 3. Najlepszym bramkarzem okazał się Dawid Wilk-Juraszek ze
Szkoły Podstawowej w Kiczorach.
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i piłki ufundowane przez Gminne Centrum Kultury. Organizatorzy chcieliby podziękować
wszystkim uczestnikom i zaprosić za rok na kolejny turniej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Żaneta Jabłońska-Kabat

DZIEWCZĘTA
1 miejsce - Waśkiewicz Nadia - 2012 - Katowice
2 miejsce - Kowalczyk Maria - 2013 - Zubrzyca Dolna
3 miejsce - Ziemba Magdalena - 2013 - Lipnica Wielka
4 miejsce - Biela Nikola - 2012 - Lipnica Wielka
KATEGORIA M1 i K1 - Roczniki 2011-2009
CHŁOPCY
1 miejsce - Jrojiuwa Justin - 2011 - Katowice
2 miejsce - Michalak Rafał - 2010 - Lipnica Wielka
3 miejsce - Ziemba Kamil - 2011 - Lipnica Wielka
4 miejsce - Witek Ksawery - 2010 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Habas Maksymilian - 2010 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Bandyk Tomasz - 2009 - Lipnica Wielka
DZIEWCZĘTA
1 miejsce - Ryszka Małgorzata - 2009 - Wodzisław Śląski
2 miejsce - Kmin Patrycja - 2009 - Ciche
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3 miejsce - Hosaniak Gabriela - 2009 - Ciche
4 miejsce - Brząkała Laura - 2009 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Wontorczyk Martyna - 2009 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Kowalczyk Gabriela - 2009 - Zubrzyca Dolna
KATEGORIA M2 i K2 - Roczniki 2008-2006
CHŁOPCY
1 miejsce - Kanior Ksawery - 2006 - Lipnica Wielka
2 miejsce - Durleta Rafał - 2007 - Ciche
3 miejsce - Kowalczyk Mikołaj - 2006 - Zubrzyca Dolna
4 miejsce - Bartek Zięba - 2007 - Kiczory
5 miejsce - Lipień Adrian - 2007 - Ciche
6 miejsce - Ratułowski Paweł - 2007 - Ciche
DZIEWCZĘTA
1 miejsce - Wesołowska Anastazja - 2007 - Ciche
2 miejsce - Liszka Amelia - 2006 - Ciche
3 miejsce - Wesołowska Julia - 2006 - Ciche
4 miejsce - Brząkała Julia - 2006 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Styruła Karolina - 2006 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Kulawiak Joanna - 2007 - Lipnica Wielka
KATEGORIA M3 i K3 - Roczniki 2005-2003
CHŁOPCY
1 miejsce - Wnęk Konrad - 2004 - Lipnica Wielka
2 miejsce - Kubisiak Robert - 2003 - Lipnica Wielka
3 miejsce - Bandyk Przemysław - 2003 - Lipnica Wielka
4 miejsce - Stanieczek Olaf - 2004 - Katowice
5 miejsce - Dunaj Kewin - 2003 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Brenkus Jakub - 2003 - Lipnica Wielka
DZIEWCZĘTA
1 miejsce - Lichosyt Martyna - 2004 - Lipnica Wielka
2 miejsce - Dunaj Jesica - 2005 - Lipnica Wielka
3 miejsce - Kościelak Weronika - 2004 - Lipnica Wielka
4 miejsce - Kanior Gabriela - 2005 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Karnafel Magdalena - 2005 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Kocur Patrycja - 2005 - Lipnica Wielka
KATEGORIA M-OPEN i K-OPEN - Roczniki od 2002
CHŁOPCY
1 miejsce - Kuruc Andrzej - 1977 - Białka Tatrzańska
2 miejsce - Kabat Paweł - 1980 - Lipnica Wielka
3 miejsce - Robert Kidoń - 1987 - Lipnica Mała
4 miejsce - Ziemba Wojciech - 1980 - Lipnica Wielka
5 miejsce - Guńka Robert - 2001 - Wadowice
DZIEWCZĘTA
1 miejsce - Kubisiak Alicja - 2000 - Lipnica Wielka
2 miejsce - Pasierbek Alicja - 2001 - Wilkowice
3 miejsce - Kmin Justyna - 2001 - Ciche
4 miejsce - Smakosz Wiktoria - 2000 - Katowice
5 miejsce - Brząkała Lucyna - 1982 - Lipnica Wielka
6 miejsce - Barszcz Agata - 1982 - Lipnica Wielka
foto: K.K. i Bronek Kowalczyk
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III P asterski bieg
przeła jowy – wyniki
W dniu 23 maja, na stadionie w Centrum Lipnicy Wielkiej, obyła się trzecia edycja Pasterskiego Biegu Przełajowego. Uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych zmagali się z przebyciem wyznaczonego dystansu: rocznik 2009 i młodsi - 400 metrów, rocznik 2007-2008 - 600 m., rocznik 2005-2006 - 800 m.,
rocznik 2002-2004
- 1000 m. oraz kategoria Open od
rocznika
2001
- 1000 m. W zawodach wzięło udział
200 zawodników
z naszej gminy ale
również z miejscowości: Lipnica Mała, Zubrzyca Górna czy Podwilk. Panowała bardzo rodzinna i miła atmofera w duchu sportowych zmagań. Ostatecznie zawody zakończyły się wynikami a medale, dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gminy Bogusław Jazowski oraz Kierownik Zawodów Andrzej Buroń.
WYNIKI III Biegu Pasterskiego (do 6 miejsca)
KATEGORIA 2009 i młodsi – Dziewczęta
1 miejsce - Małgorzata Gnida - SP Kiczory
2 miejsce - Izabela Dunaj - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
3 miejsce - Aleksandra Kocur - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
4 miejsce - Magdalena Kobroń - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
5 miejsce - Faustyna Węgrzyn - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
6 miejsce - Karolina Kidoń - Lipnica Mała
KATEGORIA 2009 i młodsi – Chłopcy
1 miejsce - Bartosz Kowalczyk - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
2 miejsce - Mikołaj Barzak - SP Nr 1 Lipnica Wielka (Murowanica)
3 miejsce - Kamil Klapisz - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
4 miejsce - Dawid Janowiak - SP Nr 1 Lipnica Wielka (Murowanica)
5 miejsce - Maksymilian Karkoszka - SP Kiczory
6 miejsce - Łukasz Lichosyt - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
KATEGORIA 2007-2008 – Dziewczęta
1 miejsce - Oliwia Kowalczyk - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
2 miejsce - Joanna Kowalczyk - SP Nr 1 Zubrzyca Górna
3 miejsce - Wiktoria Brawiak - SP Kiczory
4 miejsce - Joanna Kulawiak - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
5 miejsce - Nikola Stanosz - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
6 miejsce - Karolina Kuliga - SP Nr 1 Lipnica Wielka (Murowanica)
KATEGORIA 2007-2008 – Chłopcy
1 miejsce - Filip Baniowski - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
2 miejsce - Łukasz Kocur - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
3 miejsce - Michał Miodun - SP Kiczory
4 miejsce - Jakub Klozyk - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
5 miejsce - Wiktor Lach - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
6 miejsce - Patrycja Wątorczyk - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)

50

nowiny samorządowe

KATEGORIA 2005-2006 – Dziewczęta
1 miejsce - Magdalena Karnafel - SP Kiczory
2 miejsce - Patrycja Kocur - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
3 miejsce - Jesica Dunaj - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
4 miejsce - Marta Kidoń - Lipnica Mała
5 miejsce - Karolina Kowalczyk - SP Nr 1 Podwilk
6 miejsce - Klaudia Michalak - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
KATEGORIA 2005-2006 – Chłopcy
1 miejsce - Sylwester Jasica - SP Kiczory
2 miejsce - Kacper Wójciak - SP Kiczory
3 miejsce - Dawid Michalak - SP Kiczory
4 miejsce - Bartłomiej Hrustek - SP Nr 3 Lipnica Wielka
(Skoczyki)
5 miejsce - Ksawery Kanior - SP Kiczory
6 miejsce - Jan Smoliński - SP Nr 4 Lipnica Wielka (Przywarówka)

Marii Bandyk; sami zawodnicy i ich opiekunowie oraz organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski oraz
Gminne Centrum Kultury: Karolina Kowalczyk i Monika Klapisz oraz SP Nr 4 w Przywarówce.
(K.K.), foto: Bronek Kowalczyk

O twarte biegi przeła jowe
o t y tuł „P uchar
B urmistrza R abki -Z drój ”
Dnia 8 czerwca 2018 odbyły się Otwarte Biegi Przełajowe
o tytuł „Puchar Burmistrza Rabki-Zdrój”. Zawody zostały rozegrane na Stadionie Miejskim w Rabce-Zdroju i terenach przyległych, a wzięli w nich udział uczniowie naszych Szkół Podstawowych: SP2, SP3, SP4 i SP w Kiczorach.
Myślą przewodnią biegów była popularyzacja lekkiej
atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności
współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego. Nasi uczniowie godnie reprezentowali swoje szkoły. Oliwia Kowalczyk ze Szkoły Postawowej nr 2 uplasowała się na
czwartym miejscu. Magdalena Karnafel z Kiczor zajęła II miejsce. Patrycja Kocur ze Szkoły Podstawowej nr 3 zajęła III miejsce. Kacper Wójciak z Kiczor stanął na najwyższym podium,
Sylwester Jasica z Kiczor IV miejsce i Ksawery Kanior V miejsce.

KATEGORIA 2002-2004 – Dziewczęta
1 miejsce - Wiktoria Michalak - Gimnazjum Lipnica Wielka
2 miejsce - Weronika Kościelak - Gimnazjum Lipnica Wielka
3 miejsce - Olga Kabat - SP Nr 2 Lipnica Wielka (Centrum)
4 miejsce - Aleksandra Symalczyk - Gimnazjum Lipnica Wielka
5 miejsce - Ewelina Węgrzyn - SP Nr 4 Lipnica W. (Przywarówka)
6 miejsce - Izabela Pawlikowska - SP Nr 4 Lipnica W. (Przywarówka)
KATEGORIA 2002-2004 – Chłopcy
1 miejsce - Robert Kubisiak - Gimnazjum Lipnica Wielka
2 miejsce - Mateusz Olesiński - Gimnazjum Lipnica Wielka
3 miejsce - Przemysław Bandyk - Gimnazjum Lipnica Wielka
4 miejsce - Jakub Brenkus - Gimnazjum Lipnica Wielka
5 miejsce - Dawid Kocur - SP Nr 3 Lipnica Wielka (Skoczyki)
6 miejsce - Przemysław Murzański - Gimnazjum Lipnica Wielka
KATEGORIA od 2001 Open – Mężczyźni
1 miejsce - Kamil Wilk - Liceum Lipnica Wielka
2 miejsce - Jakub Kramarz - Gimnazjum Lipnica Wielka
3 miejsce - Łukasz Flaszczyński - Liceum Lipnica Wielka
4 miejsce - Dominik Jasiura - Gimnazjum Lipnica Wielka
Udało się bardzo sprawnie przeprowadzić zawody dzięki takim
osobom jak: Kierownik Zawodów - Andrzej Buroń; Sędziowie
- Żaneta Jabłońska-Kabat, Wojciech Janiszewski i Wójciech
Kucek; opieka medyczna z Ośrodka Zdrowia: Lidia Scechura
i Ewa Palej, Pan Mariusz Machajda - obsługa informatyczna,
Strażacy z OSP Przywarówka z Józefem Karkoszką na czele,
obsługa foto: Bronisław Kowalczyk; poczęstunek - Firma Pani

Dziewczęta w składzie: Jesica Dunaj, Patrycja Kocur, Małgorzata Kramarz i Klaudia Michalak ze Szkoły Podstawowej nr
3 zajęła drużynowo III miejsce, a drużyna chłopców w składzie: Kacper Wójciak, Sylwester Jasica, Ksawery Kanior ze
Szkoły Podstawowej w Kiczorach również uplasowała się na
III miejscu.
Szkoły za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii dziewcząt
i chłopców otrzymały Puchary Burmistrza Rabki-Zdroju. Indywidualnie za zajęcie miejsc I-III wręczono medale i drobne
upominki, a za miejsca I-VI dyplomy.
Żaneta Jabłońska-Kabat
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P rzedszkolaki
sprintem
do maratonu
Już po raz czwarty odbył się Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
„SPRINTEM DO MARATONU” zorganizowany przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. W tym roku w tę akcje włączyły
się przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Kiczor i z Centrum. Towarzyszyły

nam także dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Celem akcji było popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania czasu.
Bieg rozpoczęliśmy od odpowiedniego przygotowania. Wszyscy zgromadziliśmy się na orliku, gdzie wychowawczynie sprawdziły stroje i obuwie sportowe, rozdały numerki startowe, a następnie przeprowadzono rozgrzewkę.
Każda z grup przebiegła odpowiedni
dla siebie dystans. Wszyscy zawodnicy wzorowo ukończyli bieg. Każdy mały
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maratończyk otrzymał medal zwycięzcy, dyplom i słodki poczęstunek. Podsumowując: z naszego przedszkola i oddziału przedszkolnego w maratonie
wzięło udział 62 uczniów, którzy łącznie
pokonali dystans 12 400m.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM MAŁYM
MARATOŃCZYKOM
Ps. Ciekawostka!!:)
W IV OGÓLNOPOLSKIM MARATONIE PRZEDSZKOLAKÓW „Sprintem do
maratonu” wzięło udział 50036 przedszkolaków z całej Polski. Dzieci pokonały łącznie dystans 26317.62km.

II M emoriał P iłkarski T omasza M ikłusiaka
W sobotę 30.06 odbył się II Memoriał Piłkarski im. Tomasza Mikłusiaka. Turniej memoriałowy rozpoczął się
Mszą św. o godzinie 9.00 w kościele
pw. Św. Jadwigi Królowej w Murowanicy, którą odprawił ks. Grzegorz Pastorczyk. Podczas Mszy św. zebrani modlili się za duszę śp. Tomka w II rocznicę
jego śmierci, w czasie homilii ks. Grzegorz przypomniał Jego postać. Później
wszyscy udali się na cmentarz aby złożyć wieniec i odmówić modlitwę.
Oficjalne otwarcie turnieju nastąpiło o godz. 10.30 na stadionie w Lipnicy Wielkiej. Pomimo chłodnej pogody,
na turnieju stawiło się 5 drużyn ze szkółek piłkarskich z Rabki, Lipnicy Małej
i Lipnicy Wielkiej, oraz 8 drużyn seniorów, wśród których możemy wyróżnić
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zeszłorocznego zwycięzcę Reprezentację Polski Księży z Kielc, ponadto drużyny z Lipnicy Wielkiej i drużynę z Podwilka. Piłkarze prezentowali wysoki poziom i walczyli w przyjaznej atmosferze. Na trybunach rodzina, przyjaciele
i znajomi Tomka obserwowali zmagania zawodników i zagrzewali do zdrowej rywalizacji.
Podczas turnieju organizatorzy zadbali o to, aby każdy, zarówno mały jak
i duży, znalazł coś dla siebie, było wiele
atrakcji dla dzieci m.in. dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy oraz różne
zabawy z udziałem animatorów, oraz
loteria fantowa. Ponadto każdy mógł
skorzystać z bufetu, gdzie można był
zjeść kiełbaskę i wypić ciepłą herbatę,
a wszystkie zebrane pieniądze zostaną

przeznaczone na leczenie i rehabilitację
Kamila.
W trakcie trwania memoriału prowadzona była również akcja zbiórki krwi, wszystkie osoby które brały
udział w akcji mogły bezpłatnie zbadać
swoją krew. Akcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Turniej zakończył się o godz. 18.00,
zostały rozdane medale dla drużyn, oraz
zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Nastąpiło również wręczenie dyplomów dla
drużyn, organizatorów i podziękowania
dla wszystkich zaangażowanych w zorganizowanie tego turnieju.
Dziękujemy wszystkim za udział
w memoriale i zapraszamy za rok.
Katarzyna Mikłusiak
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