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Z po cząt ku wszyst ko by ło do brze,
jed nak w pew nej chwi li za czę ły się pro -
ble my. Prze wod ni czą cy Ko mi sji stwier -
dził, że wszyst kie gło sy za kre ślo ne ja ko
wa żne, ale któ rych za kre śle nia wy cho -
dzą po za kwa drat do gło so wa nia na le ży
uznać za nie wa żne. Za pro te sto wa łem
i wspól nie z in ny mi wstrzy ma li śmy li -
cze nie gło sów. Prze wod ni czą cy Ko mi -
sji dzwo nił po in struk cje i wy kład nie
do or ga nów zwierzch nich. Trwa ło to kil -
ka go dzin. Li cze nie za koń czy li śmy
nad ra nem za li cza jąc glo sy wa żne, mi -
mo, że zna ki wy cho dzi ły po za kwa drat
do gło so wa nia, zgod nie z wo lą gło su ją -
cych. Po dob nie jak w więk szo ści kra ju,
ta kże u nas zwy cię ży li przed sta wi cie le
stro ny so li dar no ścio wej. Tak to się za -
czę ło i trze ba przy znać, że czu ło się wte -
dy at mos fe rę zwy cię stwa i od no szę
wra że nie, że więk szość by ła na sta wio -
na po zy tyw nie do te go co się wy da rzy -
ło. Dzi siaj po ja wia się py ta nie, czy
świę to wać tą rocz ni ce czy nie świę to -
wać. I pew no, jak to w ży ciu, ka żdy bę -
dzie miał tro chę ra cji, bo prze cież ka żdy
ma pra wo oce niać tam to wy da rze nie
na swój spo sób i to tez jest do ro bek wy -
bo rów z 4 czerw ca 1989 ro ku. Oso bi ście
uwa żam, że świę to wać na le ży, bo to

prze cież wte dy czoł gi z ro ku 1981 za -
mie ni li śmy na kart kę wy bor czą. Ma jąc
na uwa dze ró żne wra żli wo ści lu dzi i ró -
żne oce ny te go wy da rze nia wy pa da się
zgo dzić, że da ta 4 czerw ca 1989 ro ku
jest sym bo lem, któ ry koń czy trud ny
okres w na szej hi sto rii i jak sta no wi
uchwa ła sej mo wa jest szcze gól ną da tą
dla Pol ski ja ko „su we ren ne go i de mo -
kra tycz ne go pań stwa, wol nych i świa do -
mych swo ich praw oby wa te li”. Na le ży
pa mię tać, że te dwa dzie ścia pięć lat by -
ło okre sem wie lu trud nych de cy zji i wy -
rze czeń ale by ło tez okre sem wie lu
nie pod wa żal nych osią gnięć. Trze ba pa -
mię tać o tych, któ rzy swo ją od wa gą, po -

świe ce niem i roz wa gą przy czy ni li się
do zmian ja kie w Pol sce za szły. Wie lu
tych zwy kłych lu dzi jesz cze nie w peł ni
ko rzy sta z tych zmian i osią gnięć, mam
jed nak na dzie je, ze w nie dłu giej przy -
szło ści więk sza część spo łe czeń stwa
z tych osią gnięć sko rzy sta. 

JAN CHORĄGWICKI

***
Dla te go też, Ra da Gmi ny wspól nie

z Wój tem po sta no wi ła uczcić dwu dzie -
stą pią tą rocz ni ce od zy ska nia wol no ści
uro czy stą Se sją Ra dy Gmi ny i Mszą
Świę tą.

Rad ni przez akla ma cję przy ję li re zo lu -
cję, a na stęp nie po krót kim wpro wa dze -
niu kwia ta mi i li stem gra tu la cyj nym
uho no ro wa ni zo sta li pa no wie: Ka zi mierz
Paj do i Jan Cho rą gwic ki – rad ni Ra dy
Mia sta i Gmi ny, a póź niej Gmi ny Msza -
na Dol na, nie prze rwa nie od 1990 ro ku.
Obaj pa no wie w swo im ży cio ry sie ma ją
dzia łal ność w pierw szej So li dar no ści
i póź niej szą w opo zy cji, z tym, że pan Ka -
zi mierz za tę dzia łal ność zo stał ska za ny
i uwię zio ny. Kwia ty, a ta kże list gra tu la -
cyj ny, otrzy mał Wójt, pan Bo le sław Ża -
ba, dzia ła ją cy w sa mo rzą dzie od 1990 r.

Po se sji rad ni uda li się do ko ścio ła p.
w. Św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Msza nie
Dol nej, gdzie ks. Je rzy Raź ny spra wo -
wał Mszę świę tą w in ten cji Oj czy zny
i 25-le cia od zy ska nia wol no ści. 

W ho mi lii ks. Raź ny po wie dział m.in.
„Wol ność ma wie le wy mia rów i nie jest
da na raz na za wsze, o wol ność trze ba się
sta rać wspól nie, po nad po dzia ła mi. 

„Sta raj cie się zo sta wić ten świat choć tro chę lep szym, niż go za sta li ście”
Ro bert Ba den -Po well

25 lat odzyskania wolności

Jan Cho rą gwic ki

WYDARZENIA

4 czerw ca 1989 rok – wy bo ry. Po raz pierw szy pra co wa łem w Ko mi sji Wy -
bor czej. Ze znacz kiem So li dar no ści przy pię tym do swe tra by łem jed nym
z dwóch przed sta wi cie li stro ny so li dar no ścio wej – społecznej. Nie był to
stan dar do wy ubiór, ale lu dziom to nie prze szka dza ło. Wcze śniej przez kil -
ka dni przy kle ja li śmy pla ka ty, w tym słyn ny z sze ry fem. Gło so wa nie od by -
wa ło się spo koj nie, bez więk szych in cy den tów, na to miast go rzej by ło
po je go za koń cze niu, kie dy li czy li śmy gło sy.
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Mu si my pa mię tać o udzia le na sze go
Oj ca Świę te go w dzie le od zy ska nia wol -
no ści. Jesz cze du żo mu si my wszy scy
pra co wać, aby świę to wa nie wa żnych
rocz nic sta ło się po trze bą więk szo ści na -
szych miesz kań ców, nie z przy mu su, ale
z wła snej po trze by, z wła snej wo li”.

Księ dzu Je rze mu i wszyst kim obec -
nym w imie niu sa mo rzą du Gmi ny po -
dzię ko wał Prze wod ni czą cy Ra dy Jan
Cho rą gwic ki, któ ry mó wił m. in.: „Nie -
śmy da lej ten wspa nia ły dar wol no ści
i do starcz my go bez piecz nie przy szłym
po ko le niom”. 

(JC)

Treść re zo lu cji w spra wie uczcze -
nia 25 rocz ni cy od zy ska nia wol no ści
przez na ród pol ski przy ję tej przez Ra -
dę Gmi ny Msza na Dol na:
„Ra da Gmi ny Msza na Dol na pra gnie uczcić 25
rocz ni cę od zy ska nia Wol no ści przez Na ród Pol -
ski, któ rej sym bo lem jest dzień 4 czerw ca 1989
ro ku. Ta da ta koń czy ła trud ny okres w na szej
hi sto rii i jak sta no wi uchwa ła sej mo wa, jest
szcze gól ną da tą dla Pol ski ja ko „su we ren ne go
i de mo kra tycz ne go pań stwa wol nych i świa do -
mych swo ich praw oby wa te li.
Ćwierć wie cze bu do wa nia no wej Pol ski by ło

okre sem wie lu trud nych de cy zji, wy rze czeń
oraz wy tę żo nej pra cy, ale by ło też okre sem wie -
lu nie pod wa żal nych osią gnięć.
Ra da Gmi ny Msza na Dol na dzię ku je wszyst kim,
któ rzy swo ją od wa gą, po świę ce niem i roz wa -
gą przy czy ni li się do roz wo ju Pol ski i wy ra ża so -
li dar ność z ty mi, któ rzy po nie śli czę sto
do tkli we kosz ty prze mian. Pra gnie ta kże po -
dzię ko wać wszyst kim tym, któ rzy pra co wa li
na rzecz na szej Wspól no ty Lo kal nej.
Czcząc Świę to Wol no ści, Ra da Gmi ny Msza -
na Dol na, wy ra ża na dzie ję, że sta nie się ono
dniem so li dar no ści Po la ków”.

50

63
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Chęt nych na so la ry jest dwa ra zy wię cej niż środ ków,
uzy ska nych na ten cel. – Szko da, że tak wie lu prze ko -
na ło się tak póź no o za le tach te go sys te mu – mó wi
wójt Bo le sław Ża ba. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Szwaj ca rię w ra mach
szwaj car sko -pol skie go pro gra mu współ pra cy z no wy mi kra ja -
mi Unii Eu ro pej skiej bu dzi ogrom ne za in te re so wa nie. Zgod nie
z za ło że nia mi, ko niec dru gie go kwar ta łu 2014r. to ko niec re ali -
za cji pro jek tu, któ ry prze wi dy wał za mon to wa nie 2152 in sta la -
cji w bu dyn kach miesz kal nych oraz 6 in sta la cji w bu dyn kach
pu blicz nych na te re nach gmin: Msza na Dol na, Ka mie ni ca, Do -
bra, Nie dźwiedź, Ra ba Wy żna i mia sto Msza na Dol na. 

– W wy ni ku oszczęd no ści, ja kie uzy ska li śmy w sto sun ku
do za pla no wa ne go bu dże tu wy stą pi li śmy z ofi cjal nym pi smem
do stro ny szwaj car skiej o wy ra że nie zgo dy na wy ko rzy sta nie
po zo sta łej kwo ty, oko ło 12 mi lio nów zło tych na wy ko na nie do -
dat ko wych in sta la cji w bu dyn kach miesz kal nych – mó wi kie -
row nik pro jek tu An to ni Róg. 

– Sza cu je my wstęp nie, że zo sta nie wy ko na nych oko ło 1100
do dat ko wych in sta la cji w gmi nach uczest ni czą cych w pro jek -
cie – pod kre śla wójt Bo le sław Ża ba. – Prze wi du je my, że jesz -
cze w czerw cu li der pro jek tu otrzy ma od po wiedź
za twier dza ją cą zło żo ny wnio sek o zmia nę w pro jek cie. W na -
stęp nej ko lej no ści ogło szo ny zo sta nie prze targ na wy ko na nie
in sta la cji, a po tem gmi ny do ko na ją wy bo ru lo ka li za cji za in -

sta lo wa nia in sta la cji. Chęt nych jest pra wie dwu krot nie wię -
cej niż mo żli wo ści fi nan so we pro gra mu. Szko da, że tak du żo
osób prze ko na ło się o za le tach sys te mu zbyt póź no, gdyż
na eta pie skła da nia wnio sków mo żna by ło uzy skać więk sze
do fi nan so wa nie. BE ATA PA LU SZEK

12 mi lio nów oszczęd no ści

Po mi mo wpro wa dze nia no we go
sys te mu go spo da ro wa nia od pa da -
mi ko mu nal ny mi, nie znik nę ły z na -
szych la sów i po to ków dzi kie
wy sy pi ska. Od lat two rzo ne przez
miesz kań ców na szej gmi ny i go ści,
przy po mi na ją o so bie wcze sną wio -
sną i póź ną je sie nią, kie dy sza ta ro -
ślin na ich nie przy kry wa. 

Na sze la sy i po to ki nie za chę ca ją
do pie szych wę dró wek, nie przy spa rza -
ją na szej gmi nie chwa ły. Tu ry ści
i miesz kań cy ska rżą się na ba ła gan i cią -

gle pod rzu ca ne no we śmie ci. Głów nie
od pa dy bu dow la ne, gdyż te ko mu nal ne
więk szość z nas już wła ści wie za go spo -
da ro wu je. Jak na le ży po stę po wać z od -
pa da mi bu dow la ny mi? Ma łe ilo ści
z drob nych re mon tów wy ko ny wa nych
we wła snym za kre sie po win ni śmy wrzu -
cać do czar nych wor ków/po jem ni ków
na od pa dy zmie sza ne. Przy więk szej ilo -
ści od pa dów bu dow la nych ko niecz ne
jest wy na ję cie kon te ne ra od fir my
świad czą cej usłu gi w za kre sie od bio ru
od pa dów. Wów czas na le ży za pła cić do -
dat ko wo za wy na ję cie kon te ne ra! Je śli

re mont wy ko nu je fir ma bu dow la na, to
do jej obo wiąz ków na le ży za go spo da ro -
wa nie od pa dów z bu do wy. Po win ni śmy
do pil no wać, aby od pa dy tra fi ły na wy -
sy pi sko, a nie do la su. 

Gmi na w bie żą cym ro ku na wio snę
do ko na ła li kwi da cji kil ku dzi kich wy sy -
pisk. Ska la zja wi ska po ka zu je, że na le ży
ta ką ak cję po wta rzać mi ni mum dwa ra zy
w ro ku (wcze sną wio sną i póź ną je sie nią,
kie dy brak jest sza ty ro ślin nej). Pod czas
kil ku dni sprzą ta nia ze bra no kil ka set wor -
ków od pa dów z przy dro żnych ro wów, za -
ro śli, po to ków, a to do pie ro wierz cho łek
gó ry lo do wej. Do dat ko wo pro wa dzo -
na jest ak cja „Sprzą ta nie Świa ta”, w któ -
rą co ro ku włą cza ją się szko ły gmin ne. 

Do pó ki wszy scy nie za an ga żu je my
się w utrzy ma nie czy sto ści w gmi nie,
do pó ty pro blem wszech obec nych od pa -
dów nie znik nie. 

KA TA RZY NA SZY BIAK

Dzi kie wy sy pi ska 
nie zni ka ją
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UWA GA. Od 1 lip ca wcho dzą zmia -
ny w sys te mie go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi w gmi nie
Msza na Dol na.

Mi ja rok od wpro wa dze nia no we go
sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi
ko mu nal ny mi. Przed na mi ko lej ny
okres, w któ rym bę dą obo wią zy wa ły
po dob ne za sa dy, jed nak do sto so wa ne
do skła da nych w cią gu ro ku uwag i za -
strze żeń przez miesz kań ców gmi ny. 

W ko lej nym ro ku, tj. od 1 lip ca 2014
r. do 30 czerw ca 2015 r. na dal gmi nę
bę dzie ob słu gi wa ła Fir ma Trasz kan,
któ ra wy gra ła prze targ na od biór i za -
go spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal -
nych z te re nu na szej gmi ny. Fir ma
Trasz kan za ofe ro wa ła za swo je usłu gi
ce nę ni ższą niż w ro ku ubie głym, co
po zwo li ło na zmia nę do tych czas obo -
wią zu ją ce go sys te mu. 

Naj wię cej uwag, ja kie wpły wa ły
do wój ta gmi ny i Ra dy Gmi ny
od miesz kań ców do ty czy ło zbyt wy so -
kiej staw ki opła ty dla ma łych, jed no oso -
bo wych go spo darstw, w sto sun ku
do go spo darstw du żych, cza sem kil ku -
na sto oso bo wych. Dzię ki uzy ska nej ko -
rzyst nej ce nie po prze tar gu na ko lej ny
rok, po ja wi ła się mo żli wość ob ni że nia
ce ny dla osób pro wa dzą cych jed no oso -
bo we go spo dar stwa do mo we. Ta kich
go spo darstw na te re nie gmi ny jest oko -
ło 340. Sto sow ny pro jekt uchwa ły zo stał
przy go to wa ny na po le ce nie wój ta
i przed sta wio ny Ra dzie Gmi ny.

Na ostat niej se sji zo stał prze gło so wa ny.
Staw ka dla go spo darstw jed no oso bo -
wych ma wy no sić 10 zł za od pa dy zbie -
ra ne se lek tyw nie. Dla po zo sta łych
go spo darstw staw ka opła ty po zo sta nie
na do tych cza so wym po zio mie (20zł
za od pa dy gro ma dzo ne se lek tyw nie
i 50zł za od pa dy gro ma dzo ne nie se lek -
tyw nie). Przy ję te uchwa ły zo sta ły prze -
sła ne do Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej i wo je wo dy ma ło pol -
skie go i, je śli zo sta ną za twier dzo ne,
wej dą w ży cie. Wszyst kie oso by kwa li -
fi ku ją ce się do ni ższej staw ki opła ty, bę -
dą mu sia ły zło żyć no wą de kla ra cję
o wy so ko ści opła ty w Urzę dzie Gmi ny. 

Zmniej szo no staw ki opłat za du że
po jem ni ki dla wła ści cie li nie ru cho mo -
ści, na któ rych nie za miesz ku ją miesz -
kań cy, a po wsta ją od pa dy. I tak,
za od pa dy gro ma dzo ne w spo sób nie -
se lek tyw ny za pła ci my te raz: za po jem -
nik 1100 l – 120 zł; 5m3 – 500 zł; 7m3

– 700 zł; 10m3 – 1000 zł (dla gro ma -
dzą cych od pa dy se lek tyw nie staw ka
opła ty jest ob ni żo na o po ło wę). 

Wpro wa dzo no na wnio sek miesz kań -
ców mo żli wość zwięk sze nia czę sto tli wo -
ści od bio ru od pa dów z nie ru cho mo ści,
w za mian za zwie lo krot nio ną opła tę (2
ra zy w mie sią cu – 40 zł, 4 ra zy w mie -
sią cu – 80 zł). Oso by za in te re so wa ne ta -
ką mo żli wo ścią rów nież po win ny zło żyć
no wą de kla ra cję.

Wpro wa dzo no no wy wzór de kla ra cji
dla wła ści cie li nie ru cho mo ści let ni sko -
wych, na któ rych od pa dy po wsta ją se zo -
no wo. Wła ści cie le tych nie ru cho mo ści
bę dą mo gli z gó ry okre ślić, w któ rych
mie sią cach na te re nie nie ru cho mo ści po -
wsta ją od pa dy i tyl ko za te mie sią ce uisz -
czać opła tę. Staw ka opła ty jest ta ka sa ma
jak dla miesz kań ców gmi ny. 

Wpro wa dzo no zmia nę do ty czą cą
ter mi nu uisz cza nia opła ty przy wpła -
tach kwar tal nych. Bę dzie to 20. dzień
trze cie go mie sią ca kwar ta łu.

To naj istot niej sze zmia ny sys te mu.
W ra zie wąt pli wo ści wy ja śnień udzie -
lą pra cow ni cy Urzę du Gmi ny od po -
wie dzial ni za go spo dar kę od pa da mi.

KA TA RZY NA SZY BIAK

Ni ższe staw ki za śmie ci

Po cho dzą ca z Ka sin ki Ma łej An -
na Mar chew ka ode bra ła no mi na cję
pro fe sor ską z rąk pre zy den ta Pol ski
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

11 kwiet nia w Pa ła cu Pre zy denc kim
w War sza wie od by ła się uro czy stość
wrę cze nia no mi na cji pro fe sor skich 67
oso bom re pre zen tu ją cym ró żne śro do -
wi ska na uko we z ca łej Pol ski. W Sa li
Ko lum no wej pa ła cu, pre zy dent Pol ski
Bro ni sław Ko mo row ski wrę czył no mi -
na cje i po gra tu lo wał mia no wa nym pro -
fe so rom uzy ska ne go suk ce su. W gru pie
no wych pro fe so rów zna la zła się na sza
kra jan ka, pro fe sor dr hab. An na Mar -
chew ka z do mu Sto żek, uro dzo na w Ka -
sin ce Ma łej, dzie kan Wy dzia łu
Re ha bi li ta cji Ru cho wej Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie. 

Prof. dr hab. An na Mar chew ka uro -
dzi ła się 3 czerw ca 1960 ro ku w Ka sin -
ce Ma łej, w gmi nie Msza na Dol na. Jest
ab sol went ką po li ce al ne go Me dycz ne go
Stu dium Za wo do we go Fi zjo te ra pii
w Kra ko wie i ab sol went ką kie run ku Re -
ha bi li ta cji Aka de mii Wy cho wa nia Fi -

Anna
Marchewka
z tytułem
profesora

FO
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zycz ne go w Kra ko wie, któ ry ukoń czy ła
w 1985 ro ku.

W okre sie po prze dza ją cym stu dia,
by ła wie lo let nią, czo ło wą re pre zen tant -
ką klu bu GTS Wi sła, a na stęp nie
w okre sie stu diów za wod nicz ką AZS
AWF Kra ków w lek kiej atle ty ce, w bie -
gach śred nich.

W cza sie na uki pod ję ła pra cę w cha -
rak te rze tech ni ka fi zjo te ra pii, póź niej
młod sze go asy sten ta w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Ze spo lo nym im. G. Na ru to wi -
cza w Kra ko wie, w III Kli ni ce Chi rur gii,
gdzie pra co wa ła nie prze rwa nie do 1990
ro ku. Do bre wy ni ki w na uce, za in te re so -
wa nie spor tem oraz prak tycz ne umie jęt -
no ści za wo do we by ły po wo dem przy ję cia
jej od 1 paź dzier ni ka 1985 ro ku do pra cy
w In sty tu cie Re ha bi li ta cji w Za kła dzie
Spor tu In wa li dów, póź niej w Za kła dzie
Spor tu, Re kre acji i Tu ry sty ki Osób Nie -
peł no spraw nych AWF w Kra ko wie
na sta no wi sko na uko wo -dy dak tycz ne.

Od 1992 ro ku, po uzy ska niu stop nia
dok to ra na uk o kul tu rze fi zycz nej, zo sta ła
za trud nio na na sta no wi sku ad iunk ta w Za -
kła dzie Spor tu In wa li dów, od 1995 w Za -
kła dzie Spor to wo Re kre acyj nych Form
Re ha bi li ta cji Ru cho wej. Po uzy ska niu
w 2006 ro ku stop nia dok to ra ha bi li ta cyj -
ne go zo sta ła za trud nio na na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Za kła dzie
Re ha bi li ta cji w Reu ma to lo gii i Ge ria trii
w Ka te drze Re ha bi li ta cji Kli nicz nej
na Wy dzia le Re ha bi li ta cji Ru cho wej AWF
w Kra ko wie, gdzie pra cu je do chwi li
obec nej.

27 mar ca, po sta no wie niem pre zy den -
ta Rze czy po spo li tej Pol skiej dr hab. An -
na Mar chew ka uzy ska ła ty tuł na uko wy
pro fe so ra zwy czaj ne go na uk o kul tu rze
fi zycz nej.

Obok obo wiąz ków zwią za nych
z pro wa dze niem za jęć dy dak tycz nych,
wy ko ny wa ła rów nież funk cje or ga ni za -
cyj ne. I tak: w okre sie 1995/2002 peł -
ni ła funk cję kie row ni ka Za kła du
Spor to wo -Re kre acyj nych Form Re ha bi -
li ta cji Ru cho wej. Przez trzy la ta
(2002/05) by ła na Wy dzia le Kie row ni -
kiem Prak tyk Za wo do wych ds. Stu diów
Za ocz nych. Od 2002 ro ku jest człon -
kiem Ra dy Wy dzia łu Re ha bi li ta cji Ru -
cho wej, a w okre sie 2005/2006 ro ku
spra wo wa ła obo wiąz ki pro dzie ka na ds.
Stu diów Za ocz nych, by ła ta kże człon -

kiem Ko mi sji Se nac kiej ds. Roz wo ju
Kadr Na uko wych. Od 1 li sto pa da 2006
ro ku jest kie row ni kiem Ka te dry Re ha -
bi li ta cji Kli nicz nej, a od 6 grud nia 2006
ro ku do chwi li obec nej peł ni obo wiąz -
ki dzie ka na Wy dzia łu Re ha bi li ta cji Ru -
cho wej AWF w Kra ko wie.

Pra cu jąc ja ko asy stent w Za kła dzie
Spor tu In wa li dów, pro wa dzi ła spo łecz nie
sek cję lek ko atle ty ki w gru pie osób
z uszko dzo nym na rzą dem ru chu przy Ra -
dzie Wo je wódz kiej Zrze sze nia Spor to we -
go Spół dziel czo ści Pra cy „Start”. Wraz ze
stu den ta mi or ga ni zo wa ła, przy go to wy wa -
ła i re ali zo wa ła pierw szą w Pol sce Mię -
dzy na ro do wą Olim pia dę Spor to wą
Pa cjen tów po Prze szcze pach Na rzą dów,
któ ra od by ła się we wrze śniu 1998 ro ku,
na te re nie AWF w Kra ko wie. W 1985
i 1986 ro ku współ uczest ni czy ła w or ga -
ni za cji Spar ta kiad dla mło dzie ży nie peł -
no spraw nej umy sło wo, któ re od by wa ły
się na sta dio nie KS „Hut nik”, a w ko lej -
nych la tach bra ła czyn ny udział w or ga ni -
za cji na obiek tach AWF re gio nal nych
Olim piad Spe cjal nych dla osób z upo śle -
dze niem umy sło wym.

Prof. dr hab. An na Mar chew ka jest
człon kiem kil ku to wa rzystw na uko wych
m.in. Pol skie go To wa rzy stwa Re ha bi li -
ta cji, Pol skie go Sto wa rzy sze nia Na uko -
we go Ani ma cji Tu ry sty ki i Re kre acji,
Pol skie go To wa rzy stwa Na uko we go
Kul tu ry Fi zycz nej. W okre sie 2001-
2003 by ła se kre ta rzem Ma ło pol skie go
Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Re ha -
bi li ta cji, a obec nie jest człon kiem Za rzą -
du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa
Re ha bi li ta cji. Od 2011 ro ku jest człon -
kiem Ko mi te tu Re ha bi li ta cji, Kul tu ry
Fi zycz nej i In te gra cji Spo łecz nej PAN,
a ta kże współ za ło ży cie lem i człon kiem
Pol skie go To wa rzy stwa He mo re olo -
gicz ne go.

W okre sie od 1985 do 1992 skry sta -
li zo wa ły się trzy za sad ni cze nur ty jej
ba dań na uko wych. Sta no wią je roz wa -
ża nia po świę co ne zmia nom zwy rod nie -
nio wym, ba da nia okre śla ją ce ba rie ry
ar chi tek to nicz ne oraz ba da nia uza sad -
nia ją ce ko niecz ność ak ty wi za cji za jęć
ru cho wych w śro do wi skach osób nie -
peł no spraw nych. Pro ble ma ty ce le cze -
nia zmian zwy rod nie nio wych,
po świę co na by ła jej roz pra wa dok tor -
ska za ty tu ło wa na „Kli nicz na me to da

oce ny sta nu funk cjo nal ne go sta wu bio -
dro we go w cho ro bie zwy rod nie nio wej
dla po trzeb re ha bi li ta cji”. Pro ble ma ty -
ka ak ty wi za cji za jęć ru cho wych w śro -
do wi skach osób nie peł no spraw nych
zna la zła peł ny wy raz w roz pra wie ha -
bi li ta cyj nej za ty tu ło wa nej „Wy bra ne
kom po nen ty ak tyw no ści ży cio wej a po -
ziom nie peł no spraw no ści umy sło wej”.
Za dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną
i or ga ni za cyj ną zo sta ła od zna czo -
na Brą zo wym (2007) i Srebr nym Krzy -
żem Za słu gi (2012).

ŹRÓ DŁO: ARCH. PRY WAT NE 
PROF. DR HAB. AN NY MAR CHEW KI

Prof. dr hab. An na Mar chew ka jest au tor ką lub
współ au tor ką po nad 100 prac na uko wych
(495,5 pkt. MNiSZW, IF=19,622), wy ko naw cą ba -
dań na uko wych re ali zo wa nych w ra mach 9
gran tów AWF w Kra ko wie oraz 4 gran tów
MNiSZW – w tym: 8 gran tów, ja ko kie row nik pro -
jek tu oraz 1, ja ko opie kun na uko wy pro jek tu.
Jest je dy nym au to rem pod ręcz ni ka „Wy cho wa -
nie fi zycz ne spe cjal ne”, (1999, wzno wie nie wy -
da nia 2001), któ ry do dzi siaj do brze słu ży
stu den tom. Jest au tor ką mo no gra fii na te mat
spraw no ści fi zycz nej i po zio mu kom pe ten cji
spo łecz nych osób nie peł no spraw nych in te lek -
tu al nie w stop niu umiar ko wa nym i znacz nym:
„Wy bra ne kom po nen ty ak tyw no ści ży cio wej
a po ziom nie peł no spraw no ści umy sło wej” (An -
na Mar chew ka. 2005. Stu dia i Mo no gra fie, nr 34.
AWF Kra ków). Jest au tor ką roz dzia łu za ty tu ło -
wa ne go „Ak tyw ność fi zycz na – oręż prze ciw
nie peł no spraw no ści osób w wie ku star szym”
w ksią żce: An na Mar chew ka, Zbi gniew Dą brow -
ski, Je rzy An drzej Żo łądź: „Fi zjo lo gia sta rze nia
się. Pro fi lak ty ka i re ha bi li ta cja”. (Red. na uk. An -
na Mar chew ka, Zbi gniew Dą brow ski, Je rzy A.
Żo łądź: Wy daw nic two Na uko we PWN, War sza -
wa, 2012, s: 1-449).
Jest czyn nym re cen zen tem. Wy ko nu je re cen -
zje: prze wo dów dok tor skich i ha bi li ta cyj nych,
re cen zje dla Na ro do we go Cen trum Na uki, re -
cen zje eks perc kie dla Pol skiej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej, re cen zje ma te ria łów kon fe ren cyj nych
i re cen zje wy daw ni cze dla cza so pism na uko -
wych. Jest pro mo tor ką po nad 100 prac ma gi -
ster skich i po nad 90 li cen cjac kich z za kre su
re ha bi li ta cji oraz spor tu. 
Pry wat nie – mę żat ka, mat ka czte rech sy nów.
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HI STO RIA. Bi twa o Mon te Cas si no
zwa na jest ta kże „bi twą o Rzym”,
sto czo na zo sta ła przez woj ska
alianc kie z Niem ca mi w 1944 r.
w re jo nie klasz to ru na Mon te Cas si -
no. Bi twa ta uzna wa na jest za jed ną
z naj bar dziej za cię tych i naj krwaw -
szych (obok walk pod Sta lin gra -
dem, na Łu ku Kur skim, lą do wa nia
w Nor man dii i po wsta nia war szaw -
skie go) w cza sie II woj ny świa to wej. 

Wal ki to czy ły się od stycz nia do ma -
ja 1944 r. Osta tecz nie li nie nie miec kie
zo sta ły prze ła ma ne 18 ma ja dzię ki na -
tar ciom Fran cu skie go Kor pu su Eks pe -
dy cyj ne go, II Kor pu su Pol skie go oraz
bry tyj skiej 78. Dy wi zji. To wła śnie Po -
la ków wy sła no do bo ju w ostat niej fa -
zie bi twy. 5. Dy wi zja Kre so wa to czy ła
bój o wzgó rze San An ge lo. Są sied nie
wzgó rza ata ko wa li żoł nie rze 3. Dy wi zji
Strzel ców Kar pac kich, ota cza jąc
od pół no cy ma syw klasz tor ny. Mon te
Cas si no mu sia ło zo stać zdo by te, bo -
wiem blo ko wa ło woj skom sprzy mie rzo -
nym dro gę do Rzy mu. Uda ło się to

tyl ko Po la kom pod wo dzą ge ne ra ła
Wła dy sła wa An der sa, resz ta po le gła
w wal ce ze spa do chro nia rza mi nie miec -
ki mi. Ge ne rał An ders wy ka zał się
ogrom ną od wa gą, gdy zgo dził się, by to
je go żoł nie rze wzię li udział w osta tecz -
nym sztur mie. Wy sy ła jąc żoł nie rzy
do bo ju, ry zy ko wał ta kże ich ho nor
– gdy by Po la kom się nie uda ło, Mon te
Cas si no by ło by sym bo lem ich klę ski.
Na ich po tknię cie cze ka li nie tyl ko
Niem cy, lecz ta kże Ro sja nie. Z pew no -
ścią wy ko rzy sta li by je pro pa gan do wo.
Zwy cię stwo w tej bi twie mia ło uro snąć
do wy mia ru sym bo lu pol skiej od wa gi
i żar li wo ści w wal ce o wol ność kra ju.

W bi twie pod Mon te Cas si no cho dzi -
ło o re ali za cję klu czo wych ce lów stra te -
gicz nych: zdo by cie Rzy mu, znisz cze nie
sił nie miec kich i w koń cu wy zwo le nie
Włoch. To otwie ra ło alian tom dro gę
do Au strii i zwięk sza ło szan sę na lo tów
na po łu dnie Nie miec. W tym sen sie
Mon te Cas si no by ło ogrom nym suk ce -
sem. Ni gdy już Niem cy nie by li we
Wło szech tak sil ni jak pod czas obro ny
klasz tor ne go wzgó rza.

Na prze ło mie 1944 i 1945 r. na Mon -
te Cas si no po wstał Pol ski Cmen tarz Wo -
jen ny. Zbu do wa li go żoł nie rze,
uczest ni cy bi twy w miej scu naj bar dziej
wy mow nym, gdzie szły głów ne na tar -
cia 3. Dy wi zji Strzel ców Kar pac kich.
Spo czy wa na nim 1072 po le głych żoł -
nie rzy Rze czy po spo li tej wszyst kich na -
ro do wo ści (Po la ków, Bia ło ru si nów,
Ukra iń ców, Ży dów) wy pro wa dzo nych
przez Wła dy sła wa An der sa z „nie ludz -
kiej zie mi”, z so wiec kich obo zów kon -
cen tra cyj nych Ar chi pe la gu Gu łag.
Ge ne rał Wła dy sław An ders w swej
ostat niej wo li pro sił, by mógł być po cho -
wa ny wśród swo ich żoł nie rzy pod Mon -
te Cas si no. Je go grób sta no wi dziś
cen tral ny punkt cmen ta rza. Cmen tarz
pol skich żoł nie rzy ozda bia ją wy ku te
w ka mie niu sen ten cje: „Prze chod niu po -
wiedz Pol sce, że śmy po le gli wier ni w jej
słu żbie” oraz „Za na szą i wa szą wol ność
my żoł nie rze pol scy od da li śmy Bo gu
du cha, cia ło zie mi wło skiej, a ser ca Pol -
sce”. Wal ki żoł nie rzy pol skich o Mon te
Cas si no zo sta ły upa mięt nio ne na Gro bie
Nie zna ne go Żoł nie rza w War sza wie na -
pi sem na jed nej z ta blic „MON TE CAS -
SI NO 11 – 25 V 1944” oraz na pi sem
„MON TE CAS SI NO” na zni czu Gro bu
Nie zna ne go Żoł nie rza w Kra ko wie.

W 70. rocz ni cę bi twy o Mon te Cas -
si no pre mier Do nald Tusk i bry tyj ski
ksią żę Har ry zło ży li wień ce oraz za pa -
li li zni cze na Pol skim Cmen ta rzu Wo -
jen nym. Ku czci bo ha te rów od był się
apel po le głych, od da no sal wę ho no ro wą.
Na cmen ta rzu za brzmiał też Hej nał Ma -
riac ki – wy ko na no go na pa miąt kę te go,
że 18 ma ja 1944 r. po zdo by ciu wzgó rza
Mon te Cas si no, w ru inach klasz to ru be -
ne dyk ty nów utwór ten ode grał plu to no -
wy Emil Czech. Har ce rze zło ży li
czer wo ne ma ki na gro bach żoł nie rzy.
Ode gra ne zo sta ły hymn Pol ski i Włoch.
Uro czy stej mszy św. prze wod ni czył me -
tro po li ta war szaw ski kard. Ka zi mierz
Nycz. Jak pod kre ślił bur mistrz mia sta
Cas si no, Giu sep pe Go li ni Pe trar co ne:

– Pol ski cmen tarz Mon te Cas si no
i wszyst kie gro by są świa dec twem od wa -
gi i naj więk szej ofia ry ży cia dla wol no -
ści i po ko ju.

D. BO RO WIEC
(na podstawie: historia.newsweek.pl,

nowahistoria. interia.pl, pl.wikipedia.org)

70. rocz ni ca bi twy 
o Mon te Cas si no
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Ka żde go dnia mo żesz spo tkać
na swo jej dro dze pi ja ne go kie row -
cę. Nie ma lże co dzien nie me dia do -
no szą o ko lej nych wy pad kach,
po trą ce niach, nie po trzeb nych
przed wcze snych, tra gicz nych
i nie za słu żo nych śmier ciach al bo
ka lec twie dzie ci, ma tek, oj ców... 

Czy wiesz, jak wie le ry zy ku je kie -
row ca, któ ry pro wa dzi po al ko ho lu?

Oprócz te go, że na ra ża na śmier tel -
ne nie bez pie czeń stwo sie bie, pa sa że -
rów i in nych użyt kow ni ków ru chu
dro go we go, gro żą mu po wa żne pro ble -
my praw ne. Ka ry dla pi ja nych kie row -
ców w Pol sce są su ro we.

Kie row ca z za war to ścią al ko ho lu
w or ga ni zmie, któ ra wy no si lub pro wa -
dzi do stę że nia we krwi od 0,2 do 0,5
pro mi la (al bo za war to ścią al ko ho lu
w wy dy cha nym po wie trzu od 0,1 mg
do 0,25 mg al ko ho lu w 1 dm3), po peł -
nia wy kro cze nie z art. 87 ko dek su wy -
kro czeń. Gro zi mu ka ra grzyw ny
do 5000 zł, a na wet ka ra aresz tu (do 30
dni) oraz za kaz pro wa dze nia po jaz dów.
War to wy ja śnić, że sfor mu ło wa nie
„pro wa dzi do” do ty czy przy pad ku,
w któ rym kie ru ją cy pił al ko hol na krót -
ko przed tym, jak usiadł za kie row ni cą
(wy pi ta sub stan cja nie zdą ży ła jesz cze
w ca ło ści prze nik nąć do krwio obie gu).

Kie row ca pro wa dzą cy w sta nie nie -
trzeź wo ści – gdy za war tość al ko ho lu
prze kra cza lub pro wa dzi do 0,5 pro mi la
– pod le ga ka rze na pod sta wie art. 178a
ko dek su kar ne go. Gro zi mu wy so ka
grzyw na, ka ra ogra ni cze nia al bo po zba -

wie nia wol no ści do lat 2 oraz utra ta
upraw nień na czas od ro ku do 10 lat.

n Prze strze gaj my przed tym na szych
bli skich, któ rzy bez tro sko wsia da ją
za kie row ni cę „po piw ku”. 

n Nie oba wiaj my się zde cy do wa nie
sprze ci wić, czy wręcz unie mo żli -
wić pro wa dze nie sa mo cho du pi ja -
nej oso bie.

n Bądź my od po wie dzial ni i prze wi du -
ją cy. Wy bie ra jąc się na im pre zę al -
ko ho lo wą wcze śniej po sta raj my się
o to wa rzy stwo oso by, któ ra za pew -
ni nam bez piecz ny po wrót.

n Sprawdź my czy na sze dzie ci zna ją
te za sa dy i uczmy je wła ści wie i od -
wa żnie re ago wać sprze ci wem wo -
bec pi ja nych użyt kow ni ków dróg. 

n Nie bądź my bier ni. Kie dy wi dzi my
pi ja ne go kie row cę, któ ry wsia da
do sa mo cho du, re aguj my.

n Mo że my w ten spo sób ura to wać ży -
cie i zdro wie na szych bli skich i te go
nie od po wie dzial ne go czło wie ka, któ -
ry wsia da do sa mo cho du po al ko ho lu. 

Gmi na Msza na Dol na włą czy ła się
w tym ro ku w kam pa nię spo łecz ną „no
pro mil – no pro blem”, któ rej ce lem jest
na uka kon kret nych, zde cy do wa nych po -
staw sprze ci wu wo bec pi ja nych kie row -
ców. W kam pa nię już włą czy ły się
nie któ re gmin ne szko ły go to we
do udzia łu w kon kur sie pla stycz nym,
pa tro lach dro go wych w to wa rzy stwie
po li cjan tów, warsz ta tach i hap pe nin gach
pro mu ją cych lo go i ha sła kam pa nii. Za -
po wia da się cie ka we i wa żne wy da rze -
nie pro fi lak tycz ne. Ak cję spo łecz ną „no
pro mil – no pro blem” mo żna śle dzić
na stro nie in ter ne to wej www.bez pro mi -
lo wo.pl, www.msza na.pl

Za chę ca my wszyst kich do włą cze nia
się my ślą i czy nem w tą wa żną ini cja ty wę.

AN NA PE TRYC KA
W opar ciu o ma te ria ły Pań stwo wej Agen cji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych

Mszana Dolna
w kampanii społecznej 
„no promil – no problem”

Pieluchy
jednorazowe
a ekologia
Mo da na by cie eko lo gicz nym trwa.
W koń cu se gre gu je my śmie ci, na za -
ku py cho dzi my z eko tor bą, ku pu je -
my wa rzy wa z eko lo gicz nych upraw,
oszczę dza my wo dę, wy łą cza my ła -
do war ki. Ta kże mło dzi ro dzi ce mo -
gą zro bić coś dla śro do wi ska
i wy cho wać swo je dziec ko w pie -
lusz kach wie lo ra zo wych, za miast
pro du ko wać to ny śmie ci w po sta ci
jed no ra zo wych pie luch. 

Nie ukry waj my – dzie ci zu ży wa ją na -
praw dę ogrom ne ilo ści pie lu szek. Daw -
niej ro dzi ce nie mie li wyj ścia,
za opa try wa li się w te trę, któ rą pra li i go -
to wa li. Du żo szyb ciej też sa dza li dzie ci
na noc nik, bo ro bo ty z te tro wy mi pie lu -
cha mi by ło mnó stwo.

Dziś ku pu je my pacz kę pie luch, któ ra
star cza na kil ka dni. Zu ży te wy rzu ca my.
Nie jest to zbyt eko lo gicz ne za cho wa nie,
przyj mu jąc, że przez ca ły okres „pie lu -
cho wa nia” sta ty stycz ny ma luch prze by -
wa w jed no ra zów ce oko ło 22 000 go dzin
i zu ży wa ok. 6000 sztuk pie luch. To da -
je 1,5 to ny od pa dów, któ re roz kła dać się
bę dą ok. 500 lat. Do wy pro du ko wa nia
jed no ra zó wek dla 1 dziec ka na okres pie -
lusz ko wa nia zu ży wa się ok. 5-6 do ro -
słych drzew, 100 kg ro py naf to wej, 25 kg
po lia kry la nu, chlor oraz sub stan cje za pa -
cho we. Brzmi to ma ło eko lo gicz nie,
praw da? Do dat ko wym ob cią że niem dla
śro do wi ska jest pa ko wa nie zu ży tych pie -
lu szek w wo recz ki fo lio we – we wnątrz
nich mno żą się za raz ki, któ re mo gą in fe -
ko wać gle bę oraz prze ni kać do wód
grun to wych, po wo du jąc za tru cia wśród
lud no ści. Je że li zo sta ną spa lo ne, do at -
mos fe ry prze do sta ną się związ ki che -
micz ne, np. diok sy ny, któ re bę dą
za nie czysz czać po wie trze. A to wła śnie
diok sy na mi był tru ty Wik tor Jusz czen -
ko, pre zy dent Ukra iny. Ob ja wy za tru cia
w po sta ci zmian trą dzi ko wych są wi -
docz ne na twa rzy pre zy den ta do dziś.
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U dzie ci naj częst szy mi pro ble ma mi

zdro wot ny mi to wa rzy szą cy mi uży wa niu
jed no ra zó wek są: za czer wie nie, wy syp -
ka, od pa rze nia, re ak cje aler gicz ne na che -
mi ka lia, po wra ca ją ce za pa le nie dróg
mo czo wych, in fek cje bak te ryj ne. Więk -
szość tych scho rzeń spo wo do wa na jest
rzad kim zmie nia niem pie lu szek. Chłon -
ny wkład da je uczu cie su cho ści przez
wie le go dzin. To, co cie szy ro dzi ców, źle
wpły wa na ma leń stwo. Wie lo go dzin ne
prze by wa nie w nie wen ty lo wa nym, wil -
got nym śro do wi sku sprzy ja roz wo jo wi
cho ro bo twór czych bak te rii i wi ru sów.
Skó ra na ra żo na na sta ły kon takt z amo -
nia kiem sta je się prze su szo na, wra żli wa
i po dat na na in fek cje, stąd wy syp ki, od -
pa rze nia oraz nad wra żli wość.

Brak od po wied niej wen ty la cji po wo -
du je rów nież prze grze wa nie ge ni ta liów,
co ma zna czą cy wpływ na płod ność
w ży ciu do ro słym. Ko lej nym pro ble -
mem jest sze ro kość pie luch w kro ku. Są
one co raz wę ższe i ma ją fa tal ny wpływ
na układ bio de rek. Jest to szcze gól nie
wa żne przez kil ka pierw szych mie się cy
ży cia nie mow lę cia, gdyż mo że po wo do -
wać dys pla zję, co skut ku je ko niecz no -
ścią sze ro kie go pie lu cho wa nia w te trze,
a w nie któ rych przy pad kach ko niecz no -
ścią za ło że nia gip su.

Pieluszki wielorazowe
– alternatywa

Czy jest za tem ja kaś al ter na ty wa? Tak!
Pie lusz ki wie lo ra zo we, wy ko na ne z mi -
kro fi bry lub bam bu sa. Na tu ral ne i eko lo -
gicz ne. Co praw da trze ba je uprać, ale
za to są zdrow sze dla skó ry na sze go ma -
lu cha i eko lo gicz ne. Po nad to nie uczu la ją,
wspo ma ga ją pra wi dło wy roz wój sta wów
bio dro wych, są prze wiew ne, dzię ki cze -
mu zmniej sza ją ry zy ko od pa rzeń, nie za -
wie ra ją sub stan cji che micz nych, któ re
mo gą uczu lać ma lu chy. Od cho dy o sta łej
kon sy sten cji mo żna po pro stu strzep nąć
do to a le ty, czy li tam, gdzie jest ich miej -
sce. Pie lusz ki wie lo ra zo we po ma ga ją
dzie ciom po jąć „przy czy nę i sku tek”
i uświa da mia ją im za cho dzą ce w or ga ni -
zmie pro ce sy fi zjo lo gicz ne.

Zalety stosowania
pieluszek wielorazowych: 
n świa do my wpływ na ochro nę śro do -

wi ska;

n nie za wie ra ją wie lu sub stan cji che -
micz nych, któ re wy stę pu ją w pie lu -
chach jed no ra zo wych;

n w efek cie koń co wym są tań sze
od pie luch jed no ra zo wych;

n nie wy dzie la ją tak nie przy jem ne go
za pa chu, jak pie lu chy jed no ra zo we
i to za rów no pod czas no sze nia przez
dziec ko, jak i w trak cie „ocze ki wa -
nia” na pra nie;

n uczą dzie ci uży wa nia rze czy wie lo -
krot ne go użyt ku;

n za po bie ga ją efek to wi prze grza nia
ją de rek i w kon se kwen cji bez płod -
no ści u chłop ców;

n wspo ma ga ją pra wi dło wy roz wój
sta wów bio dro wych;

n za pew nia ją prze pływ po wie trza
i pra wi dło wą tem pe ra tu rę cia ła;

n za po bie ga ją po wsta wa niu grzy bic
i za pa leń ukła du mo czo we go.
Do dat ko wo kom fort no sze nia dla

ma lusz ka jest du żo więk szy niż pie lu -
szek jed no ra zo wych. Nie ma ją za pa chu
che micz ne go i są mię ciut kie.

Naj bar dziej istot ny dla ro dzi ców, po -
za eko lo gicz nym oczy wi ście, bę dzie za -
pew ne aspekt fi nan so wy. Koszt jed ne go
opa ko wa nia pie luch jed no ra zo wych jest
ró żny i naj czę ściej za le ży od mar ki. Ale
je śli przy jąć, że śred nia ce na za 50 sztuk
to 30 zł oraz, że w jed no ra zów kach nasz
bo bas dłu żej bę dzie uczył się czy sto ści,
to na pie lusz ki wy da my ok. 2000-
3000 zł. Dla po rów na nia koszt pie luch
wie lo ra zo wych na ca ły okres pie lusz ko -
wa nia to ok. 500 zł.

Pie lu chy wie lo ra zo we
– pod su mo wa nie

Pod su mo wu jąc za tem, pie lusz ki
wie lo ra zo we są tań sze od jed no ra zó -
wek. Je dy na wa da, to fakt, że wy da -
tek ta ki nie roz kła da się nam w cza sie
kil ku lat, ale mu si my go po nieść wła -
ści wie jed no ra zo wo. Ale po za tym
eko pie lusz ki to sa me za le ty dla zdro -
wia i śro do wi ska. Szyb sza na uka czy -
sto ści na sze go dziec ka, do dat ko wo
przy dru gim dziec ku nie po no si my już
żad nych in we sty cji.

MAŁ GO RZA TA LE ŚNIAK 
Na potrzeby niniejszego artykułu

testowałam pieluchy następujących marek:
Bobolider, Pieluszki Mila, PluPlu, SIUR&PUR.

Wszystkie polecam

XLIV se sja, 30 kwie cień 2014r. 
1) Nr XLIV/487/2014 w spra wie uchwa le nia zmia -
ny miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Gli sne.
2)  Nr XLIV/488/2014 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Kasina Wielka.
3) Nr XLIV/489/2014 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Kasinka Mała.
4) Nr XLIV/490/2014 w spra wie uchwa le nia zmia ny
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Ka sin ka Ma ła.
5) Nr XLIV/491/2014 w spra wie uchwa le nia zmia -
ny miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Lu bo mierz.
6) Nr XLIV/492/2014 w spra wie uchwa le nia zmia -
ny miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Łę to we.
7) Nr XLIV/493/2014 spra wie uchwa le nia zmia ny
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Ło stów ka.
8) Nr XLIV/494/2014 sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Mszana Górna.
9) Nr XLIV/495/2014 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Mszana Górna.
10)  Nr XLIV/496/2014 w spra wie uchwa le nia zmia -
ny miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gmi ny Msza na Dol na wsi Ol szów ka.
11)  Nr XLIV/497/2014 w spra wie po par cia sta no -
wi ska re gio nal nych or ga ni za cji sa mo rzą do -
wych – sy gna ta riu szy Ogól no pol skie go
Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Sa mo rzą do wych
w spra wie pre zy denc kie go pro jek tu usta wy
o współ dzia ła niu w sa mo rzą dzie te ry to rial nym
na rzecz roz wo ju lo kal ne go i re gio nal ne go oraz
zmia nie nie któ rych ustaw (pro jekt z 30 sierp -
nia 2013r. – druk sej mo wy nr 1699).
12) Nr XLIV/498/2014 w spra wie zmia ny Uchwa -
ły Nr XLIII/471/2014 Ra dy Gmi ny Msza na Dol -
na z dnia 31 mar ca 2014 ro ku w spra wie
wy ra że nia zgo dy na wy od ręb nie nie w bu dże cie
gmi ny środ ków sta no wią cych fun dusz so łec ki.
13) Nr XLIV/499/2014 w spra wie zgo dy na przed łu -
że nie umo wy dzie rża wy grun tu w Ka sin ce Ma łej.

4czytaj str. 20

RAD NI UCHWA LI LI
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Po raz dzie sią ty na po la nie
„Na Ogro dach”, 8 czerw ca, spo tka li
się uczest ni cy Gor czań skie go Spo -
tka nie z Ja nem Paw łem II w Lu bo -
mie rzu – Rze kach. Uro czy stość
ob jął ho no ro wym pa tro na tem
ksiądz kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz,
me tro po li ta kra kow ski.

Or ga ni za to ra mi uro czy sto ści by li:
wójt gmi ny Msza na Dol na, dzie kan de -
ka na tu Msza na Dol na, pa ra fia rzym sko -
ka to lic ka w Lu bo mie rzu, Szko ły
Pod sta wo we nr 1 i nr 2 w Lu bo mie rzu,
OSP Lu bo mierz, so łec two Lu bo mierz
oraz Gor czań ski Park Na ro do wy. 

Aby tra dy cji sta ło się za dość, Spo tka -
nie roz po czę ło się zło że niem kwia tów
przy „Pa pie żów ce” przez przed sta wi cie -
li władz, szkół i or ga ni za cji dzia ła ją cych
na te re nie gmi ny oraz wszyst kich uczest -
ni ków uro czy sto ści, któ rzy w ten spo sób
chcie li od dać hołd Ja no wi Paw ło wi II.
Miej sce to da le kie od zgieł ku mia sta po -
zwo li ło na re flek sję, przy wo ła ło w pa -
mię ci sło wa Ja na Paw ła II, któ ry mó wił:
„…pa nu je ci sza bez i mien nych prze -
strze ni, któ ra po zwa la czło wie ko wi wy -

raź niej usły szeć we wnętrz ne echo gło su
Bo ga. Dar ten jest dla mnie szcze gól nie
cen ny, gdyż przy bli ża mi tę część pol -
skiej zie mi, któ rej czu łem się za wsze
ogrom nie bli ski. Pol skim Wier chom za -
wdzię czam wie le do brych chwil w mo im
ży ciu, w kształ to wa niu mo je go sto sun ku
do przy ro dy, do lu dzi, do Bo ga. Gó ry
po zwa la ją do świad czyć tru du wspi nacz -
ki, stro me po dej ścia kształ tu ją cha rak -
ter, kon takt z przy ro dą da je po go dę
du cha. Wo bec pięk na gór czu ję, że On
jest. I wte dy za czy nam się mo dlić.”

Głów na część uro czy sto ści mia ła
miej sce na po la nie „Na ogro dach”.
Mszę świę tą po prze dzi ła Ko ron ka
do Mi ło sier dzia Bo że go. Tłum nie zgro -
ma dze ni piel grzy mi od da li się mo dli -
twie, pa mię ta jąc o świę tym Ja nie
Paw le II. Oko licz no ścio wym pro gra -
mem ar ty stycz nym na sze go pa pie ża
uczci ła rów nież mło dzież z ze spo łu re -
gio nal ne go Ma li Za gó rza nie ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Lu bo mie rzu. Kul -
mi na cyj nym punk tem uro czy sto ści by ła
Eu cha ry stia, któ rej prze wod ni czył Oj -
ciec Jó zef Cy dej ko, by ły wi ka riusz pa -
ra fii w Lu bo mie rzu. Do kon ce le bry

i dzięk czy nie nia za dar ka no ni za cji Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II włą czy li się:
oj ciec Piotr Głód – lu bo mier ski pro -
boszcz, ks. Ma rian Bań ski – pro boszcz
z Msza ny Gór nej, ks. Ma rian Krzy stek
– pro boszcz z Ra by Ni żnej oraz ks.
Kon rad Ko zioł – wi ka riusz z Ka sin ki
Ma łej. Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści
za pew nił chór pa ra fial ny „Ju trzen ka”
z Lu bo mie rza, Or kie stra Dę ta OSP
z Msza ny Gór nej oraz Ze spół Folk lo ry -
stycz ne go „Po rę biań ski Ród” z Po rę by
Wiel kiej. 

Swo ją obec no ścią uro czy stość w Lu -
bo mie rzu – Rze kach uświet ni li: Wie sław
Jan czyk – Po seł na Sejm RP, Grze gorz
Bie droń – rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, Jan Pu cha ła – sta ro sta li -
ma now ski oraz je go za stęp ca Fran ci szek
Dzie dzi na, Mie czy sław Ury ga – czło nek
Za rzą du Po wia tu Li ma now skie go, pod -
in spek tor Mie czy sław Woj tas – na czel -
nik Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu
Dro go we go KPP w Li ma no wej, po -
przed ni wój to wie gmi ny Msza na Dol na,
gro no rad nych gmin nych z prze wod ni -
czą cym Ja nem Cho rą gwic kim na cze le,
Ja nusz To ma sie wicz – dy rek tor Gor -
czań skie go Par ku Na ro do we go, soł ty si
po szcze gól nych wsi gmi ny, a ta kże dy -
rek to rzy szkół z te go te re nu.

Wójt Bo le sław Ża ba po dzię ko wał
za po moc i za an ga żo wa nie w or ga ni za -
cję te go rocz ne go Spo tka nia wie lu oso -
bom, bez za an ga żo wa nia któ rych świę to
to nie mia ło by tak uro czy ste go i do nio -
słe go cha rak te ru: – Na sa mym po cząt ku
sło wa swo je go po dzię ko wa nia kie ru ję
do księ dza dzie ka na Mar ka Wój ci ka,
któ ry co ro ku wspie ra nas w or ga ni za cji
uro czy sto ści, dzię ku ję oj cu Jó ze fo wi Cy -
dej ko za prze wod ni cze nie we Mszy
Świę tej oraz wy gło sze nie do nas Sło wa
Bo że go. Dzię ku ję rów nież wszyst kim
księ żom kon ce le bran som. W spo sób
szcze gól ny swo ją wdzięcz ność i sza cu -
nek wy ra żam oj co wi Pio tro wi Gło do wi
– pro bosz czo wi tu tej szej pa ra fii, któ ry
pod jął się tru du przy go to wa nia uro czy -
sto ści od stro ny sa kral nej. W tym miej -
scu pra gnę rów nież po dzię ko wać
sio strze An nie Czter na stek oraz wszyst -
kim człon kom Chó ru Pa ra fial ne go JU -
TR ZEN KA z Lu bo mie rza, Ze spo ło wi
Folk lo ry stycz ne mu „Po rę biań ski Ród”,
a ta kże mu zy kom Or kie stry Dę tej OSP

Dziękczynienie
za Gazdę Świata



WWW.MSZANA.PL NASZA GMINA 11

WYDARZENIA
z Msza ny Gór nej z Mi cha łem My szą
– jej ka pel mi strzem na cze le, za opra wę
mu zycz ną na bo żeń stwa. 

Dzię ku ję wszyst kim tym, któ rzy przy -
go to wa li oł tarz: dru hom – stra ża kom
z Lu bo mie rza, pa ni Jó ze fie Da wiec
i wszyst kim za an ga żo wa nym w de ko ra -
cję oł ta rza.

Ochot ni kom z OSP dzię ku ję rów nież
za pil no wa nie po rząd ku na tra sach do -
jaz do wych oraz w miej scu na sze go spo -
tka nia.

Dzię ku ję P. Ma rii Bo żek, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Lu bo mie rzu,
oraz na uczy cie lom i uczniom tej pla ców -
ki za przy go to wa nie oko licz no ścio we go
pro gra mu ar ty stycz ne go.

Dzię ku ję P. Ja dwi dze Ba ran-Sto żek,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej Nr 1 w Lu -
bo mie rzu oraz ro dzi com uczniów tej
szko ły za przy go to wa nie po czę stun ku
dla wszyst kich uczest ni ków X Gor czań -
skie go Spo tka nia z Ja nem Paw -
łem II w Lu bo mie rzu–Rze kach oraz
współ or ga ni za cję tej uro czy sto ści.

Dzię ku ję rad nym wsi Lu bo mierz:
Pio tro wi Dol lo wi i Ja no wi Woj ciar czy -
ko wi oraz Jó ze fo wi Gac ko wi – soł ty so -
wi wsi, a ta kże pań stwu Ka ta rzy nie
i Cze sła wo wi Nie do ja dom, pa nu Ma ria -
no wi Za sad ni, pa ni Bo gu mi le Su rów ce
i pa nu Krzysz to fo wi Ślu sar czy ko wi
za wszel ką po moc w or ga ni za cji te go
świę ta.

Pra gnę po dzię ko wać rów nież P. Ja -
nu szo wi To ma sie wi czo wi, dy rek to ro wi
Gor czań skie go Par ku Na ro do we go,
oraz pra cow ni kom Par ku, za życz li wość,
z któ rą rok rocz nie przy or ga ni za cji te go
świę ta się spo ty ka my. Dzię ku ję za udo -

stęp nie nie do zwie dza nia sza ła su „Pa -
pie żów ka” oraz peł nie nie dy żu ru
na tra sach tu ry stycz nych pro wa dzą cych
po te re nie Gor czań skie go Par ku Na ro -
do we go.

Sło wa wdzięcz no ści kie ru ję rów nież
do Pa na Mar ka Fran czy ka – Ko men -
dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Msza nie
Dol nej oraz po li cjan tów z te go ko mi sa -
ria tu a ta kże pra cow ni ków Stra ży Gmin -
nej za czu wa nie nad bez piecz nym
do jaz dem nas wszyst kich na uro czy stość
oraz po wro tem do na szych do mów.

Dzię ku ję w koń cu Pa ni dok tor Da nu -
cie Mra żek kie row ni ko wi Nie pu blicz ne -
go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Ka sin ce Ma łej, Fi lia w Lu bo mie rzu
za opie kę me dycz ną nad uczest ni ka mi tej
uro czy sto ści oraz Pa ni Mał go rza cie Ka -
wec kiej na uczy ciel ce Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 w Lu bo mie rzu za pro wa dze nie
kro ni ki uczest ni ków uro czy sto ści.

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim pocz tom sztan da ro wym, za -
rów no szkol nym, jak i stra żac kim, któ re
co ro ku na da ją wy jąt ko wy – pod nio sły
cha rak ter tej uro czy sto ści.

Po zwól cie Pań stwo, że szcze gól ne
sło wa wdzięcz no ści skie ru ję do Was
wszyst kich, tak licz nie tu taj przy by łych
go ści. To wła śnie Wa sza obec ność na da -
je sens te mu spo tka niu. Tyl ko wspól nie
– ra zem z Pań stwem mo że my re ali zo wać
na ucza nie na sze go Wiel kie go Ro da ka
– świę te go już Ja na Paw ła II. Ser decz -
nie za to dzię ku ję.

Po za koń cze niu mszy św. wszy scy
uczest ni cy Gor czań skie go Spo tka nia
świę to wa li, czę stu jąc się spe cja ła mi lu -
bo mier skiej kuch ni, przy go to wa ny mi

przez ro dzi ców uczniów Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Lu bo mie rzu. Po słu chać
mo żna by ło kon cer tu Ze spo łu Folk lo ry -
stycz ne go „Po rę biań ski Ród” z Po rę by
Wiel kiej.

W mię dzy cza sie do ko ny wa no rów -
nież wpi sów do Pa miąt ko wej Kro ni ki.
– Zgro ma dze ni uczest ni cy te go rocz ne go
spo tka nia to miesz kań cy Lu bo mie rza,
oko lic, tu ry ści wę dru ją cy szla ka mi pa -
pie ski mi, ale rów nież go ście z ró żnych
za kąt ków Pol ski, a na wet spo za jej gra -
nic – in for mu ją or ga ni za to rzy. – Po ja wi -
ły się więc pod pi sy ro dzin z Lu bo mie rza,
Ło stów ki, Łę to we go, Ka si ny Wiel kiej,
Ka sin ki Ma łej, Po do bi na, To kar ni,
Msza ny Gór nej, Li ma no wej, Msza ny
Dol nej, Msto wa, Sie kier czy ny, Za brza,
Szcza wy, Kra ko wa, Ja strzę bia Zdro ju,
Trze bi ni, Wro cła wia, Le ska z woj. pod -
la skie go, War sza wy, Szcze ci na, Czę sto -
cho wy, Byd gosz czy, No we go Tar gu,
a na wet z An glii. Miej sco wo ści te świad -
czą o tym, jak sze ro ki krąg za ta cza ta
gor czań ska uro czy stość, jak łą czy lu dzi,
nie zwa ża jąc na ba rie rę od le gło ści. Ob -
ser wu je my rów nież, że miej sce to łą czy
po ko le nia, gdyż na po la nie go ści li śmy
za rów no ma łe dzie ci, sta wia ją ce pierw -
sze kro ki, jak i ich ro dzi ców, dziad ków,
a na wet i pra dziad ków. War to rów nież
wspo mnieć, że wśród wpi sów po ja wił się
ta ki zre da go wa ny przez dzien ni ka rza,
któ ry za pew nił nas, że mi ło mu by ło dzię -
ko wać dziś w tym miej scu, w ta kich oko -
licz no ściach, za Gaz dę Świa ta, o czym
na pi sze w „Go ściu Nie dziel nym”, „Ty -
go dni ku Po ha lań skim” i „Ka to lic kiej
Agen cji In for ma cyj nej”.

MAŁ GO RZA TA KA WEC KA
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To ha sło, któ re to wa rzy szy ło i wy -
zna cza ło kie ru nek die ce zjal ne go
przy go to wa nia do ka no ni za cji Ja -
na XXIII i Ja na Paw ła II. 

Ar chi die ce zja Kra kow ska, jak i ca ła
Pol ska, przy go to wy wa ła się do wiel kie -
go wy da rze nia, ja kim by ło ogło sze nie
świę ty mi Ko ścio ła dwóch ja kże prze ło -
mo wych pa pie ży XX wie ku. Po wta rza -
jąc ha sło die ce zjal ne go przy go to wa nia,
ks. kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz wie lo -
krot nie za chę cał, by jak naj le piej prze -
żyć ka no ni za cję i nie lę kać się
– na śla du jąc no wych świę tych – sa me -
mu zmie rzać do świę to ści. 

Od po wia da jąc na za pro sze nie ks.
kar dy na ła, zor ga ni zo wa li śmy pa ra fial -
ną piel grzym kę z Ka sin ki Ma łej
do Rzy mu. Miesz kań cy na szej miej -
sco wo ści tak lu bią piel grzy mo wać, że
już w pierw szym ty go dniu za pi sów
wszyst kie miej sca by ły za re zer wo wa ne.
Wy jazd wy da wał się być bar dzo od le -
gły, po nie waż or ga ni za cją za ję li śmy się
już we wrze śniu ubie głe go ro ku. Czas
szyb ko mi nął i ani się nie obej rze li śmy,
jak nad szedł dzień 24 kwiet nia, kie dy
to nad ra nem (4.00!) spo tka li śmy się
w na szym pa ra fial nym ko ście le
i wspól ną mszą św. roz po czę li śmy piel -
grzy mi szlak. 

Wy je żdża jąc z Ka sin ki Ma łej, że gna -
jąc ro dzin ne stro ny, kie ro wa li śmy się ku
gra ni cy pol sko -sło wac kiej w Chy żnem.
Po przez kraj na szych po łu dnio wych są -
sia dów, po dzi wia jąc pa no ra mę Bra ty sła -
wy, zbli ża li śmy się do gra ni cy
sło wac ko -au striac kiej. W kra ju Straus -
sa, Schu ber ta i Mo zar ta po dzi wia li śmy
pięk ne kra jo bra zy, sma ku jąc wy śmie ni -
tą ka wę. Pod ko niec pierw sze go dnia na -
szej piel grzym ki za chwy ca li śmy się
wi do ka mi al pej skich wznie sień i ma -
low ni czych miej sco wo ści. Prze kra cza -
jąc gra ni cę au stry jac ko -wło ską,
do tar li śmy do Ta rvi sio, i da lej, na miej -
sce pierw sze go noc le gu, do ho te lu po -
ło żo ne go w uro kli wej miej sco wo ści
Ar ta Ter me. 

Wy po czę ci opu ści li śmy al pej skie
stro ny, uda jąc się do sank tu arium „Il
san to”, czy li do Pa dwy, by od dać cześć
świę te mu An to nie mu. W mie ście pa tro -
na od rze czy za gu bio nych do świad czy -
li śmy po wszech no ści Ko ścio ła, wi dząc

wy peł nio ną po brze gi ba zy li kę. Uczest -
ni czy li śmy w eu cha ry stii z 40 gru pa mi
z Pol ski, Włoch, Ar gen ty ny, USA i in -
nych kra jów. Już w Pa dwie, po czu li śmy
jak wie le osób zmie rza do Rzy mu.
W dłu giej ko lej ce po dą ża li śmy do gro -
bu św. An to nie go, ka pli cy pol skiej, czy
ka pli cy re li kwii. Po prze by ciu w tym
dniu 700 km, w od da li zo ba czy li śmy pa -
no ra mę Rzy mu i uda li śmy się na noc leg
nie da le ko Wiecz ne go Mia sta, w oko li ce
Ca stel Gan dol fo, do miej sco wo ści Mon -
te Po rzio Ca to ne. 

W so bo tę, dzień przed uro czy sto ścią
ka no ni za cji, chcie li śmy od wie dzić grób
Ja na Paw ła II. Wie lu wąt pi ło, czy
w ogó le uda nam się do stać do Ba zy li ki
św. Pio tra, ale, jak się prze ko na li śmy,
wia ra czy ni cu da. W na gro dę za wcze -
sną po bud kę, po nie dłu giej ko lej ce,
szczę śli wi roz po czę li śmy zwie dza nie
naj wa żniej szej świą ty ni chrze ści jań -
skiej. Słu cha jąc prze wod ni ka, prze no si -
li śmy się w cza sie od św. Pio tra, pa trząc
od wej ścia ba zy li ki na wzgó rze Gia ni -
co lo, gdzie zgi nął Ksią żę Apo sto łów,
po cza sy współ cze sne. Po dzi wia li śmy
Pie tę i in ne per ły ar chi tek tu ry i ma lar -
stwa zgro ma dzo ne w ba zy li ce. Do tar li -

śmy do ka pli cy św. Se ba stia na, gdzie
znaj du je się grób Ja na Paw ła II. W wiel -
kim tłu mie mie li śmy mo żli wość po pa -
trzyć na to miej sce i wes tchnąć do Bo ga.
Po opusz cze niu Ba zy li ki św. Pio tra uda -
li śmy się do ko ścio ła Św. Du cha, nie da -
le ko Wa ty ka nu, gdzie uczest ni czy li śmy
w eu cha ry stii, któ rej prze wod ni czył abp.
Wa cław De po. Po mszy św. roz po czę li -
śmy in ten syw ne zwie dza nie. Me trem
do tar li śmy na La te ran, gdzie w ba zy li ce
św. Ja na, słu cha li śmy o lo sach pa pie stwa
i tej głów nej świą ty ni Wiecz ne go Mia -
sta. Ko lej nym punk tem na szej piel -
grzym ki by ła ba zy li ka San ta Ma ria
Mag gio re, gdzie oglą da li śmy jed ne
z naj star szych za cho wa nych frag men tów
świą ty ni z cza sów sta ro żyt nych i mo dli -
li śmy się przy re li kwiach żłób ka Pa -
na Je zu sa. Od ba zy li ki, spa ce rem
po Rzy mie, uda li śmy się do sym bo lu
sto li cy Włoch, ja kim nie wąt pli wie jest
Ko lo seum. Oglą da li śmy rów nież bu -
dyn ki sta ro żyt ne: cyrk Fla wiu sza, Ka pi -
tol, Fo rum Ro ma num. Prze cho dząc
obok po mni ka Wik to ra Em ma nu ela do -
szli śmy do słyn nej fon tan ny Di Tre vi.
Po pięk nym, ale mę czą cym dniu, wró -
ci li śmy do ho te lu. 

Nie lękajcie się być
świętymi



WYDARZENIA
„Witos” Ziemi
Zagórzańskiej
Zmarł Wła dy sław Try bus – spo -
łecz nik i dzia łacz lu do wy, miesz -
ka niec Łę to we go. Od szedł 19
ma ja. Miał 94 la ta. 

Wła dy sław Try bus uro dził się 30
czerw ca 1920 ro ku w Łę to wem. Już
od szko ły zwią zał swo je lo sy z ru chem
lu do wym. W 1938 ro ku wstą pił
do Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej „Wi -
ci”, a na stęp nie do PSL i ZSL.

W cza sie II woj ny świa to wej dzia łał
w kon spi ra cyj nym ru chu opo ru ZWZ,
a po tem w ugru po wa niu Ba ta lio nów
Chłop skich pod pseu do ni mem „Sęp”.
Po woj nie, po za war ciu związ ku ma -
łżeń skie go z Jó ze fą Wę glarz, pro wa dził
w Łę to wem wzo ro we, du że go spo dar -
stwo rol ne ze spe cja li za cją – ho dow la
owiec.

Ro dzi na by ła je go oczkiem w gło -
wie. Do cho wał się czte rech sy nów
i trzech có rek. Oprócz pra cy na ro li je -
go praw dzi wą pa sją by ła dzia łal ność
spo łecz na. Ini cjo wał wie le czy nów
spo łecz nych, otwie rał miesz kań com
Łę to we go, Msza ny Gór nej, Lu bo mie -
rza, Szcza wy przy sło wio we okno
na świat. Or ga ni zo wał ro bo ty zwią za -
ne z elek try fi ka cją, bu do wą dróg, za -
opa trze niem wsi w wo dę. Z je go
ini cja ty wy mię dzy in ny mi zo sta ła wy -
bu do wa na dro ga Msza na Dol na – Lu -
bo mierz – Szcza wa, czy dro ga
Msza na Dol na – Łę to we – Wil czy ce.

Ak tyw nie dzia łał w ru chu lu do -
wym, peł niąc wie le funk cji w Zjed no -
czo nym Stron nic twie Lu do wym, m.in.
wi ce pre ze sa Po wia to we go i Wo je -
wódz kie go Ko mi te tu ZSL, człon ka
Na czel ne go Ko mi te tu ZSL. Udzie lał
się rów nież w pra cy spo łecz nej w spół -
dziel czo ści i związ kach bra nżo wych
rol ni ków. W la tach 1966-1993 był pre -
ze sem Za rzą du Wo je wódz kie go, a na -
stęp nie pre ze sem Głów ne go
Zrze sze nia Ho dow ców Owiec.

W 1969 ro ku zo stał wy bra ny na po -
sła z okrę gu po wia tu No wy Sącz, Li -
ma no wa, No wy Targ i Za ko pa ne.
Funk cję po sła na Sejm spra wo wał

przez trzy ka den cje od 1969 ro ku
do 1980 ro ku. W cza sie pra cy w Sej -
mie ak tyw nie dzia łał w Ko mi sji Rol -
nic twa. Miał swój udział
w ure gu lo wa niu sta nu praw ne go go -
spo darstw rol nych w Pol sce i uchwa le -
niu w dniu 26 paź dzier ni ka 1971 ro ku
usta wy o uwłasz cze niu rol ni ków. Dzię -
ki niej rol ni cy na by li na wy łącz ną wła -
sność użyt ko wa ne przez nich
go spo dar stwa rol ne. W la tach 1980-
1984 był rad nym, na stęp nie w la -
tach 1984-1988 prze wod ni czą cym
Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w No -
wym Są czu.

Wła dy sław Try bus nie za po mi nał
o swo jej wio sce Łę to we, gdzie z je go
ini cja ty wy wy bu do wa no m.in. szko łę,
dom stra ża ka, dro gi.

Ko lej ną je go pa sją by ło pszcze lar -
stwo. Pro wa dził wzo ro wą pa sie kę
w Łę to wem. Był ak tyw nym Człon -
kiem Ko ła Pszcze la rzy w Msza nie
Dol nej i Kar pac kie go Związ ku Pszcze -
la rzy w No wym Są czu. Przy czy nił się
wal nie do po wsta nia Do mu Pszcze la -
rza w Msza nie Dol nej.

– Zmar ły Wła dy sław Try bus do brze
za pi sał się w hi sto rii na szej ma łej oj -
czy zny. Czę sto w swo jej pra cy wzo ro -
wał się na swo im mi strzu pre mie rze
Win cen tym Wi to sie, dla te go śmia ło
mo żna go na zwać „Wi to sem” Zie mi
Za gó rzań skiej – mó wią człon ko wie
Za rzą du Miej sko -Gmin ne go PSL
w Msza nie Dol nej. – Po zo sta nie w na -
szej pa mię ci na za wsze ja ko przy ja ciel
oraz do bry i uczyn ny czło wiek, któ ry
wspie rał in nych w po trze bie.

Bio gra fia za www.li ma no wa.in
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Ko lej na noc by ła wy jąt ko wo krót ka.
Pra gnę li śmy do stać się na Plac św. Pio -
tra na mszę ka no ni za cyj ną. Wy je cha li -
śmy więc w stro nę Rzy mu
o go dzi nie 2.00 w no cy. Po do tar ciu au -
to bu sem do sta cji Ana gni na, ocze ki wa -
li śmy z wie lo ma gru pa mi na me tro. Tam
spo tka li śmy piel grzy mów z Msza ny
Gór nej z ks. pro bosz czem Ma ria nem
Bań skim. Ze sta cji Ot ta via no uda li śmy
się na Plac św. Pio tra. Po dro dze do łą -
czy ła do nas gru pa, któ rej prze wod ni -
czył ks. Gra cjan Heb da, wi ka riusz
z Ka si ny Wiel kiej. Dzię ki uprzej mo ści
ks. Kar dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza we -
szli śmy na plac i mie li śmy mo żli wość
prze ży wa nia mszy św. ka no ni za cyj nej
w sa mym cen trum Pla cu św. Pio tra.
Po eu cha ry stii, już cał kiem z bli ska, zo -
ba czy li śmy Oj ca Świę te go Fran cisz ka,
któ ry prze je żdżał mię dzy sek to ra mi
i bło go sła wił ze bra nych piel grzy mów.
Umoc nie ni spo tka niem z Fran cisz kiem
i pa pie żem eme ry tem Be ne dyk tem, cie -
szy li śmy się z ogło sze nia świę ty mi Ja -
na Paw ła II i Ja na XXIII. 

W po nie dzia łek po że gna li śmy Rzym
i uda li śmy się do Asy żu. Po dzi wia li śmy
ba zy li kę Mat ki Bo żej Aniel skiej,
a w niej Por ciun cu lę. W ka pli cy św. Kla -
ry uczest ni czy li śmy we mszy świę tej.
Wi zy tę w Mie ście Po ko ju za koń czy li -
śmy zwie dza niem śre dnio wiecz nej czę -
ści, szcze gól nie per ły ar chi tek to nicz nej,
ja ką jest ba zy li ka św. Fran cisz ka.
Na ostat ni noc leg na na szym piel grzy -
mim szla ku uda li śmy się do zna nej nam
miej sco wo ści Ar ta Ter me. 

Wy po czę ci dzię ko wa li śmy Bo gu
za wszyst kie ła ski na wspól nej eu cha ry -
stii i pro si li śmy w na szych in ten cjach.
Uda li śmy się w dro gę po wrot ną do gra -
ni cy z Au strią, póź niej rów nież przez
Sło wa cję do tar li śmy do Oj czy zny. Gdy
wje żdża li śmy do Ka sin ki, nie licz ni spoj -
rze li na ze ga rek i uśmiech nę li się, bo go -
dzi na 21.37 przy po mnia ła ha sło
wy jaz du na ka no ni za cję „nie lę kaj cie się
być świę ty mi”. 
Bo gu niech bę dą dzię ki za wszel kie ła -
ski, ja kich do świad czy li śmy. 
Świę ty Ja nie Paw le II – módl się za na mi.
Świę ty Ja nie XXIII – módl się za na mi.

KS. KON RAD KO ZIOŁ 
wi ka riusz pa ra fii Na wie dze nia 

N. M. P. w Ka sin ce Ma łej
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W uro czy stość Naj święt szej Ma ryi
Pan ny, Kró lo wej Pol ski za koń czy ło
się co rocz ne, trzy dnio we spo tka nie
dzie ci i mło dzie ży z pa ra fii pro wa -
dzo nych przez Zgro ma dze nie Zmar -
twy chw stań ców. Od dwu dzie stu
je den lat jest ono zna ne pod na zwą
„Mi ni -Emaus”. Tym ra zem po raz
ko lej ny od by ło się ono na te re nie
gmi ny i mia sta Msza na Dol na. 

Wła dze obu jed no stek sa mo rzą do -
wych, z wój tem Bo le sła wem Ża bą oraz
bur mi strzem Ta de uszem Fi li pia kiem
na cze le, ak tyw nie wspar ły to wy da rze -
nie po przez uży cze nie szkół i obiek tów
spor to wych oraz udo stęp nie nie ma te ria -
łów pro mu ją cych re gion. W wy mia rze
or ga ni za cyj nym wiel ką po moc oka za li
też mło dzi ze zmar twych wstań czej pa -
ra fii w Msza nie Gór nej.

W XXI Mi ni -Emaus wzię ło udział
po nad 400 osób – mi ni stran tów i ze spo -
łów mu zycz nych – wraz ze swo imi opie -
ku na mi z osiem na stu pa ra fii roz sia nych
po ca łej Pol sce (od Gdań ska po Msza nę
Gór ną) i Eu ro pie. By li bo wiem obec ni
mi ni stran ci ze zmar twych wstań czej pa -
ra fii gre ko ka to lic kiej w Bur gas w Buł -

ga rii oraz z pa ra fii we Lwo wie na Ukra -
inie. O. Mi ko łaj Li pi tak CR ra zem ze
swo imi mi ni stran ta mi, sko rzy sta li z oka -
zji, by we wzru sza ją cy spo sób po dzię -
ko wać za wszel ką po moc, ja ka do cie ra
z Pol ski ta kże do na szej pa ra fii na lwow -
skich Zbo iskach. 

– Wszyst kie wspól no ty ra do śnie pre -
zen to wa ły się ka żde go wie czo ru i w ten
spo sób mo gli śmy nie co przed łu żyć at -
mos fe rę wiel ka noc nych spo tkań ze
Zmar twy chw sta łym Chry stu sem oraz
wy ra zić swo ją wdzięcz ność Bo gu za dar
ka no ni za cji dwóch wiel kich pa pie ży: Ja -
na XXIII oraz Ja na Paw ła II – re la cjo nu -
ją or ga ni za to rzy. – Oka zją do te go by ły
rów nież co dzien ne eu cha ry stie. Pierw -
sza mia ła miej sce w go ścin nych pro gach
no wo wy bu do wa ne go ko ścio ła pw. Mi ło -
sier dzia Bo że go w Msza nie Dol nej. Tam -
tej szy pro boszcz, ks. Ta de usz Mro wiec
z ra do ścią przy jął zmar twych wstań czych
mi ni stran tów i scho le w pro wa dzo nej
przez sie bie pa ra fii. Mło dzi wzię li udział
w uro czy stej, pro ce syj nej in au gu ra cji na -
bo żeństw ma jo wych. Pod czas mszy świę -
tej oj ciec Ma riusz Ma zur CR, je den
z po przed nich dusz pa ste rzy po wo łań
(obec nie pro boszcz na po znań skich Smo -

cho wi cach), w swo im ka za niu za chę cał
mło dzież do ży wej wia ry w Je zu sa Chry -
stu sa, z któ rej pły nie praw dzi wa ra dość.
Do tej ra do ści, na stęp ne go dnia, na wią -
zał też w ho mi lii o. To masz Ba niak CR,
je den z głów nych or ga ni za to rów Zmar -
twy chw stań czych Spo tkań Mło dych
w Gdań sku. Wska zał, że praw dzi wa ra -
dość pły ną ca od Zmar twy chw sta łe go,
znaj du je swe uwi docz nie nie w co dzien -
nej słu żbie. Nie tyl ko przy oł ta rzu, ale
w ka żdej ży cio wej sy tu acji. Na to miast oj -
ciec Wie sław Śpie wak CR, pro win cjał
Pol skiej Pro win cji Zmar twy chw stań ców,
któ ry prze wod ni czył mszy świę tej na za -
koń cze nie XXI Mi ni -Emaus, mó wił
o pięk nie te go świa ta, przy wo łu jąc ma -
low ni cze kra jo bra zy, ota cza ją ce Msza nę
Dol ną. Po win no to być in spi ra cją do po -
szu ki wa nia pięk na w so bie i do by cia
pięk nym, ta kim, ja kim stwo rzył nas Bóg
– mó wił oj ciec pro win cjał. 

O. Śpie wak, po mszy św. uho no ro wał
me da la mi i pu cha ra mi zwy cięz ców spor -
to wych zma gań, któ re by ły istot ną czę -
ścią XXI Mi ni -Emaus. By ło ich
nie mal 150. W roz gryw kach bra li udział
za rów no chłop cy, jak i dziew czę ta. Ka -
żdy w swej ka te go rii wie ko wej.
Nad spra wie dli wym prze bie giem kon ku -
ren cji spor to wych czu wa li miej sco wi na -
uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go. By ło
co ro bić, po nie waż mło dzież i dzie ci
star to wa ły w ró żnych roz gryw kach. By -
ły to: ko szy ków ka, te nis sto ło wy, za wo -
dy lek ko atle tycz ne i oczy wi ście tur niej
pił ki no żnej, w któ rym zwy cię ży li mi ni -
stran ci z Kra ko wa z Wo li Du chac kiej
w ka te go rii młod szej oraz przed sta wi cie -
le słu żby li tur gicz nej z Ko ście rzy ny i Ko -
niec po la w star szej ka te go rii. Nie któ rzy
do cze ka li się mia na „zło tych chło pa -
ków”, zdo by wa jąc trzy zło te krą żki. Ów
en tu zjazm i ener gia, któ re pięk nie ujaw -
ni ły się pod czas spor to wych zma gań,
w twór czy spo sób ujaw nia ją się też na co
dzień w miej scach, do któ rych mło dzi
dziś po wró ci li. Jed nak za rok po ja wią się
znów w Msza nie Dol nej. Do brze im tu
by ło, po dob nie jak uczniom w Emaus,
do któ rych w go ści nę przy szedł Je zus.
Te raz wró ci li ogła szać, że oni też wi dzie -
li Pa na. 

KS. JAN KACZ MA REK CR
dy rek tor Cen trum Po wo ła nio we go

„Emaus” w Msza nie Gór nej

Mini-Emaus w Mszanie
Górnej i okolicach
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Prze ja żdżki kon ne, po ka zy sa mo -
cho dów bo jo wych, ro we ro wy tor
prze szkód – to tyl ko nie któ re
z atrak cji, ja kie cze ka ły na uczest ni -
ków III Fe sty nu Ro dzin ne go z oka zji
Dnia Dziec ka i Dnia Spor tu Szkol ne -
go, któ ry od był się 24 ma ja na te re -
nie „Or li ka” przy ZPO w Msza nie
Gór nej.

Im pre za roz po czę ła się po ka zem sa -
mo cho dów bo jo wych i sprzę tu po żar ni -
cze go jed nost ki OSP w Msza nie Gór nej.

Dzie ci mia ły wiel ką fraj dę, mo gąc wejść
do po jaz dów i wczuć się w ro lę stra ża -
ków. Jed nak naj wię cej wra żeń do star czył
im po kaz po da nia wo dy i prze wró ce nia
pa choł ków oraz urzą dzeń słu żą cych
do ra tow nic twa dro go we go. Jed no cze -
śnie na bo iskach spor to wych trwa ły roz -
gryw ki. Dzie ci z za an ga żo wa niem
ry wa li zo wa ły ze so bą w ró żnych grach
i za ba wach ru cho wych (pił ka no żna, siat -
ków ka, bad min ton, ko szy ków ka i pił ka -
rzy ki). Du żym za in te re so wa niem
cie szy ła się ta kże prze ja żdżka koń mi ze

stad ni ny Apacz w Msza nie Gór nej. Jed -
nak naj więk szą atrak cją oka za ła się
dmu cha na zje żdżal nia i zam ki, któ re
ufun do wał lo kal ny spon sor. Wy ko rzy sta -
li śmy ta kże na sze mia stecz ko ko mu ni ka -
cyj ne, gdzie był zor ga ni zo wa ny
ro we ro wy tor prze szkód dla czte ro oso -
bo wych dru żyn. Kul mi na cyj nym punk -
tem im pre zy by ło spo tka nie ze
spor tow ca mi – pol ski mi ka dro wi cza mi
w bie gach nar ciar skich. By li to: Se ba -
stian Ga zu rek, Jan An to lec, Ma ciej Sta -
rę ga oraz miesz kan ka na szej gmi ny,
olim pij ka, me da list ka MŚ – Pa ni He le -
na Ku cza ik (Mi ko łaj czyk). Go ście opo -
wia da li m.in. o swo im po by cie
na olim pia dzie w So czi, od po wia da li
na py ta nia dzie ci oraz wspól nie z Pa nem
Wój tem wrę cza li na gro dy uczest ni kom
ró żnych roz gry wek. Na za koń cze nie im -
pre zy zro bio no pa miąt ko we zdję cia,
a dzie ci otrzy ma ły sło dy cze i na po je
od spon so rów.

– Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia
dla wszyst kich osób, firm i in sty tu cji, któ -
re przy czy ni ły się do po mo cy w zor ga ni -
zo wa niu te go rocz ne go fe sty nu – wy ra zy
wdzięcz no ści do lu dzi do brej wo li kie -
ru ją or ga ni za to rzy. A by li to: FPUH
Drew nex An drzej Nie do jad, Urząd
Gmi ny Msza na Dol na, OSP Msza -
na Gór na, Wę dzar nia Msza na Dol -
na – Adam My szo gląd, Stad ni na Ko ni
Apacz w Msza nie Gór nej, Za kład Mię -
sny Ci chań ski Msza na Gór na, FH Kroll -
Ko lar Kry sty na, Sil la Msza na Dol na –
Lu cy na Wę glarz, Skle pik Szkol ny
w ZPO w Msza nie Gór nej.

LE SZEK KA MIŃ SKI

Zabawa na Orliku

Do wód wra żli we go ser ca
Od po wia da jąc na za pro sze nie ks. Edwar da Łat ki, ka pe la na Cen -
trum Se nio ra w Dro gi ni, or kie stra dę ta „Sa mi Swoi” oraz Scho la
„Jed ność” z Ka sin ki Ma łej – Za gród ca swo ją obec no ścią i kon -
cer ta mi zmie ni li zwy kły dzień pen sjo na riu szy te go ośrod ka. 
– 1 czerw ca mu ry Cen trum nio sły echo wy ko ny wa nych przez
mu zy ków utwo rów. Wy śpie wy wa ne z ży wio łem przez dziew czę -
ta ze scho li pio sen ki re gio nal ne wy wo ła ły uśmiech na twa rzach
miesz kań ców te go do mu – z nie ukry wa nym wzru sze niem opo -
wia da ją uczest ni cy spo tka nia. – Nie któ rzy na wet an ga żo wa li się,
klasz cząc i śpie wa jąc ra zem z na mi. Na ko niec otrzy ma li śmy pa -
miąt ko wy upo mi nek oraz dy plom uzna nia z ty tu łem „Wra żli we
Ser ce” w do wód uzna nia za oka za łą se nio rom tro skę.

HO NO RA TA KA LE TA
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To by ła już XIV edy cja fe sty nu Kra -
ina Ra do ści, or ga ni zo wa ne go
w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Ka -
sin ce Ma łej. Sił i in wen cji or ga ni za -
to rom nie bra ku je, a mło dych
ta len tów przy by wa w tem pie pącz -
ku ją cych dro żdży. 

Te go rocz ną edy cję fe sty nu, zor ga ni -
zo wa ną 1 czerw ca, jak pod kre śli ła wi ta -
ją ca tłum nie ze bra nych, dy rek tor szko ły
Cze sła wa Ła buz, de dy ko wa li śmy tak ro -
dzi com, jak i dzie ciom z oka zji ich świę -
ta. Po god ne po po łu dnie zgro ma dzi ło
na szkol nym pla cu licz nych go ści, któ -
rzy do cie ra li do nas ca ły mi ro dzi na mi,
nie tyl ko z Ka sin ki, ale i z bli ższych
i dal szych oko lic. Wśród nich wi ta li śmy:
wój ta Bo le sła wa Ża bę, ks. pro bosz cza
Jó ze fa Ma cią żkę, rad nych i soł ty sa wsi,
eme ry to wa nych pra cow ni ków szko ły
oraz sym pa ty ków, spon so rów i wier -
nych przy ja ciół szko ły.

Spo tka nie roz po czę li śmy w tro chę
po wa żniej szym niż za zwy czaj na stro ju,
a to za spra wą szcze gól nych wy da rzeń,
któ re pod czas ta kiej pu blicz nej pre zen -
ta cji, ja ką jest ta naj więk sza ze szkol -
nych uro czy sto ści, chcie li śmy uczcić
i upa mięt nić. 

Za pre zen to wa li śmy ze bra nym du mę
na szej pla ców ki – nasz no wy, po świę -
co ny w grud niu sztan dar, któ ry swo ją
pu blicz ną pre mie rę miał pod czas od by -
wa ją cych się w Ka sin ce gmin nych uro -
czy sto ści ma jo wych: rocz ni cy
Kon sty tu cji 3 Ma ja i Dnia Stra ża ka.
W obec no ści te go sym bo lu na szej
wspól no ty prze ży wa li śmy jesz cze raz
ra dość z ka no ni za cji Ja na Paw ła II, słu -
cha jąc przy go to wa ne go przez szkol ny
chór i ze spół mu zycz ny pro gra mu. Ko -
lej nym wa żnym mo men tem by ło po -
dzię ko wa nie dru hom z miej sco wej
jed nost ki OSP, któ rzy ofiar nie przy czy -

ni li się do usu wa nia skut ków po wo dzi
tak w na szej pod to pio nej szko le, jak
i w ca łej wio sce. Za trud i po świę ce nie
dzię ko wał stra ża kom wójt, w asy ście pa -
ni dy rek tor oraz prze wod ni czą cej Ra dy
Ro dzi ców. Tym go ściom szcze gól nym
za de dy ko wa li ta kże swój wy stęp pierw -
szo kla si ści.

A po tem, jak za spra wą cza ro dziej -
skiej ró żdżki, roz wią zał się wo rek nie -
spo dzia nek, przy go to wa nych przez
przed szko la ków, ka żdą z klas i koła ar -
ty stycz ne dzia ła ją ce w szko le. Przy go -
to wa ne po pi sy ak tor skie, ta necz ne
i wo kal no-in stru men tal ne wy peł ni ły kil -
ka go dzin im pre zy, a mo gli by śmy tak
jesz cze dłu żej, gdy by nie desz czyk, któ -
ry jak co ro ku upo mi na się rów nież
o swo je miej sce w na szym pro gra -
mie. I to tyl ko przez nie go zre zy gno wa -
li śmy z za pla no wa nych roz gry wek
ro dzin nych i dal sze go mu zy ko wa nia
mło dych in stru men ta li stów. Trud no, od -
ro bi my to z na wiąz ką pod czas szkol nych
ob cho dów Dnia Dziec ka.

Uczta dla du cha to nieje dy na z atrak -
cji ro dzin ne go fe sty nu; nie za bra kło licz -
nych sto isk ga stro no micz nych, zje żdżal ni
dla dzie ci, skle pi ku z za baw ka mi, no
i oczy wi ście… lo te rii. Głów na na gro da
– ro wer - ufun do wa ny przez Cen trum
Edu ka cji i Roz wo ju eM Ka tra fił w rę ce
Se ba stia na Pęc ka, ucznia kla sy III. 

Sło wa uzna nia na le żą się wszyst kim,
któ rzy tak ofiar nie, co ro ku, an ga żu ją się
w przy go to wa nie im pre zy o ta kim for -
ma cie: dy rek cji i na uczy cie lom, pra cow -
ni kom szko ły, ro dzi com i spon so rom,
któ rym w trud nym okre sie koń ca pra co -
wi te go ro ku szkol ne go nie bra ku je sił,
by zmie niać Ka sin kę Ma łą w wiel ką
Kra inę Ra do ści. 

Po dzię ko wa nia kie ru je my ta kże
na rę ce soł tys He le ny Ka ni, któ ra jak co
ro ku jest fun da to rem na gro dy w lo te rii
fan to wej, a jej po mysł po par ty uchwa łą
ze bra nia wiej skie go o prze zna cze niu
czę ści fun du szu so łec kie go na ce le pro -
mo cyj ne za owo co wał de cy zją o za ku pie
dwóch so lid nych na mio tów han dlo wych
i wy god nych – co zgod nie po twier dzi li
sie dzą cy na nich go ście – krze se łek. Za -
ku py te słu żyć bę dą ca łej spo łecz no ści
Ka sin ki Ma łej i z pew no ścią uatrak cyj -
nią wie le ka sin czań skich im prez. 

ELŻBIE TA JA KU BIAK

Kraina Radości
A potem, jak za sprawą
czarodziejskiej różdżki, rozwiązał
się worek niespodzianek,
przygotowanych przez
przedszkolaków, każdą z klas i koła
artystyczne działające w szkole.
Przygotowane popisy aktorskie,
taneczne i wokalno-
instrumentalne wypełniły 
kilka godzin imprezy...
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Do bie ga ją koń ca pra ce zwią za ne
z bu do wą sie ci ka na li za cyj nej
w miej sco wo ści Łę to we. 

In we sty cja re ali zo wa na jest z udzia -
łem środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach dzia ła nia „Pod sta wo we usłu gi dla
go spo dar ki i lud no ści wiej skiej”, PROW
na la ta 2007-2013, Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Kra ko wie, Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
Go spo dar ki Wod nej w War sza wie. 

Za da nie re ali zo wa ne jest przez fir mę
Bud kom plex z Boch ni. W je go ra mach
do ko lek to ra pod łą czo nych zo sta nie 170
bu dyn ków.

Z uwa gi na za in te re so wa nie miesz -
kań ców Łę to we go, któ rzy nie zo sta li ob -
ję ci pro jek tem ka na li za cji, a któ rym
in we sty cja stwo rzy ła mo żli wość pod łą -
cze nia się do niej, gmi na zle ci ła wy ko -
na nie do dat ko wych prac w ce lu
pod łą cze nia ok. 20 bu dyn ków do wy bu -
do wa nej sie ci. 

– W związ ku z tym, że wcią gu naj bli -
ższych ty go dni miesz kań cy Łę to we go
roz pocz ną ko rzy sta nie z sys te mu, przy -
po mi na my: sieć ka na li za cji sa ni tar nej
słu ży do od pro wa dza nia ście ków by to -
wych z go spo darstw do mo wych, a nie ja -
ko śmiet nik! – pod kre śla Ro man
Duch nik, dy rek tor Spół ki „Gór na Ra ba”
– eks plo ata to ra urzą dzeń ka na li za cji sa -
ni tar nej.

Ape lu je my więc:
– Nie wrzu caj my do ka na li za cji ma te -

ria łów sta łych, jak: pie lu chy, pod pa ski,
szma ty, po piół, owo ce, sko szo na tra wa,
itp.

Ta kich „rze czy” znaj du je my w ru rach
ka na li za cyj nych, czy też pom pow niach
ście ków, cał kiem spo ro. Nie któ re pom -
pow nie ście ków z te go wła śnie po wo du
mu si my czy ścić na wet co ty dzień, bo
ina czej ule ga ją one za ty ka niu, a na wet
po wa żnym awa riom. Nie ste ty do ka na -
li za cji tra fia ją na wet frag men ty zwie rząt,
czy też in ne „dziw ne rze czy”, jak np.
pił ki do gry. Ma te ria ły sta łe po win ny

tra fiać do ko szy i wor ków z od pa da mi
sta ły mi (śmie ci), a nie do ka na li za cji”; 

– Nie otwie raj my po kryw stu dzie nek
ka na li za cyj nych.

Stu dzien ki ka na li za cyj ne są przez
nie któ rych otwie ra ne głów nie w okre -
sach du żych opa dów. Chcą oni w ten
spo sób za pew nić spływ wo dy ze swo ich
za la nych dzia łek. Oczy wi ście jest to mo -
żli we tyl ko w wy żej po ło żo nych frag -
men tach sie ci ka na li za cyj nej. Trze ba
jed nak zwró cić uwa gę na to, że w okre -
sie du żych opa dów, roz to pów, sieć ka -
na li za cyj na jest już czę sto cał ko wi cie
na peł nio na, więc „do pusz cze nie” do niej
do dat ko wej ilo ści wo dy po wo du je za le -

wa nie dzia łek po ło żo nych w dol nych
par tiach sie ci ka na li za cyj nej. Po za tym,
na sku tek otwar cia wła zów, do sie ci ka -
na li za cyj nej tra fiają szlam czy pia sek,
a czę sto na wet cał kiem spo re ka mie nie.
Ma te ria ły te za py cha ją sieć ka na li za cyj -
ną i nisz czą wir ni ki pomp;

– Nie wle waj my do ście ków du żej ilo -
ści tłusz czy.

Tłusz cze spły wa ją do zbior ni ków (re -
ak to ry oczysz czal ni ście ków, pom pow -
nie ście ków), a tam się „zbi ja ją” i two rzą
zwar ty ko żuch, któ ry nie jest prze pom -
po wy wa ny przez pom py, a więc trze ba
go zbie rać ręcz nie.

Cze go miesz kań cy nie mo gą wrzu cać
do ka na li za cji sa ni tar nej, mo żna do wie -
dzieć się szcze gó ło wo z usta wy o zbio ro -
wym za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym
od pro wa dza niu ście ków. Nie wła ści we
użyt ko wa nie ka na li za cji na ra ża spół kę
„Gór na Ra ba” na do dat ko we kosz ty
– kosz ty, któ re ob cią ża ją wszyst kich
miesz kań ców.

EDY TA TRO MI CZAK-KRZA NIK

Bu do wa ka na li za cji
na fi ni szu

Tłuszcze spływają do zbiorników
(reaktory oczyszczalni ścieków,
pompownie ścieków), a tam się
„zbijają” i tworzą zwarty kożuch,
który nie jest przepompowywany
przez pompy, a więc trzeba go
zbierać ręcznie.
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Ja dę na nie zwy kłą piel grzym kę.
Już się za czę ło to piel grzy mo wa -
nie, gdy w desz czo wy, póź ny wie -
czór (pią tek 25 kwiet nia) do cie ram
do Kra ko wa. Spe cjal ny po ciąg
do Rzy mu ma od je chać pra wie
o pół no cy, ale już stoi na pe ro nie
i po wo li się wy peł nia, bo du ża część
pąt ni ków je dzie z War sza wy. Zaj -
mu ję miej sce – wszyst kich kil ka na -
ście wa go nów to ku szet ki i je den
re stau ra cyj ny. Ru sza my. 

Jak do wie dzia łem się u kon duk to ra,
je dzie my przez Ka to wi ce, po tem przez
Ze brzy do wi ce do Czech i do Au strii, no
i do Włoch przez prze łęcz w Ta rvi sio.
Ju tro o tej po rze bę dzie my do je żdżać
do Rzy mu, a więc przede mną ca ła do -

ba pod ró ży – bez prze sia dek, na wet bez
wy cho dze nia z wa go nu. No i – bez żad -
ne go kło po ta nia się o noc leg, o wy bór
dro gi czy wy bór par kin gu. Mo żna sie -
dzieć, czy le żeć i…my śleć, to zna czy
du mać, wspo mi nać, oglą dać aż do znu -
dze nia kra jo bra zy za oknem. Ta kiej piel -
grzym ki mi by ło po trze ba do kom ple tu.
Wie lo ma ró żny mi bo wiem spo so ba mi
do sta wa łem się do Rzy mu, po cią giem
jed nak nie je cha łem. A trze ba tu po wie -
dzieć, że nasz Świę ty Pa pież po cząt ko -
wo tak wła śnie pod ró żo wał do Rzy mu:
naj pierw na stu dia ja ko ksiądz, a po tem
ja ko bi skup – już urzę do wo. By ła to jak -
by utar ta tra sa: naj pierw do Wied nia
(z Ka to wic), a stam tąd już bez po śred nio
do Rzy mu. Nie raz je cha li ra zem z kar -
dy na łem Wy szyń skim. Tak by ło np.

w la tach II So bo ru Wa ty kań skie go
(1962 – 1965).

Jest więc w cza sie mo jej te raz pod -
ró ży o czym po my śleć. Choć by o mo jej
pierw szej piel grzym ce la tem 1979 r.,
a więc w pierw szym ro ku pon ty fi ka tu
Ja na Paw ła II, a dwa mie sią ce po Je go
pierw szej piel grzym ce do Oj czy zny. Tej
wy pra wy nie za po mnę – nie tyl ko dla te -
go, że by łem po raz pierw szy w Rzy mie,
i w ogó le pierw szy też raz na Za cho dzie,
ale i dla te go, że pod ró żo wa łem ro we -
rem. Dwa ty go dnie, z dwo ma tyl ko star -
szy mi mi ni stran ta mi (trze ci nie do stał
pasz por tu!), i z trze ma tyl ko pew ny mi
miej sca mi na noc leg na tra sie. Te raz, ja -
dąc wy god nie po cią giem, mam czas to
wszyst ko wspo mi nać, gdy za okna mi
prze su wa ją mi się pa mię ta ne jesz cze
do dziś kra jo bra zy i miej sco wo ści. Gdy
pod je żdża my już pod Al py, jest bli sko
po łu dnia i we dług na sze go pla nu or ga -
ni zu je my w wa go nie „Wars” od pra wie -
nie mszy św. Jest nas 10 księ ży, tro chę
lu dzi mie ści się w tym wa go nie, resz ta

po zo sta je na swo im miej scu, przy nie sie -
my im Ko mu nię Św. Śpie wa my pie śni
wiel ka noc ne, prze cież jesz cze ty dzień
te mu by ła do pie ro Wiel ka So bo ta i przy -
go to wa nia do Wiel kiej Nie dzie li Zmar -
twy chw sta nia...

Te raz ła god nie su nie nasz po ciąg
wśród gór skich kra jo bra zów Ka ryn tii,
a dzię ki mszy św., któ rą spra wu je my,
do na szej pod ró ży do łą czył sam Pan Je -
zus w Eu cha ry stii. Jest więc wy śmie ni -
ta oka zja do dzię ko wa nia Bo gu,
do mo dli twy za wie lu lu dzi, któ rzy mi
kie dyś po ma ga li piel grzy mo wać, któ -
rych pro wa dzi łem do Włoch, do Rzy mu,
za mo ich przy ja ciół, któ rzy miesz ka ją
w Ita lii… My śli le cą rów nież do Ja -
na Paw ła II – ty le ra zy spo glą dał na te
al pej skie wi do ki: to z sa mo cho du lub

Uro czy sto ści ka no ni za cyj ne w Rzy mie

Przez tru dy
do gwiazd

Starożytni Rzymianie mawiali „Per
aspera ad astra” – Przez trudy
do gwiazd. Taka jest zresztą droga
człowieka przez życie. Tyle, że
święci umieją te trudy znosić
i pokonywać, a celują wysoko,
ponad gwiazdy! 
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z po cią gu, jak my te raz; to z gó ry – z sa -
mo lo tu… A te raz? Mó wi się, że „z gó -
ry, tam z nie ba pa trzy na nas”! Nie mam
co do te go żad nej wąt pli wo ści. Wła śnie
je dzie my do Rzy mu, gdzie bę dzie to
ogło szo ne uro czy ście – na ca ły świat!
Sta ro żyt ni Rzy mia nie ma wia li „Per
aspe ra ad astra” – Przez tru dy
do gwiazd. Ta ka jest zresz tą dro ga czło -
wie ka przez ży cie. Ty le, że świę ci umie -
ją te tru dy zno sić i po ko ny wać, a ce lu ją
wy so ko, po nad gwiaz dy! 

By wał też nasz Świę ty, już ja ko pa -
pież, i tu taj w Al pach, szcze gól nie
w Do lo mi tach. Za raz na po cząt ku pon -
ty fi ka tu po świę cał ka plicz kę Ma don ny
Do lo mi tów na naj wy ższym ich szczy cie
– Mar mo la dzie. To pra wie o ty siąc me -
trów wy żej niż na sza Świ ni ca w Ta trach,
to też sy pał na niej wte dy śnieg, choć by -
ło to w sierp niu. W Do lo mi ty przy je -
żdżał też na wy po czy nek let ni, a ta kże
i na nar ty. Gdy do je dzie my do Rzy mu,
spo tkam wśród za bez pie cza ją cych uro -
czy stość wo lon ta riu szy sym pa tycz ne go,
star sze go już An to nio, któ ry chęt nie
wdał się w roz mo wę, chwa ląc się, że
kie dyś na sta cji nar ciar skiej miał oka zję
uści snąć dłoń św. Ja na Paw ła II. – To był
do bry nar ciarz, ale naj lep szy – czło wiek.
Miał ser ce dla ka żde go! – po wie dział mi
wzru szo ny gór ski prze wod nik. 

Je dzie my te raz naj wy ższym od cin -
kiem na szej tra sy. Cza ru ją nas ośnie żo -
ne, wy so kie szczy ty. Pra wie wszy scy
pod cho dzą do okien, ktoś chce je otwie -
rać, bo ro bi zdję cia, ale za raz wkra cza -
my w stre fę desz czu. Tak zresz tą,
na mo kro, wi ta nas Ita lia, gdy za sta cją
Vil lach wje dzie my za chwi lę na wło skie
Ta rvi sio Be sco ver de. Po tem, już bli sko
Pa dwy, bę dzie sło necz nie i – są dząc
po ob ja wach wio sny – du żo cie plej.
Prze kwi ta ją bzy, kwit ną w ogród kach
iry sy, co raz wię cej cy pry sów, a na wet
po ja wia ją się drze wa oliw ko we i lau ro -
we. Po tem, pod wie czór, zo ba czy my eg -
zo tycz ne dla nas pal my, upięk sza ją ce
tu tej szą ro ślin ność. Tro chę luź niej zro -
bi ło się w „War sie” i idę na coś cie płe go
i go to wa ne go. Na stęp nie trze ba się prze -
spać choć tro chę, bo po pół no cy bę dzie
po bud ka i wy marsz z po cią gu na ca łą
do bę w Rzy mie. 

Za trzy mu je my się bli sko Ba zy li ki św.
Pio tra, na li nii ko lei pod miej skiej. Jest

już nie dzie la, dzień wiel kiej uro czy sto -
ści. Krę ty mi ulicz ka mi pod cho dzi my
od fron tu do Pla cu i Ba zy li ki św. Pio tra.
Ale stąd jesz cze da le ko, da le ko do nich,
choć wi dać pięk nie oświe tlo ną fa sa dę,
a na niej mo żna do strzec dwa ob ra zy no -
wych świę tych pa pie ży: Ja na XXIII i Ja -
na Paw ła II. To „da le ko, da le ko” jest
głów nie za spra wą gę ste go tłu mu piel -
grzy mów, któ ry le d wo się po su wa
– i nic nie da się na to po ra dzić.
Nie któ rzy są tu od wczo raj sze go dnia
lub wie czo ra. Ko czu ją tu taj – po -
pod ścia na mi bu dyn ków, w za cisz nych
miej scach wie lu pąt ni ków le ży na czym
się da, więk szość śpi. Po wo li wy co fu jąc
się z dry fu ją cej na przód rze szy lu dzi
znaj du ję i ja spo koj niej sze miej sce. Nie
bę dę usi ło wał do stać się jak naj bli żej
uro czy sto ści. Tu bli sko jest ekran i gło -
śni ki, gdy się nie co wy chy lę zo ba czę
pra wą część ba zy li ki i na wet ca łą jej ko -
pu łę. To mnie wy star czy. Dziś mu si wy -
star czyć. Ty le ra zy by łem bli sko Oj ca
Św., chy ba z 5 ra zy „u Nie go” – w ka -
pli cy, w apar ta men tach, a na wet
przy sto le na po sił ku. Bo gu niech bę dą
dzię ki – oraz tym, któ rzy mi do te go do -
po mo gli. A dziś jest wie lu lu dzi, któ rzy
do pie ro pierw szy raz są tu taj w Rzy mie,
nie chże doj dą jak naj da lej. 

Tak zde cy do waw szy, sia dam
pod ścia ną i na dłu ższy czas za sy piam.
Za cie pło to mi nie jest, wy god nie – też
nie po wiem, że by mi by ło; ale jest do pie -
ro dru ga w no cy – i czło wiek zmę czo ny
pod ró żą i nie by wa ły mi do zna nia mi – za -
śnie. Obok mnie lu dzie z ró żnych stron,
ale są i na si. Roz ma wia ją lu dzie z Byd -
gosz czy, wśród nich mat ka z dość du żym
syn kiem, cho ciaż na wóz ku dzie cię cym.
Chło pak ma dzi siaj uro dzi ny. „Za bra łam
go, chcia ła bym, że by ten dzień pa mię tał.
Niech so bie po śpi jesz cze. Na wóz ku jest
bez piecz niej.”

Ja nie śpię już od chwi li, gdy obok
prze su wa ła się ra do sna i gło śna gru pa
Ar gen tyń czy ków. Spo ty ka li się z sym -
pa tycz nym od ze wem i wi wa ta mi oto -
cze nia na cześć pa pie ża Fran cisz ka.

Pa mię tam – tak re ago wa li tu na nas,
Po la ków, za pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II. 

W mię dzy cza sie zro bi ło się ja sno,
du żo póź niej niż u nas, bo tu dzień nie
jest tak dłu gi. Po ja wi ły się też ogło sze -
nia na ekra nie i w gło śni kach: wpusz -

cza ją na Plac św. Pio tra, upra sza się
wcho dzić wol no, nie ci snąć się. Przy -
spie sza nie ba wem głów ny nurt na uli cy,
ja sko rzy stam i znaj dę so bie tu nie da le -
ko lep sze jesz cze miej sce. To mi wy star -
czy. Na ekra nie wi dać ró żne ob ra zy
z ży cia oby dwu pa pie ży, a po tem prze -
kaz z na szych Ła giew nik, gdzie trwa

mo dli tew ne ocze ki wa nie na tu tej szą
rzym ską uro czy stość. 

Za czy na się i ona, do kład nie o 10. Ze
śpie wem li ta nii do Wszyst kich Świę tych
wy ru sza z Ba zy li ki pro ce sja do oł ta rza
usta wio ne go przed jej fron tem. Wy bu -
cha ją okla ski, gdy po ja wia się po przed -
ni pa pież Be ne dykt XVI i skrom nie
zmie rza na miej sce wśród kar dy na łów.
Jest ich po nad set ka, bi sku pów chy ba ty -
sią ce, księ ży ca ły sek tor na Pla cu, ale
prze cież nie wszy scy tam się uda li. Wy -
da je się, że zmie ści ło by się tam i wię cej
lu dzi… Pój dzie my tam po za koń cze niu
uro czy sto ści. Na ra zie stąd zu peł nie do -
brze i po bo żnie mo żna uczest ni czyć. Tu
też przyj mu je my ko mu nię św., któ ra
dłu go, spraw nie i cier pli wie jest roz dzie -
la na. W ra dio od bior ni kach mo żna od na -
leźć trans mi sję w ję zy ku rów nież
pol skim. Ktoś nie da le ko mnie słu cha
usta wio ne do syć gło śno. 

Nie opi su ję tu uro czy sto ści, bo jest
za pew ne po wszech nie zna na. Po wiem
tyl ko, że by ła czymś dla mnie nie sły cha -
nie wiel kim, wzru sza ją cym do naj więk -
szej głę bi i po bu dza ją cym do dal sze go
dzia ła nia dla ewan ge li za cji. Ta kże
i do zno sze nia dal szych ró żnych tru dów.
Rów nież i tych na piel grzym ce. Ży cie
świę tych po ka zu je nam, że na le ży i war -
to po dej mo wać wszel ki wy si łek, aby
peł niej być czło wie kiem. Być Bo żym
czło wie kiem!

KS. JAN ZA JĄC
piel grzym ze Śnie żni cy do Rzy mu

Nie opisuję tu uroczystości, bo jest
zapewne powszechnie znana.
Powiem tylko, że była czymś dla
mnie niesłychanie wielkim,
wzruszającym do największej głębi
i pobudzającym do dalszego
działania dla ewangelizacji. 
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1 czerw ca, przy Ze spo le Szko ły
i Przed szko la w Ło stów ce, już
po raz szó sty od był się fe styn ro -
dzin ny. Im pre za ta nie tyl ko po -
zwa la szko le zgro ma dzić
do dat ko we środ ki fi nan so we, ale
przede wszyst kim ma cha rak ter
in te gra cyj ny. Mo bi li zu je dzie ci
i do ro słych do udzia łu w we so łej
ry wa li za cji o pu char dla naj ak tyw -
niej szej ro dzi ny, ufun do wa ny
przez pa nią soł tys. 

Sta łym i ulu bio nym punk tem pro gra -
mu są wy stę py przed szko la ków oraz ze -
spo łu re gio nal ne go Ma li Ło sto wia nie,
któ ry co raz czę ściej po ka zu je swo je
umie jęt no ści po za na szą gmi ną. Oprócz
te go ka żdy uczest nik fe sty nu mo że spon -
ta nicz nie za pre zen to wać się przed pu -
blicz no ścią w ra mach pro gra mu: „Mam
ta lent”. By li więc wo ka li ści, in stru men -
ta li ści oraz spor tow cy. Do dat ko wą opra -
wę mu zycz ną za pew nił ze spół „Li ght”.
W tym ro ku nie oce nio ną po moc oka zał
dziel ni co wy Ło stów ki mł. asp. Jó zef
Mrow ca, któ ry wraz ze st. post. Ad ria -
nem Wal cza kiem i post. Paw łem Gą sio -
rem, udo stęp nił dwa sa mo cho dy
po li cyj ne. Nie za bra kło rów nież ro dzi -
mych stra ża ków – ochot ni ków z pre ze -
sem Jó ze fem Mal cem na cze le. Ra da

Ro dzi ców oraz na uczy cie le jak zwy kle
przy go to wa li wie le atrak cji. Ro dzi ce bra -
li udział w kon kur sach na naj spryt niej szą
ma mę i naj sil niej sze go ta tę. Mło dzież
mo gła się spraw dzić w kon ku ren cjach
spor to wych, tur nie ju gry w war ca by oraz
w sta ro ho len der skiej grze w krą żki (sjo -
elen). Naj młod si chęt nie ko rzy sta li z pla -
cu za baw, tram po li ny i dmu cha ne go
zam ku. Ozda bia li się zmy wal ny mi ta tu -
aża mi i ma lo wa li twa rze. Dla pań uru -
cho mio no ką cik ko sme tycz ny, gdzie
mo żna by ło m.in. wy ko nać pro fe sjo nal -
ny ma ki jaż. Ra da Ro dzi ców pro wa dzi ła
rów nież lo te rię fan to wą oraz li cy ta cję.
Ofe ro wa ła m.in. kieł ba ski z gril la oraz
cia sta do mo we go wy pie ku. Przed sta wi -
cie le sto wa rzy sze nia „Przy ja cie le Ło -
stów ki” pre zen to wa li rę ko dzie ło.
No wo ścią był tur niej wie dzy o Ło stów -
ce i gmi nie Msza na Dol na, w któ rym ry -
wa li zo wa ły dwu oso bo we ze spo ły.
Wie dzę uczest ni ków oce nia li wójt – Bo -
le sław Ża ba, soł tys – Ma ria Far ga nus, dy -
rek tor – Ja ni na Flig oraz pra cu ją ca
w Ło stów ce od lat Kry sty na Knap czyk.
W ro le kon fe ran sje rów już po raz ko lej -
ny wcie li li się Do ro ta Mu cha oraz Jan
Cho rą gwic ki – prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny. W tym ro ku or ga ni za to rom i go -
ściom sprzy ja ła ta kże do bra po go da. 

MO NI KA AN TOSZ -GRO DZIC KA

VI Fe styn Ro dzin ny
w Ło stów ce

RAD NI UCHWA LI LI

XLV se sja, 30 maj 2014r.
1) Nr XLV/500/2014 w spra wie za twier dze nia
spra woz da nia fi nan so we go za 2013 rok.
2) Nr XLV/501/2014 w spra wie udzie le nia Wój to -
wi Gmi ny Msza na Dol na ab so lu to rium z ty tu łu
wy ko na nia bu dże tu na 2013 rok.
3) Nr XLV/502/2014 w spra wie za twier dze nia
rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Msza nie Dol nej z sie dzi -
bą w Ka sin ce Ma łej.
4) Nr XLV/503/2014 w spra wie za cią gnię cia kre -
dy tu na sfi nan so wa nie pla no wa ne go de fi cy tu
bu dże tu z prze zna cze niem na re mont na -
wierzch ni dróg gmin nych.
5) Nr XLV/504/2014 w spra wie zmia ny uchwa ły
Nr XL/438/2013 Ra dy Gmi ny Msza na Dol -
na z dnia 30 grud nia 2013 ro ku w spra wie przy -
ję cia Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
na rok 2014.
6) Nr XLV/505/2014 w spra wie zmian bu dże tu
Gmi ny Msza na Dol na na 2014 rok.
7) Nr XL/506/2014 w spra wie zmia ny wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej Gmi ny Msza na Dol na.
8) Nr XLV/507/2014 w spra wie okre śle nia ter mi -
nu, czę sto tli wo ści i try bu uisz cza nia opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.
9) Nr XLV/508/2014 w spra wie okre śle nia me to -
dy usta la nia opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi, usta le nia staw ki opła ty
oraz usta le nia staw ki opłat za od biór po jem ni -
ków z od pa da mi ko mu nal ny mi, o okre ślo nej po -
jem no ści.
10) Nr XLV/509/2014 w spra wie przy ję cia re ali -
za cji pro jek tu pn. „Mo der ni za cja od dzia łów
przed szkol nych w Gmi nie Msza na Dol na” nr
WND -POKL. 09.01.01-12-071/14 zło żo ne go
w kon kur sie nr POKL/9.1.1/II/14 w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Pod dzia ła -
nie 9.1.1.
11) Nr XLV/510/2014 w spra wie wy ra że nia zgo dy
na przy ję cie da ro wi zny udzia łów w nie ru cho -
mo ści po ło żo nej w Ka si nie Wiel kiej.
12)  Nr XLV/511/2014 w spra wie zmia ny Uchwa ły
Nr XLIII/478/2014 Ra dy Gmi ny Msza na Dol -
na z dnia 31 mar ca 2014r. w spra wie przy stą pie -
nia do zmia ny miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Gmi ny
Msza na Dol na wsi Lu bo mierz.

XLVI uro czy sta se sja, 7 czer wiec 2014r.
Re zo lu cja w spra wie uczcze nia 25 rocz ni cy od -
zy ska nia wol no ści przez na ród pol ski.
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1. Wspól nie z Za rzą dem Dróg Wo je -
wódz kich re ali zu je my pro jekt pn.

„Bu do wa chod ni ka w cią gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 968 Lu bień -Msza na Dol -
na – Za brzeż, odc. nr 050 km 0+000
– km 1+714, w miej sco wo ści Msza -
na Gór na”. Za koń cze nie za da nia za pla -
no wa no na ko niec li sto pa da 2014 r.,
jed nak wy ko naw ca obiek tu przy spie szył
re ali za cję ro bót i zgło sił go to wość do od -
bio ru ro bót na ko niec lip ca 2014 r.

War tość za da nia: 1.783.004,21 zł.
przy współ fi nan so wa niu przez Gmi nę
Msza na Dol na w wy so ko ści 50%. 

2. „Bu do wa chod ni ka dla pie szych
z oświe tle niem dro go wym oraz

za to ka mi au to bu so wy mi w cią gu dro gi
po wia to wej nr 1616 K „Msza na Gór -
na – Pod ło pień” w Ło stów ce” w km
od 2+859 do 3+461 (stro na le wa) (odc.
od Szko ły Pod sta wo wej do Ka pli cy
w Ło stów ce)”. – za da nie za pla no wa ne
do re ali za cji w la tach 2013 – 2014: Za -
koń cze nie za da nia za pla no wa no na ko -
niec sierp nia 2014 r., jed nak
wy ko naw ca obiek tu przy spie szył re ali -
za cję ro bót i zgło sił go to wość do od -
bio ru ro bót na ko niec czerw ca 2014 r.

War tość za da nia: 658.381,56 zł. 
Finansowanie zadania:
– 50 % kosztów budowy chodnika
– Starostwo Powiatowe
– 50 % kosztów budowy chodnika – Budżet
Gminy Mszana Dolna
– 100 % kosztów budowy oświetlenia
ulicznego – Budżet Gminy Mszana Dolna

3. 26.06.2014 r. od bę dzie się otwar -
cie ofert w prze tar gu nie ogra ni -

czo nym na re ali za cję za da nia pn.
„Po pra wa wa run ków ko mu ni ka cyj nych
i bez pie czeń stwa w cią gu dro gi gmin nej
nr 2509007 Ka sin ka Ma ła – Ło pusz ne
w km 0+000 – 2+275 w miej sco wo ści
Ka sin ka Ma ła”. Gmi na Msza na Dol -

na otrzy ma ła Pro me sę o do fi na so wa niu
te go za da nia środ ków bu dże tu pań stwa
w ra mach Na ro do we go pro gra mu prze -
bu do wy dróg lo kal nych – Etap II Bez -
pie czeń stwo – Do stęp ność –Roz wój

Za kres za da nie obej mu je wy ko na nie
ro bót pod sta wo wych i to wa rzy szą cych,
zwią za nych z wy ko na niem no wej na -
wierzch ni jezd ni /pod nie sie nie pa ra me -
trów tech nicz nych dro gi w za kre sie
no śno ści, rów no ści i szczel no ści na -
wierzch ni/, bu do wę przej ścia dla pie -
szych wraz ze spo czni ka mi, re no wa cją
od wod nie nia oraz mon ta żem ele men tów
bez pie czeń stwa ru chu na dro dze gmin nej
nr 2509007 Ka sin ka Ma ła – Ło pusz ne

Pla no wa ny ter min re ali za cji za da -
nia: 30.09.2014 r.

4. Roz po czę to pra ce przy re ali za cji
za da nia pn. „Re mont dro gi JA KU -

BIA KI w Ka sin ce Ma łej w km 0+000
– 0+340”.

Pla no wa ne ro bo ty dro go we obej mu ją
na stęp ne ich ro dza je:
– roboty przygotowawcze, rozbiórki
przepustów i korytek,
– roboty ziemne rowów i drogi,
– odwodnienie drogi (przepusty, korytka
ściekowe),
– profilowanie podłoża z zagęszczeniem,
– wykonanie podbudowy z tłucznia
kamiennego gr. 15+8 cm,
– wykonanie nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej gr. 5+5 cm,
szer. 3,0 m,
– pobocza klińcowe.
Pla no wa ny ter min re ali za cji za da -

nia: 30.07.2014 r.
M. SKOW RO NEK

Infrastruktura 
drogowa realizowana
w I i II kwartale 2014 r.
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POD SU MO WA NIE 2013. Tak jak
w po przed nich la tach, w ro ku 2013
na te re nie gmi ny Msza na Dol -
na swo ją dzia łal ność kul tu ral no–
oświa to wą pro wa dzi ło osiem
bi blio tek pu blicz nych.

Po mi mo ro sną cej po pu lar no ści elek -
tro nicz nych no śni ków in for ma cji, na sze
bi blio te ki, dzię ki swo im od da nym czy -
tel ni kom, nie za no to wa ły spad ku czy -
tel nic twa w sto sun ku do ubie głe go
ro ku. Wciąż sło wo pi sa ne w po sta ci ko -
dek su, czy li ksią żki, ma swo ich zwo -
len ni ków. 

W 2013 r. przy by ło nam łącz nie bli -
sko 1700 wo lu mi nów. Zo sta ły one za ku -
pio ne z wła snych środ ków bu dże to wych
oraz z do ta cji Bi blio te ki Na ro do wej,
w ra mach pro gra mu „Za kup no wo ści
dla bi blio tek”, do któ re go to pro gra mu
ko lej ny raz przy stę pu je my.

We wszyst kich na szych pla ców kach
mo żna sko rzy stać bez płat nie ze sta no -
wi ska kom pu te ro we go. In ter net jest re -
fun do wa ny przez Fun da cję Oran ge
w ra mach pro gra mu „Oran ge dla bi -
blio tek”, w któ rym już dru gi rok bie -
rze my udział.

Pod ko niec 2013 r. za pa dła de cy zja
o wdro że niu przez nas no we go sys te -
mu bi blio tecz ne go MAK+ (Mak Plus),
któ ry jest elek tro nicz nym, zin te gro wa -
nym sys te mem bi blio tecz nym, stwo -
rzo nym i roz wi ja nym przez In sty tut

Ksią żki. Sys tem umo żli wi two rze nie
elek tro nicz ne go ka ta lo gu bi blio tecz ne -
go, ba zy użyt kow ni ków pla ców ki, re -
je stra cję wy po ży czeń i udo stęp nień
za so bów oraz pro wa dze nie sta ty sty ki
bi blio tecz nej. Pra ca od by wa się po -
przez prze glą dar kę in ter ne to wą. Na ra -
zie je ste śmy na po cząt ku tej dro gi.
Za po zna je my się z sys te mem i za czy -
na my two rzyć ka ta lo gi księ go zbio rów,
któ re po sia da my. Pierw sze eg zem pla -
rze już mo żna prze szu ki wać na stro nie
www.mak plus.pl

W ubie głym ro ku prze pro wa dzi li -
śmy rów nież cie ka wy kon kurs fo to gra -
ficz ny pt. „Gmi na Msza na Dol na
wczo raj i dziś”, dzię ki któ re mu zo bra -
zo wa no zmia ny, ja kie za szły na prze -
strze ni lat w na szych miej sco wo ściach.
Po kło siem te go kon kur su jest bo ga ta
do ku men ta cja fo to gra ficz na, któ ra oca -
la od za po mnie nia daw ne zda rze nia,
nie ist nie ją ce już czę sto obiek ty ar chi -
tek tu ry, daw ne kra jo bra zy, a przede
wszyst kim lu dzi, któ rzy już daw no
ode szli.

Bi blio te ki gmi ny Msza na Dol na są
miej scem czę stych spo tkań grup czy -
tel ni ków: do ro słych, mło dzie ży i dzie -
ci. W dal szym cią gu też w ra mach
ak cji „Ca ła Pol ska Czy ta Dzie ciom”
prze pro wa dza ne są gło śne czy ta nia dla
naj młod szych. Ser decz nie za pra sza my
do na szych bi blio tek.

PRA COW NI CY GBP MSZA NA DOL NA

Gminne biblioteki 
publiczne mają się dobrze

560 wy ko naw ców wzię ło udział
w X Ju bi le uszo wym Fe sti wa lu Pie śni
Ma ryj nych „Ave Ma ry ja”, 10-11 ma ja
w Osiel cu. Nie za bra kło na nim
przed sta wi cie li gmi ny Msza na Dol na. 

Na sce nie fe sti wa lo wej wy stą pi ła
Scho la „Jed ność” z Ka sin ki Ma łej – Za -
gród ca oraz dzie cię cy ze spół „Ma li Ło -
sto wia nie” dzia ła ją cy przy Szko le
Pod sta wo wej w Ło stów ce. Zgod nie z re -
gu la mi nem dziew czę ta ze scho li wy ko -
na ły dwa utwo ry: „Jak szczę śli wa
Pol ska ca ła” oraz „To bie Pa nie za ufa -
łem”, a dzie ci z Ło stów ki za śpie wa ły:
„Ma ry jo, ślicz na Pa ni” oraz „Księ ga się
za my ka”. Po pi so wym wy ko na niem
swo ich utwo rów „Ma li Ło sto wia nie” za -

Wy śpie wa n 

Zajęcia
plastyczne
w bibliotece 
Już od po nad dwóch lat w Ra bie Ni -
żnej dzia ła Ko ło Mi ło śni ków Tra dy cji
Lu do wej, któ re współ pra cu je z tu tej -
szą Bi blio te ką Pu blicz ną. Wspól nie
or ga ni zu ją za ję cia pla stycz no -tech -
nicz ne dla dzie ci, mło dzie ży i do ro -
słych miesz kań ców wsi.

Człon ki nie Ko ła na tych za ję ciach
chęt nie dzie lą się z uczest ni ka mi swo ją
wie dzą i umie jęt no ścia mi. W bie żą cym
ro ku szcze gól ny na cisk pa nie z Ra by Ni -
żnej po ło ży ły na pra ce wy ko na ne wła -
sno ręcz nie. W cią gu dwóch ostat nich
mie się cy zor ga ni zo wa no sze reg oko licz -
no ścio wych warsz ta tów. O ich prze bie -
gu in for mu ją ra biań skie go spo dy nie:

– Pierw sze go kwiet nia, kie dy szó sto -
kla si ści pi sa li swój wa żny eg za min, a ich
ro dzi ce prze ży wa li pe wien stres, dzie ci
z kla sy „O” ze swo im wy cho waw cą,
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pew ni li so bie I miej sce w ka te go rii „Ze -
spół lu do wy” – gru pa dzie cię ca. „Jed -
ność” zaś w zma ga niach kon kur so wych
wy śpie wa ła II miej sce w ka te go rii
„Scho la” – gru pa mło dzie żo wa. War to
tu taj za zna czyć, że w tej ka te go rii pierw -
sze go miej sca nie przy zna no.

– Wy jazd dzie ci zin te gro wał rów nież
ro dzi ców, po nie waż dzię ki ich za an ga żo -
wa niu, uda ło się zor ga ni zo wać trans port
pry wat ny mi sa mo cho da mi za rów no w so -
bo tę, jak i w nie dzie lę – z sa tys fak cją re -
la cjo nu je dy rek tor szko ły w Ło stów ce.
– Na swój nie dziel ny wy stęp dzie ci cze -
ka ły po nad dwie go dzi ny, jed nak nie ża -
ło wa ły. Pu blicz ność cie pło przy ję ła
wy stęp i na gro dzi ła ze spół grom ki mi bra -
wa mi, do ma ga jąc się bi sów.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są: Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry, Spor tu i Pro mo cji
w Jor da no wie, Urząd Gmi ny w Jor da no -
wie, Pa ra fia Rzym sko -Ka to lic ka w Osiel -
cu oraz Ze spół Szkół w Osiel cu;
współ or ga ni za to rem Sta ro stwo Po wia to -
we w Su chej Be skidz kiej. Fe sti wal ma
cha rak ter otwar ty dla wszyst kich wy ko -
naw ców z ca łej Pol ski oraz z za gra ni cy,
wy ko nu ją cych utwo ry o te ma ty ce ma ryj -
nej. Utwo ry mo gą być po wszech nie zna -
ne lub mieć cha rak ter au tor ski. Ce lem
Fe sti wa lu jest spo tka nie mło dzie ży, dzie -
ci i do ro słych, aby wspól nie po przez wiel -
ki dar śpie wu i mu zy ki wy chwa lać Bo ga
i Ma ry ję, prze ży wać ta kie war to ści jak:
wia ra, kul tu ra i tra dy cja. Wy ko naw cy
przy go to wu ją dwa utwo ry. Je den po świę -

co ny Ma ryi, a dru gi to pie śni oa zo we lub
piel grzym ko we, za wie ra ją ce tre ści re li gij -
ne, ale nie ko niecz nie zwią za ne z Ma ry -
ją. 10 ma ja jest dniem prze słu chań,
na to miast 11 dniem kon cer tu lau re atów.

Ko mi sja Ar ty stycz na oce nia ła wy ko -
naw ców wg na stę pu ją cych kry te riów:

– do bór re per tu aru;
– spo sób wy ko na nia – in to na cja, dyk cja, fra -
zo wa nie, dy na mi ka, ar ty ku la cja;
– ogól ny wy raz ar ty stycz ny. 
– Przy go to wy wa ły śmy się dłu go i in ten -

syw nie, dzię ki cze mu zdo by ły śmy II miej -
sce – pod kre śla opie kun ka gru py. – Peł ne
za pa łu i chę ci do dal szej pra cy pra gnie my
roz wi jać się i ro bić to, co bar dzo lu bi my.

HO NO RA TA KA LE TA
JA NI NA FLIG

e pierw sze i dru gie miej sce

przed szko la ki wraz z ro dzi ca mi oraz in -
ni chęt ni, młod si czy tel ni cy na szej ksią -
żni cy przy szli na za ję cia
pla stycz no -tech nicz ne do Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Ra bie Ni żnej. Tu taj cze ka ły już
przy go to wa ne od po wied nie po mo ce tj.:
pa pier ko lo ro wy, no życz ki, klej, bi bu ła,
ły żki drew nia ne, tek tur ki, pi sa ki, far by,
pędz le, ście recz ki, kloc ki ku ku ry dzia ne
(Play Ma is). Na stą pi ła bu rza mó zgów
i ro dzi ły się wspa nia łe po my sły na wy ko -
na nie prac. Po mo cą i gło sem do rad czym
słu ży ły pa nie: Ewa, Sta sia, Mał go sia,
Edy ta, Kry sia, Ha lin ka, Zo sia. Star si ko -
le dzy po ma ga li młod szym. Wśród za ba -
wy i śmie chu po wsta wa ły ko lo ro we
pra ce: pa cyn ki na drew nia nych ły żkach:
świn ki, smo ki, kró li ki, z kloc ków ku ku ry -
dzia nych we so łe pi san ki i ba ran ki wiel -
ka noc ne. By ła to wspa nia ła za ba wa
pla stycz no -kon struk cyj na roz wi ja ją ca
spraw ność ma łych rą k. Po za koń czo nych
za ję ciach ka żdy uczest nik za brał do do -
mu wy ko na ną przez sie bie pra cę.

Kil ka dni póź niej, 10 kwiet nia, pa -
nie z Ko ła Mi ło śni ków Tra dy cji Lu do -
wej w Ra bie Ni żnej wy ko na ły
tra dy cyj ną pal mę wiel ka noc ną do ko -
ścio ła pa ra fial ne go w na szej miej sco -
wo ści. Zdo bi ły ją pięk ne pa ste lo we,
bi buł ko we ró że, buksz pan i ko lo ro we

wstą żki. Pra cu ją ce przy upi na niu pal -
my pa nie od wie dził ks. pro boszcz.
Omó wio no tra dy cyj ne po tra wy wiel ka -
noc ne, gosz czą ce na na szych sto łach,
wy ko na no i ro ze sła no kar ty świą tecz ne
do na szych se nio rów.

8 ma ja zaś gaź dzi ny zor ga ni zo wa ły
za ję cia z de co upa ge, tym ra zem dla do -
ro słych. W ra mach za jęć sa mo kształ ce -
nio wych człon ki nie Ko ła wy ko na ły
zdo bie nia me to dą de co upa ge na przed -
mio tach co dzien ne go użyt ku – drew nia -
nych i szkla nych. By ły to: de secz ki

do kro je nia chle ba, ły żki -„wa rze chy”,
szkla ni ce i kub ki ce ra micz ne.

Pod ko niec ma ja przed sta wi ciel ki Ko -
ła Mi ło śni ków Tra dy cji Lu do wej w Ra -
bie Ni żnej na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia
Go spo dyń Wiej skich w Ol szów ce wzię ły
udział w de gu sta cji po traw re gio nal nych.
Pa nie przy go to wa ły wspa nia łe po tra wy
i cia sta, któ re by ły smacz ne i pięk nie ude -
ko ro wa ne. Uczest nicz ki spo tka nia po -
dzie li ły się mnó stwem prze pi sów
na ró żne wspa nia ło ści.

HA LI NA JU GO WICZ
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22 ma ja to wy jąt ko wy dzień dla Ze -
spo łu Szko ły i Przed szko la w Msza nie
Gór nej. Mia ły tu miej sce trzy wa żne
uro czy sto ści: V Gmin ny Kon kurs Re -
cy ta tor ski dla uczniów trze cich klas
szko ły pod sta wo wej, I Gmin ny Prze -
gląd Pie śni Pa trio tycz nych dla przed -
szko la ków oraz Dzień Ro dzi ny. Dwie
pierw sze uro czy sto ści od by ły się
pod Ho no ro wym Pa tro na tem wój ta
Msza ny Dol nej Bo le sła wa Ża by, któ ry
był rów no cze śnie ich go ściem. Ho no -
ro wym go ściem był rów nież ks. Ma -
rian Bań ski – pro boszcz pa ra fii
w Msza nie Gór nej. 

– Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją trze -
cio kla si ści z na szej gmi ny, lau re aci
szkol nych eli mi na cji kon kur su re cy ta tor -
skie go, za pre zen to wa li swo ją in ter pre ta -
cję wier szy – tym ra zem, Da nu ty
Wa wi łow – re la cjo nu ją or ga ni za to rzy.
Mło dzi ar ty ści to: Ma ciej Cie żak (Szko -
ła Pod sta wo wa nr 1 w Ka sin ce Ma łej;
opie kun Gra ży na Szczyp ka), Mo ni ka
Po lań ska (Szko ła Pod sta wo wa nr 3
w Ka sin ce Ma łej; Bar ba ra Ło jas), Mał -
go rza ta Mi ko łaj czyk (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 2 w Lu bo mie rzu; An na Ła buz),
Ga brie la Ma sło wiec (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 2 w Ka sin ce Ma łej; Mał go rza ta
Knap czyk), Wik to ria Ka let ka (Szko ła
Pod sta wo wa w Ka si nie Wiel kiej; Da nu -
ta Pie trzak), Mar ta Szczę snow ska
(Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Msza nie
Gór nej; Ja dwi ga Bo ro wiec ka), Zu zan -
na Wę glarz (Szko ła Pod sta wo wa w Ło -
stów ce; Sa bi na Du ijn), Kac per
Adam czyk (Szko ła Pod sta wo wa nr 1
w Lu bo mie rzu; Kry sty na Ko la wa), We -
ro ni ka Su tor (Szko ła Pod sta wo wa w Łę -
to wem; Mi ro sła wa Ja rosz), Pa try cja
Ma cu ga (Szko ła Pod sta wo wa w Ol -
szów ce; Bo gu sła wa Paj dzik) i Mi chał
Wa cła wik (Szko ła Pod sta wo wa w Ra bie
Ni żnej; Ma ria Na wie śniak). Po za kon -
kur sem wy stą pi li go spo da rze: Wik tor
Paj dzik, Jo an na Fi gu ra i Zu zan na Sła -
wec ka – opie kun Mał go rza ta Da wiec. 

Re cy ta cję oce nia ło ju ry w skła dzie:
Sła wo mir Łu żny (kie row nik czy tel ni po -
pu lar no -na uko wej w li ma now skiej bi -
blio te ce, ko or dy na tor pro jek tów
kul tu ral nych Li ma now skie go Klu bu Li -
te rac kie go), s. An na Czter na stek (ka te -
chet ka Ze spo łu Szko ły i Przed szko la

w Msza nie Gór nej) oraz An na Ła buz
(na uczy ciel ka Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Lu bo mie rzu). Prze wod ni czą cy ju ry
pod kre ślił bar dzo wy so ki po ziom kon -
kur su, sta ran ność w opra co wa niu wier -
szy, ich in ter pre ta cję i doj rza łość
ar ty stycz ną re cy ta to rów. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li dy plo my, ksią żki
i sło dy cze. 

Lau re ata mi zo sta li: Kac per Adam -
czyk i Wik to ria Ka let ka (dwa rów no -
rzęd ne I miej sca) oraz Ma ciej Cie żak
(II miej sce). Szcze gól ne gra tu la cje na -
le żą się zwy cięz com, ale i wszyst kim
uczest ni kom, a po dzię ko wa nia opie ku -
nom – na uczy cie lom, któ rzy wciąż wie -
rzą w war tość li te ra tu ry i tę wia rę
prze ka zu ją na stęp nym po ko le niom.

Oso bą od po wie dzial ną za or ga ni za -
cję kon kur su by ła Ewa Ja si ca -Ociep ka
(na uczy ciel ka Ze spo łu Szko ły i Przed -
szko la w Msza nie Gór nej). 

– Po zma ga niach li te rac kich na stą -
pi ła ko lej na część uro czy ste go dnia,
czy li „ma jów ka ro dzin no -pa trio tycz -
na” – o prze bie gu uro czy sto ści opo -
wia da ją or ga ni za to rzy. – W tym
szcze gól nym ro ku okrą głych rocz nic
(100. rocz ni ca wy bu chu I woj ny świa -
to wej, 70. Po wsta nia War szaw skie go
i bi twy o Mon te Cas si no, 25. wol nych
wy bo rów, 10. przy stą pie nia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej…) Gmin ne Przed -
szko le w Msza nie Gór nej za pro po no -
wa ło, aby hi sto rią za in te re so wać już
ma łe dzie ci i uczyć ich wspól ne go świę -
to wa nia. Pla no wa ny wcze śniej I Prze -
gląd Pie śni Pa trio tycz nej dla
przed szko la ków z gmi ny Msza na Dol -
na prze ro dził się w du żą im pre zę ple ne -
ro wą z udzia łem dzie ci z sied miu
pla có wek oświa to wych, ich na uczy cie li
i ro dzi ców. Ce lem prze glą du by ło oca -
le nie od za po mnie nia pie śni pa trio tycz -
nych, uświa do mie nie ich ro li
w roz wi ja niu po czu cia to żsa mo ści na -
ro do wej, kształ to wa nie oso bo wo ści Po -
la ka – współ cze sne go pa trio ty. 

Trzy uro czy sto ści w

Pla no wa ny wcze śniej I Prze gląd
Pie śni Pa trio tycz nej dla przed szko -
la ków z gmi ny Msza na Dol na
prze ro dził się w du żą im pre zę ple -
ne ro wą z udzia łem dzie ci z sied miu
pla có wek oświa to wych, ich na -
uczy cie li i ro dzi ców. 
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W te go rocz nym prze glą dzie wzię ło
udział sie dem grup przed szkol nych.
Przed szko la ki wspa nia le pre zen to wa ły
wią zan ki pie śni le gio no wych, pie śni
z cza sów II woj ny świa to wej, a ta kże
utwo ry współ cze sne. Do nio słym mo -
men tem prze glą du by ło wy ko na nie
„Ma zur ka Dą brow skie go” przez
przed szko la ków re pre zen tu ją cych
Szko łę Pod sta wo wą nr 2 w Ka sin ce
Ma łej. Prze gląd nie był for mą kon kur -
su, nie przy zna wa no miejsc, dla te go
wszy scy ma li ar ty ści otrzy ma li pa miąt -
ko we dy plo my, ko ty lio ny z go dłem
Pol ski oraz upo min ki. 

W przeglądzie udział
wzięły: 
• Przed szko le przy Ze spo le Pla có wek Oświa -

to wych w Ka si nie Wiel kiej: An na Cież, Ja -
kub Wa luś, An drzej Śmie szek, Ilo na Kli mas,
Wik to ria Pie trzak, Alek san dra Ce klarz, Do -
mi nik Po lak, Ka rol Ce klarz; opie ku no wie
– Ge no we fa Gry giel i Elżbie ta Pa ra;

• Od dział Przed szkol ny przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 w Lu bo mie rzu: Mar ty na Ku czaj,
Wik to ria Ja ro sik, Elżbie ta Zły dach, opie kun
– Da nu ta Ko wal czyk;

• Od dział Przed szkol ny przy Szko le Pod sta -
wo wej w Łę to wem: Mar ty na Ku czaj, Ani ta
Smo ter, Zu zan na Ku piec, Alek san dra Ku -
piec, An ge li ka Luź niak, Zu zan na No wak, Ni -
ko la Buk sa, To masz Du dzik; opie kun
– Lu cy na Le żań ska;

• Przed szko le z Ze spo łu Szko ły i Przed szko la
w Ło stów ce: Pa try cja Ko wal czyk, Pa try cja
Li gas, Mar ty na No wak, Na ta lia Wę glarz,
Ad rian Far ga nus; opie kun – Kry sty na Kor -
naś;

• Przed szko le przy Ze spo le Szko ły i Przed -
szko la w Ol szów ce: Emi lia So chac ka, Grze -
gorz Wit kow ski, Mag da le na Hu do mięt,
Mar ty na Gil, Ja kub Ba buś ka, Kry stian Pie -
trzak, Mar ty na Sie niaw ska, Mał go rza ta
Żmu da; opie kun – Wio let ta Kraus;

• Od dział Przed szkol ny przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 2 w Ka sin ce Ma łej: Alek san dra Ja -
ku biak, Wik tor Ko wal czyk,
Mag da le na Drab, Ju lia Cha łon, Ka ro li -
na Bie ro wiec, Pa try cja Na wa ra, Rok sa -
na Mą dra la, Ga brie la Ma sło wiec;

opie ku no wie – Mał go rza ta Ję dry sek i Re na -
ta Szczyp ka;

• Dzie ci z Gmin ne go Przed szko la przy Ze spo -
le Szko ły i Przed szko la w Msza nie Gór nej;
opie ku no wie: Mał go rza ta Paj dzik, Ewe li -
na Płach czyń ska -Struś i Do mi ni ka Sze ląg.
– Ser decz nie dzię ku je my za udział

w pierw szej edy cji prze glą du oraz
za przy go to wa nie tak wspa nia łych wy -
stę pów – wy ra zy wdzięcz no ści prze ka -
zu ją na uczy cie le z Msza ny Gór nej.
– Je ste śmy prze ko na ni, że uczu cia pa -
trio tycz ne za owo cu ją w ży ciu do ro słym
ma łych ar ty stów. Ma my rów nież
ogrom ną na dzie ję, że I Prze gląd Pie śni
Pa trio tycz nej na do bre wpi sze się w ka -
len darz uro czy sto ści or ga ni zo wa nych
w na szym przed szko lu. I Gmin ny Prze -
gląd Pie śni Pa trio tycz nej po łą czo ny był
z Dniem Ro dzi ny, któ ry w na szym
przed szko lu od by wa się co rocz nie. 

Przed szko la ki z Gmin ne go Przed -
szko la w Msza nie Gór nej za pre zen to -
wa ły swo im ro dzi com pro gram
ar ty stycz ny oraz po chwa li ły się swo imi
umie jęt no ścia mi ta necz ny mi. Wy stę py
by ły pięk nym pre zen tem dla ro dzi ców
za ich trud i ser ce wło żo ne w wy cho wa -
nie swo ich po ciech. Dzie ci wrę czy ły
swo im naj bli ższym pier ni ko we ser dusz -
ka, a po tem wszy scy we so ło się ba wi li
przy skocz nej, dzie cię cej mu zy ce.

Oso ba mi od po wie dzial ny mi za or -
ga ni za cję „ma jów ki pa trio tycz no -ro -
dzin nej” by ły na uczy ciel ki: Do mi ni ka
Sze ląg, Mał go rza ta Paj dzik i Ewe li -
na Płach czyń ska -Struś, któ ra pa no wa -
ła nad ca ło ścią.

– Ze spół Szko ły i Przed szko la
w Msza nie Gór nej ser decz nie dzię ku je
wszyst kim oso bom za życz li wość i po -
moc w or ga ni za cji te go przed się wzię cia.
Sło wa uzna nia dla ro dzi ców na szych
przed szko la ków – nie oce nio nych współ -
or ga ni za to rów uro czy sto ści. Wszyst kim
go ściom – dzię ku je my. 

Wie czo rem zaś w ko ście le pw. Mat -
ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
w Msza nie Gór nej – przy licz nym
udzia le pa ra fian, od by ło się uro czy ste
wpro wa dze nie fi gu ry św. Ri ty – pa tron -
ki spraw trud nych i bez na dziej nych. Fi -
gu ra zo sta ła przy wie zio na z Rzy mu
przez piel grzy mów uczest ni czą cych
w ka no ni za cji św. Ja na Paw ła II. 

STA NI SŁA WA NO WAK

jed nym Warsz ta ty
– wio sen ne
kwia ty
Chcąc wyjść na prze ciw tra dy cji,
w Szko le Pod sta wo wej Nr 1 im. św.
Jó ze fa w Lu bo mie rzu, od by ły się
warsz ta ty ro bie nia kwia tów wio -
sen nych z bi bu ły, pod kie run kiem K.
Woj tycz ki i N. Ku ziel. 

Na spo tka nie przy by ły za rów no mat -
ki, jak i ich dzie ci. Za in te re so wa nie te -
ma tem by ło du że. Dy rek tor Ja dwi ga
Ba ran -Sto żek spon so ro wa ła ma te ria ły
po trzeb ne do wy ko na nia kwia tów.
Uczest ni cy, po dą ża jąc za wska zów ka mi
pro wa dzą cych (pre cy zyj ne wy ci na nie,
skrę ca nie, zwi ja nie, ro lo wa nie, skle ja -
nie) zdo by li umie jęt ność two rze nia kro -
ku sów, kwia tów ja bło ni, nar cy zów. 

Na gro dą za trud wy ko na nej pra cy by -
ły cie szą ce oko prze pięk ne zwia stu ny
wio sny, któ re po słu ży ły ja ko ozdo ba
nie dziel nych palm. Po czu cie hu mo ru
i ogrom ne za an ga żo wa nie spra wi ły, że
warsz ta ty upły nę ły w mi łej at mos fe rze.
Uczest ni cy za ra że ni pa sją pro wa dzą -
cych pań po pro si li o zor ga ni zo wa nie ko -
lej nych warsz ta tów o po dob nej
te ma ty ce.

K. WOJ TYCZ KA
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Za gó rzań ski Ze spół Folk lo ry stycz ny „Do li na Mszan ki”
w dniach 29 ma ja – 2 czerw ca prze by wał w nie miec kim
mie ście No rym ber ga na uro czy sto ściach zwią za nych
z Mię dzy na ro do wym Dniem Dziec ka. Za pro sze nie dla
ze spo łu zo sta ło wy sto so wa ne przez ks. Sta ni sła wa
Sten kę, pro wa dzą ce go pol ską mi sję ka to lic ką wła śnie
w tym mie ście, oraz ks. Ma ria na Bań skie go, pro bosz cza
z pa ra fii w Msza nie Gór nej. Gru pa ze swo imi opie ku na mi
go ści ła u pol skich ro dzin miesz ka ją cych w Niem czech.

– W pią tek i so bo tę po zna wa li śmy za byt ki mia sta sły ną ce -
go z pięk nych go tyc kich ka tedr, za byt ko wych cmen ta rzy, a ta -
kże kom plek su za bu do wań po zo sta łych po cza sach Nie miec
hi tle row skich – opo wia da ją uczest ni cy wy jaz du. – No rym ber -
ga to mia sto słyn ne go Wi ta Stwo sza i Al brech ta Du re ra. Du -
że wra że nie zro bił też na nas bu dy nek są du, w któ rym to czył
się pro ces zbrod nia rzy hi tle row skich. 

W nie dzie lę, 1 czerw ca, ze spół swo im śpie wem uświet nił
msze świę te w pol skich ko ścio łach, a póź niej wy stą pił z pro -
gra mem mu zycz no–ta necz nym pod czas pik ni ku ro dzin ne go
z oka zji Dnia Dziec ka. – Sprzy ja ją ca po go da, sym pa tycz ni
i bar dzo go ścin ni miesz kań cy stwo rzy li wspa nia ły kli mat dla
po by tu na szej gru py. Wszyst kie gosz czą ce nas ro dzi ny otrzy -

ma ły upo min ki przy go to wa ne przez Urząd Gmi ny Msza -
na Dol na – wspo mi na ją uczest ni cy. 

Wy jazd ze spo łu od był się w ra mach za da nia: „Upo wszech -
nia nie kul tu ry lu do wej wśród dzie ci i mło dzie ży ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem gru py gó ra li za gó rzań skich”, na któ re
ZZF Do li na Mszan ki uzy skał w 2014 r. do ta cję z gmi ny Msza -
na Dol na. JA RO SŁAW MA ZUR

„Do li na Mszan ki” w No rym ber dze

18 ma ja ka sin czań ska or kie stra
„Echo Gór” wzię ła udział w ob cho -
dach 94. rocz ni cy uro dzin Ja -
na Paw ła II. Te go rocz ne
uro czy sto ści mia ły cha rak ter
szcze gól ny ze wzglę du na ka no ni -
za cję pa pie ża Po la ka. 

Po po łu dnio wy wy stęp or kie stry od -
by wał się w ra mach kon cer tu stra żac -
kich or kiestr dę tych pt. „Stra ża cy
Świę te mu Ja no wi Paw ło wi II w Hoł -
dzie”, a po prze dzi ły go „Po chód Świę -
tych i Bło go sła wio nych”, w któ rym
uczest ni czy li ucznio wie szkół no szą -
cych imię Ja na Paw ła II, uro czy ste od -
sło nię cie pa miąt ko wej ta bli cy
na fa sa dzie Ba zy li ki Ofia ro wa nia NMP,
oraz msza świę ta na wa do wic kim ryn ku
od pra wia na przez or dy na riu sza bial sko–
ży wiec kie go bp. Ro ma na Pin dla. 

Wy jazd mu zy ków z Ka sin ki Ma łej
na te go rocz ne uro czy sto ści mo żli wy był
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu otrzy ma ne -
mu w ra mach re ali za cji za dań pu blicz nych
z za kre su pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro -
ble mów uza le żnień pn. „Wspo ma ga nie
dzia łal no ści in sty tu cji, sto wa rzy szeń i osób
fi zycz nych, słu żą cych roz wią zy wa niu pro -
ble mów al ko ho lo wych. Do fi nan so wa nie
pro fi lak tycz nej dzia łal no ści sto wa rzy szeń
dzia łal no ści dzia ła ją cych na te re nie gmi ny.”

Or kie stra sta nę ła do kon kur su ofert
przed sta wia jąc pro jekt „Mo ja gra – to
mo ja je dy na używ ka!”, któ re go ce lem
jest prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut -
kom pa to lo gii i za gro żeń spo łecz nych
po przez ukie run ko wa nie i wspo ma ga nie
w za kre sie do sko na le nia i sto so wa nia al -
ter na tyw nych me tod spę dza nia wol ne go
cza su za po mo cą sztu ki, a ta kże za po -
bie ga nie za cho wa niom ry zy kow nym.

ELŻBIE TA JA KU BIAK

Moja gra
– moja używka
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W Nie dzie lę Pal mo wą, któ ra w tym ro ku przy pa dła 13
kwiet nia, Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Ol -
szów ka po raz dru gi zor ga ni zo wa ło Kon kurs Tra dy cyj -
nych Palm Wiel ka noc nych. Prze pro wa dzo no go
w ra mach re ali za cji za da nia pod na zwą „Hi sto ria, tra -
dy cja i dzie dzic two kul tu ro we re gio nu Za gó rzan – to co
łą czy i jed no czy”. Pro wa dził go Bog dan Na wa ra, za pro -
szo ny przez Sto wa rzy sze nie. 

W ko ście le pa ra fial nym pod we zwa niem św. Ja na Chrzci -
cie la w Ol szów ce dzie ci pre zen to wa ły przy go to wa ne przez
sie bie pal my. By ło ich wie le i ka żda mia ła w so bie coś wy jąt -
ko we go. Nie ste ty, jak w ka żdym kon kur sie by wa, tyl ko nie -
licz ni wła ści cie le palm mo gli zo stać zwy cięz ca mi. 

Przy nie sio ne do ko ścio ła pal my oce nia ła ko mi sja w skła dzie:
Ha li na Ga cek, Zo fia Pie kar czyk, Ju lia Wa cła wik oraz Woj ciech
Gil. Za pod sta wo we kry te ria ko mi sja przy ję ła zgod ność wy glą -
du palm oraz tech ni ki ich two rze nia z tra dy cyj ny mi pal ma mi
sprzed wie lu lat, któ re nie gdyś two rzy li na si pra dziad ko wie.
Wy bór, jak zwy kle, był bar dzo trud ny. Spo śród wie lu pięk nych
palm do ści słe go fi na łu prze szło 13, któ rych wła ści cie la mi by -
li: Bar tło miej Ci chań ski, To masz Cie niaw ski, Ra do sław Fu da -
la, Ame lia Gil, Ro bert Ko ściel niak, Bar tło miej Na wa ra, Ma rek
Na wa ra, Ra do sław Na wa ra, Mo ni ka Ole siak, An na Pie trzak,
Ma te usz Rzep ka, Ola i Adam Urbań czyk oraz Da niel Żu rek.

Spo śród wy ło nio nych fi na li stów przy zna no: 
• 3 głów ne na gro dy, któ re otrzy ma li twór cy naj pięk niej szych

i tra dy cyj nie ro bio nych palm:
I miej sce  – Ola i Adam Urbań czyk
II miej sce  - Bar tło miej Na wa ra
III miej sce  - Ro bert Ko ściel niak

• Na gro dy w ka te go rii „Naj mniej sze pal my” otrzy ma li:
I miej sce  – Ra do sław Fu da la
II miej sce  - Mo ni ka Ole siak
III miej sce  - Da niel Żu rek

• Wy ró żnie nia w ka te go rii „Pal my śred niej wiel ko ści” otrzy ma li:
– Ame lia Gil
– An na Pie trzak
– Bar tło miej Ci chań ski
– Ma te usz Rzep ka
– Ma rek Na wa ra
– Ra do sław Na wa ra
– To masz Cie niaw ski.
Zwy cięz cy i wy ró żnie ni otrzy ma li na gro dy. Żad ne dziec -

ko nie ode szło do do mu z pu sty mi rę ko ma. Ka żdy ma luch
otrzy mał nie spo dzian kę za udział w kon kur sie. 

Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Ol szów ka za -
pre zen to wa ło zro bio ną przez sie bie w spo sób tra dy cyj ny
(kwia ty z bi bu ły, buksz pan, wi kli no we ga łę zie oraz ba zie) 9-
me tro wą pal mę. Swo ją pokazali ta kże ro dzi ce dzie ci na le żą -
cych do Ze spo łu Re gio nal ne go „Ol szo wia nie”. 

BO ŻE NA KA CI CZAK

Tra dy cja z pal mą 
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DLA DZIECI

DLA DZIECI

DLA MŁODZIEŻY

Bi blio te ka po le ca

Kto czy ta, wię cej wie

Chri stian Drel ler, Pe tra Ma ria Schmitt 
„Dlaczego rekiny nie
chodzą do dentysty?
Historyjki dla 
ciekawskich dzieci”

Świat jest zdu mie wa ją cy – dzie ci
o tym wie dzą. Nie stru dzo ne są też w za -
da wa niu py tań. Ksią żka Ma rii Pe try
Schmitt i Chri stia na Drel le ra „Dla cze go
re ki ny nie cho dzą do den ty sty?” od po -
wie na wie le z nich. Na przy kład: dla -
cze go In dia nie nie no szą bro dy,
dla cze go bab cia i dzia dek ma ją si we
wło sy, skąd się bio rą pa ski na pa ście
do zę bów, dla cze go pin gwi nom nie mar -
z ną sto py, cho ciaż cho dzą bo so po lo -
dzie, i dla cze go pa pu żka nie spa da
z drą żka, kie dy śpi? Wie cie? Nie? To
prze czy taj cie (dzie ciom oczy wi ście). 

Du et au to rów, zna ny już dzię ki
pierw sze mu to mo wi po ucza ją cych hi -
sto ry jek „Skąd się bio rą dziu ry w se -
rze?”, z po mo cą ilu stra tor ki He ike Vo gel
stwo rzył tym ra zem dwa dzie ścia dwie
za baw ne opo wiast ki, osa dzo ne w re -
aliach zna nych dzie ciom. Bo wiem za -
gad ki za sko czyć mo gą w do mu,
w przed szko lu i w szko le, pod czas za ba -
wy al bo wi zy ty z bab cią u fry zje ra.
„Dla cze go re ki ny nie cho dzą do den ty -

sty?” to ksią żka, któ ra za spo ka ja, ale też
roz bu dza dzie cię cą cie ka wość. Tę do ty -
czą cą wła sne go cia ła (bur cze nia w brzu -
chu, czkaw ki, łez), ta jem nic na tu ry
(tę czy, burz, wul ka nów, po ro zu mie wa -
nia się ro ślin), jak rów nież świa ta tech -
ni ki („dla cze go stat ki nie to ną?”). 

Hi sto ryj ki „Dla cze go re ki ny nie cho -
dzą do den ty sty?” bę dą wiel kim wspar -
ciem dla ro dzi ców cie kaw skich
ma lu chów (cza sem na praw dę trud no
zna leźć do brą od po wiedź na py ta nia
o „oczy wi sto ści”). Mo że być to też mi -
ła wspól na – lub pierw sza sa mo dziel -
na – lek tu ra.

Hol ly Webb
„Mak sio szu ka do mu”

Mar ta jest bar dzo, bar dzo szczę śli wa,
kie dy otrzy mu je wy ma rzo ny, upra gnio -
ny pre zent – wspa nia łe go owczar ka sta -
ro an giel skie go. Dziew czyn ka i pie sek
bar dzo szyb ko zo sta ją naj lep szy mi przy -
ja ciół mi i bar dzo się do sie bie przy wią -
zu ją. Kie dy Mar ta jest w szko le,
szcze niak bar dzo za nią tę sk ni, bo nie
mo że się do cze kać ich wspól nych za -
baw. Pew ne go dnia stę sk nio ny szcze niak
wy ska ku je przez otwar te okno i po sta -

na wia wy ru szyć na po szu ki wa nia uko -
cha nej Mar ty. Nie ste ty Mak sio nie zna
do brze oko li cy, nie po tra fi od na leźć dro -
gi do do mu i wpa da w po wa żne ta ra pa -
ty. Czy Mak sio wi uda się od na leźć
dro gę do do mu, do Mar ty, któ ra bar dzo
się o nie go nie po koi i mar twi się, że
utra ci ła go na za wsze?

Ve ro ni ca Roth
„Nie zgod na”

Al tru izm (bez in te re sow ność), Nie ustra -
szo ność (od wa ga), Eru dy cja (in te li gen cja),
Pra wość (uczci wość), Ser decz ność (życz -
li wość) to pięć frak cji, na któ re po dzie lo -
ne jest spo łe czeń stwo zbu do wa ne
na ru inach Chi ca go. Ka żdy szes na sto la tek
prze cho dzi test pre dys po zy cji, a po tem
w krwa wej ce re mo nii mu si wy brać frak -
cję. Ten, kto nie pa su je do żad nej, zo sta je
uzna ny za bez frak cyj ne go i wy klu czo ny.
Ten, kto łą czy ce chy cha rak te ru kil ku frak -
cji, jest nie zgod ny – i mu si być wy eli mi -
no wa ny...

Szes na sto let nia Be atri ce do ko nu je
wy bo ru, któ ry za sko czy wszyst kich, na -
wet ją sa mą. Po rzu ca Al tru izm i swo ją
ro dzi nę, by ja ko Tris stać się twar dą, nie -
bez piecz ną Nie ustra szo ną. Bę dzie mu -
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sia ła przejść bru tal ne szko le nie, zmie -
rzyć się ze swo imi naj głęb szy mi lę ka mi,
na uczyć się ufać in nym no wi cju szom
i prze ko nać się, czy w no wym ży ciu, ja -
kie wy bra ła, jest miej sce na mi łość.
Tym cza sem wy bu cha krwa wa wal ka
mię dzy frak cja mi. A Tris ma ta jem ni cę,
któ rej mu si strzec przed wszyst ki mi, bo
wie, że jej od kry cie ozna cza dla niej
śmierć.

Lo ri Lan sens 
„Sio stry”

Po wieść Lo ri Lan sen o 29-let nich
sio strach sy jam skich, jest wy ra zi stym
opi sem zna cze nia w ży ciu wza jem nych
związ ków oraz o dy stan sie, któ re go nie

po tra fi prze zwy cię żyć na wet nie zwy kła
fi zycz na bli skość. Opo wieść pro wa dzo -
na jest z per spek ty wy obu sióstr, choć
pierw szo pla no wą nar ra tor ką jest Ro se.
To ona po sta no wi ła na pi sać au to bio gra -
fię, po tym jak się oka za ło, że wraz
z sio strą są naj dłu żej ży ją cy mi sio stra -
mi sy jam ski mi. To Ro se przo du je in te -
lek tu al nie w tym związ ku; to Ro se
chcia ła stu dio wać, ale nie mo gła bez
zgo dy sio stry. To tyl ko je den z kom pro -
mi sów, ja kie sio stry czy nią ka żde go
dnia. Ro se pi sze, czy ta, my śli, pod czas
gdy jej sy jam ska sio stra, Ru by, śpie wa,
oglą da te le wi zję, jest le ni wa in te lek tu -
al nie, mi mo że to ona prze ka za ła do lo -
kal ne go mu zeum wie le cen nych
ar te fak tów, a o In dia nach za miesz ku ją -
cych oko licz ne te re ny wie wię cej niż
kto kol wiek. Ru by to ta ład na. Mi mo że
krót sze cia ło i no gi po wo du ją, że pro -
por cjo nal nie zbu do wa na Ro se mu si ją
nieść. Twarz Ro se jest tro chę znie -
kształ co na z po wo du zro śnię cia z twa -
rzą sio stry. Ale sio stry są
prag ma tycz ne i ak cep tu ją swo je nie do -
sko na ło ści i ta len ty, na uczy ły się ce nić
swo je ró żni ce i uczą się ak cep to wać
sie bie, do kład nie w ten sam spo sób,
w ja ki spra wia ją że in ni je ak cep tu ją,
ży jąc tak nor mal nie jak to tyl ko mo żli -
we. Od cza su do cza su swój roz dział
pi sze rów nież Ru by, czu jąc, że jej opo -
wieść nie bę dzie ni gdy kom plet na bez
gło su jej sio stry, któ ra jest przy niej
od pierw sze go od de chu. Uczest nic two
Ru by do da je hu mo ru nar ra cji Ro se.
Ru by od kry wa se kre ty swo jej sio stry,
se kre ty, któ re są przej mu ją ce i za ra zem
fa scy nu ją ce. Mi mo że sio stry ma ją od -
ręb ne mó zgi, my śli i oso bo wo ści, ni -
gdy nie mo gą zo stać roz dzie lo ne. Lo ri
Lan sen two rzy od ręb ne opo wie ści ka -
żdej z ko biet, cza sa mi przy wo łu je te
sa me mo men ty wi dzia ne i ró żnie od -
bie ra ne przez jed ną i dru gą sio strę,
cza sem po to, by pod kre ślić ich psy -
chicz ną więź, a cza sem by pod kre ślić
ró żni ce w in ter pre ta cji tych sa mych
zda rzeń. Sio stry, któ re są ze so bą tak
bli sko zwią za ne, nie za wsze zna ją się
tak do brze, jak im się wy da je. Ta po -
wieść to coś wię cej, niż tyl ko hi sto ria
o ży ciu dwóch bliź nia czek – to po -
wieść o po szu ki wa niu wspól nych wię -
zów w zwy czaj nym ży ciu.

Pe ter Cad dick -Adams
„Mon te Cas si no. Dzie sięć
ar mii, jed no zwy cię stwo”

Jed na z naj wa żniej szych i naj bar dziej
za cię tych bi tew II woj ny świa to wej. Star -
cie, któ re prze są dzi ło o lo sie Włoch
i przy pie czę to wa ło upa dek Trze ciej Rze -
szy. Mor der cza wal ka po śród po strzę pio -
ne go łań cu cha gór, któ ra uro sła do ran gi
jed nej z naj więk szych le gend XX wie ku.
Ol brzy mie po świę ce nie żoł nie rzy dzie -

HISTORIA

się ciu ar mii. Ty go dnie nie roz strzy gnię te -
go bo ju. Fi nal ny szturm Po la ków, któ rzy
mi mo ol brzy miej prze wa gi wro ga zdo ła li
od bić Mon te Cas si no z rąk hi tle row ców.
Czy kto kol wiek wie rzył, że od nio są suk -
ces? Czy alian ci po sła li ich do bo ju tyl ko
dla te go, że ży cie pol skich żoł nie rzy ob -
cho dzi ło ich mniej niż bry tyj skich? I czy
ofia ra krwi mu sia ła być aż tak wiel ka?
Po ry wa ją ca lek tu ra, no wo cze sna per -
spek ty wa wy bit ne go bry tyj skie go hi sto -
ry ka i nie zna ne fak ty rzu ca ją ce zu peł nie
no we świa tło na słyn ną ba ta lię. Na ta ką
hi sto rię bi twy o Mon te Cas si no świat
cze kał sie dem dzie siąt lat.

FO
T. 

AR
C

H
.
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Tym ra zem za gląd nie my do hi sto -
rycz nych za pi sków w pa ra fii św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła w Msza nie Dol nej.

Cał kiem nie ma ły sto sik do ku men ta cji
hi sto rycz nej cze ka na mnie, gdy przy cho -
dzę w umó wio nym cza sie do pro bosz cza
– ks. ka no ni ka Je rze go Raź ne go. Sia dam
za raz w za cisz nym po ko iku i my ślę so bie
– do brze, że nie je stem hi sto ry kiem, bo
bym stąd pręd ko nie wy szedł. Ty le cie ka -
wych rze czy w dzie się ciu chy ba wo lu mi -
nach pi sa nych i ręcz nie, i na ma szy nie,
i wy da nych już na wet dru kiem. Z tru dem
po skra miam jed nak wiel ką cie ka wość
– i w cią gu nie speł na dwóch go dzin ro -
bię no tat ki i zdję cia. A i tak te raz mu szę
zno wu do ko nać dal szej se lek cji i przed -
sta wiam tyl ko pa rę naj cie kaw szych, mo -
im zda niem, wy da rzeń i spraw.

Są to głów nie wy da rze nia sprzed
ok. 50 lat, dla star szych jesz cze za pa -
mię ta ne.

Wzru sza ją cą pa miąt kę znaj du ję
przy opi sie (ilu stro wa nym zdję cia -
mi!) II So bo ru Wa ty kań skie go – pod ro -
kiem 1962. Wkle jo na tu jest,

de dy ko wa na ks. prob. Mie czy sła wo wi
No wo ry cie, spe cjal na Pa miąt ka z So bo -
ru z pod pi sem ks. bpa Ka ro la Woj ty ły
i z da tą za mknię cia I Se sji – 8 grud -
nia 1962 r. Pa miąt ka przed sta wia Oj ca
św. Ja na XXIII i Ba zy li kę św. Pio tra. Bę -
dą cy na So bo rze ks. bp Woj ty ła po sta rał
się o ta kie pa miąt ki dla nie któ rych swo -
ich księ ży. Dzi siaj ma ją o wie le więk szą
war tość…

Znaj du je się ona w ostat nim to mie
kro ni ki, pro wa dzo nej przez wspo mnia -
ne go wy żej ks. No wo ry tę. Księ ga za pi -
sa na jest pięk nym cha rak te rem pi sma,
bo ga to ilu stro wa na, a za wie ra skar biec
wia do mo ści o mszań skiej pa ra fii i o Ko -
ście le w Pol sce.

Po zo stań my przy tym ro ku, gdyż
w ter mi nie ma jo wym (17-20 V 1962)
od by wa ła się wi zy ta cja pa ra fii przez ks.
bi sku pa Ka ro la Woj ty łę. Czy ta my m. in.:

„Po wi ta ny na gra ni cy pa ra fii przez
rze sze pa ra fian mszań skich prze siadł
się z au ta na gó ral ską fur man kę i w oto -
cze niu wier nych przy dźwię kach or kie -
stry stra żac kiej do je chał do ko ścio ła,
gdzie mi mo desz czu ocze ki wał go licz -
ny tłum star szych, mło dzie ży i dzie ci.

Pro ce sjo nal nie wpro wa dzo ny do ko -
ścio ła prze mó wił do lu du, po czem na -
stą pi ło bierz mo wa nie dzie ci (200)
naj star szych klas szko ły pod sta wo wej.
Dzie ci od po wia da ły bar dzo do brze.

18 V. Ksiądz Bi skup od pra wił Mszę
św. o 7, a po tem by ło bierz mo wa nie
tych dzie ci z ró żnych szkół na te re nie
pa ra fii, któ re ma ja na ukę po po łu dniu
(oko ło 250).

Z KRO NIK PA RA FIAL NYCH. Msza na Dol na

Wi zy ta cja bi sku pa Woj ty ły
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Su mę wi zy ta cyj ną od pra wił ks. Ste fan Za pa ło wicz adm.
Z Krzczo no wa a ka za nie wy gło sił O. Ste fan An tosz OFM,
adm. z Lu bo mie rza.

Po po łu dniu po szedł ks. Bi skup do ka pli cy na Pod le siu oraz
od wie dził ka pli cę i dom Sióstr na Le śnej, był rów nież
na cmen ta rzu. O godz. 17 by ło bierz mo wa nie tych dzie ci, któ -
re ma ją na ukę przed po łu dniem (po nad 400) a po tem Msza
św. z Ko mu nią św. dla nich i ka za nie. Wie czo rem wi zy ta cja
kan ce la rii pa ra fial nej i pod pi sa nie ksiąg me try kal nych.

19 V – so bo ta… Po Mszy św. po ran nej wi zy ta cja w przed -
szko lu na or ga ni stów ce, tzw. „ora to rium” – pro wa dzą je Sio -

stry Ro dzi ny Ma ryi. Po tem w ko ście le bło go sła wie nie dzie ci
i nie mow ląt z mat ka mi. Z ko lei wy jazd na Śnie żni cę do ka -
pli cy (daw na so da li cyj na, któ ra le ży na te re nie par. Ka si -
na Wiel ka (pro blem wła sno ści).”

Ten pra co wi ty bi skup, któ ry wśród nas by wał, to Świę ty,
nie daw no ka no ni zo wa ny Jan Pa weł II. War to to roz wa żyć…

Znaj dzie my też w Kro ni ce wia do mość o bar dzo mi łym
i zna czą cym wy da rze niu. Otóż kon se kra cja bi sku pia Ka ro la
Woj ty ły we wrze śniu 1958 r. wią że się bez po śred nio z pa ra -
fią w Msza nie Dol nej.

Kro ni ka od no to wu je:
28 IX (1958). To pa mięt ny dzień kon se kra cji Ks. Bpa Ka -

ro la Woj ty ły w uro czy stość św. Wa cła wa pa tro na ka te dry Wa -
wel skiej. Ma to pew ne po wią za nie z na szą pa ra fią, bo Ks.
Bi skup zgo dził się, aby je go pierw sze wy stą pie nie ja ko bi sku -
pa mia ło miej sce wła śnie w Msza nie Dol nej na pa ra fial nym
od pu ście św. Mi cha ła, gdzie rów no cze śnie mia ła być in sta la -
cja no we go pro bosz cza. 

Rok 1966 był Ro kiem Ty siąc le cia Chrztu Pol ski – Mi le nium.
Są do kład ne opi sy licz nych wy da rzeń, uro czy sto ści, m. in.:

Wer tu jąc da lej (do sierp nia 1967 r.) war to prze czy tać opis
ob cho dów 25. rocz ni cy mę czeń skiej śmier ci ks. Jó ze fa Sta bra -
wy i wspo mnie nie po przed niej kro ni ki, pi sa nej przez nie go. 

Wy no to wał KS. JAN ZA JĄC

Znajdziemy też w Kronice wiadomość o bardzo miłym
i znaczącym wydarzeniu. Otóż konsekracja biskupia
Karola Wojtyły we wrześniu 1958 r. wiąże się
bezpośrednio z parafią w Mszanie Dolnej.
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Oczy wi ście od za ra nia ży cia dzie ci
ro dzą się rów nież po za związ ka mi ma -
łżeń ski mi i cho ciaż uwa ża no to za zło,
grzech i od stęp stwo od norm mo ral nych,
ta kie sy tu acje mia ły miej sce w spo łe -
czeń stwie, a dzi siaj już nie wy wo łu ją
żad ne go zdzi wie nia. Od po cząt ku ży cia
ro dzi na peł ni funk cję opie kuń czą wo bec
człon ków ro dzi ny, a więc wy cho wu je
dzie ci, prze ka zu jąc sze reg war to ści, za -
pew nia wy ży wie nie, dach nad gło wą
i god ne ży cie bez wzglę du na wiek i po -
zy cję ro dzin ną aż do sa mej śmier ci. Dla -
te go dziec ko jest w ro dzi nie
naj wa żniej sze i po świę ca się mu wie le
cza su i środ ków. Daw niej mó wi ło się:
„ro dzisz się, masz swo ją gwiaz dę, któ ra
bę dzie cię pro wa dzić przez ży cie”, ale
naj wa żniej sze by ło po wie dze nie „uro -
dzi łeś się, to i umrzeć mu sisz”. Wie my,
jak dzi siaj pod cho dzi się do dzie ci, ile
tru du ro dzi ce ło żą w ich wy cho wa nie
i roz wój. Przy po mnij my so bie, jak to by -
ło daw niej.

Dzie ci
Dzie ci to dar Bo ży, któ ry od bie ra ny

był szcze gól nie na wsi z wiel ką ra do ścią.
Ka żde mło de ma łżeń stwo przyj mo wa ło
ten dar z po ko rą, dzię ku jąc za nie go Bo -
gu. Chrzest u chrze ści jan to sa kra ment,
któ ry oczysz cza chrzczo ne go z wszel -
kie go grze chu, a przede wszyst kim
z grze chu pier wo rod ne go. Ta ki no wo
ochrzczo ny przyj mo wa ny jest do Ko -
ścio ła Bo że go i ra zem z nim zjed no czo -
ny. No wo ochrzczo ny wpi sy wa ny jest
do ksiąg pa ra fial nych. Chrzest otwie ra
dro gę na przy ję cie póź niej in nych sa kra -

men tów. Ob rzęd ten udzie la ny był nie -
gdyś w dzień po wsze dni, na ran nej mszy
świę tej bądź tuż po niej – co za le ża ło
od księ dza, a ta kże po zy cji da nej ro dzi -
ny. Obec nie chrzty udzie la ne są w nie -
dzie lę, wy zna czo ną przez księ dza lub
w ka żdą nie dzie lę w za le żno ści od pa ra -
fii. Pod czas chrztu ka płan do ko nu je go
przez po la nie głów ki dziec ka wo dą
i wy po wie dze nie słów: „Ja Cie bie

chrzczę w imię Oj ca i Sy na i Du cha
Świę te go. Amen.” Ob rzę do wi chrztu to -
wa rzy szy rów nież na masz cze nie krzy -
żmem świę tym i wło że nie bia łej szat ki
ja ko zna ku nie win no ści, a oj ciec lub
chrzest ny otrzy mu je za pa lo ną świe cę.
Chrzest wresz cie, to nada nie no wo przy -
ję te mu do spo łecz no ści ko ściel nej imie -
nia. Ko ściół chrzci dzie ci, je że li ro dzi ce
– a je śli oni z ró żnych przy czyn nie mo -
gą, to ro dzi ce chrzest ni – zo bo wią żą się
wy cho wy wać w wie rze ka to lic kiej no -
wo ochrzczo ne go. W przy pad ku, kie dy
dziec ko ro dzi się cho re i umie ra ją ce,
chrztu mo że do ko nać oso ba świec ka,

wy po wia da jąc tę sa mą re guł kę jak ka -
płan. Chrzest jest rów nież wa żny, gdy
do ko na go na wet oso ba nie wie rzą ca, je -
że li uczy ni to zgod nie z przy ję ty mi za -
sa da mi, kro piąc świę co ną wo dą
i wy po wia da jąc w/w sło wa. Daw niej
do chrztu dziec ko no si li chrzest ni,
a u Za gó rzan czę sto pro szo no do nie sie -
nia dziec ka tak zwa ną „kontr bab kę”,
czy li ko bie tę za mó wio ną na chrzest, któ -
ra od po wie dzial na by ła za dziec ko, trzy -
ma ła go pod czas chrztu, nio sła
do ko ścio ła i z po wro tem, a chrzest ni to -
wa rzy szy li jej, od po wia da jąc na za py ta -
nia księ dza, peł niąc ra czej ro lę
ho no ro wą. Oj ciec rów nież z re gu ły nie
brał udzia łu w ob rzę dzie chrztu, a mat -
ka dziec ka ja ko oso ba ska la na i nie czy -
sta po zo sta wa ła w do mu i do pie ro
sie dem dni po ochrzcze niu dziec ka cho -
dzi ła ra no do ko ścio ła przez trzy dniu
na tak zwa ne „wy wo dy”, po le ga ją ce
na tym, że po mszy świę tej ksiądz od -
ma wiał nad nią mo dli twy, a na stęp nie,
cho dząc na ko la nach wo kół oł ta rza,
zmy wa ła z sie bie grzech i sta wa ła się
na no wo peł no praw ną ka to licz ką. Dzi -
siaj ko ściół od te go od stą pił i trud no so -
bie wy obra zić, aby przy chrzcie dziec ka
nie by ło ro dzi ców. By wa ło i tak, że
chrzci ny jak już wspo mi na łem, nie za -
wsze od by wa ły się w nie dzie lę, a w po -
wsze dni dzień na po ran nej mszy świę tej
– tak że chrzest ni i bab ka ob ra ca li się
czę sto do karcz my, za bie ra jąc ze so bą
dziec ko. By wa ły przy pad ki, że do pie ro
ro dzi ce przy cho dzi li po dziec ko,
a zwłasz cza mat ka i za bie ra ła je do do -
mu. Cie ka wie wy glą da ły rów nież chrzty
dzie ci uro dzo nych po za związ ka mi ma -
łżeń ski mi u Za gó rzan. Ta kie dzie ci na -
zy wa no „bo ka mi”, a na chrzest nych
wy bie ra no go spo da rzy od wa żnych
i star szych, któ rzy nie ba li się uwag
i wy mó wek księ dza skie ro wa nych
do mat ki dziec ka, któ rej i tak
przy chrzcie nie by ło. Ta kim Bo gu Du -
cha win nym dzie ciom nada wa no spe -
cjal ne imio na. Za chrzest nych

Ro dzi na, dzie ci, ży cie  
Ro dzi na – we dług de fi ni cji to naj wa żniej sza i naj mniej sza ko mór ka spo -
łecz na, ma ją ca wpływ na prze ka zy wa nie ży cia, a więc utrzy my wa nia cią -
gło ści bio lo gicz nej spo łe czeń stwa, prze ka zy wa nia dzie dzic twa
kul tu ro we go, go spo dar cze go na stęp nym po ko le niom.
Ro dzi na roz ra sta się po przez przyj mo wa nie człon ków z ze wnątrz, a mia no -
wi cie po przez ślu by, two rząc za lą żek no wych ro dzin, ale przede wszyst -
kim po przez ro dze nie dzie ci, za pew nia jąc jej cią głość bio lo gicz ną. To
wresz cie ro dzi na jest gru pą, któ ra przez re li gię uzna wa na jest za upraw -
nio ną do da wa nia no we go ży cia.

Dzieci to dar Boży, który odbierany
był szczególnie na wsi z wielką
radością. Każde młode małżeństwo
przyjmowało ten dar z pokorą,
dziękując za niego Bogu. Chrzest
u chrześcijan to sakrament, który
oczyszcza chrzczonego
z wszelkiego grzechu...
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wy bie ra no rów nież człon ków ro dzi ny,
ale czę sto są sia dów i zna jo mych, któ rzy
w po trze bie nie od mó wi li. Za pra sza nie
na chrzest nych od by wa ło się bez więk -
szych ce re mo nii. Zwy czaj nie oznaj mia -
ło się chrzest nej czy też chrzest ne mu, że
za pra sza się ich na chrzest dziec ka, po -
da jąc da tę chrzcin, a ta kie oso by ra czej
ni gdy nie od ma wia ły to też zda rza ło się,
że nie któ rzy star si miesz kań cy mie li
po dzie się ciu, a na wet pięt na stu chrze -

śnia ków. Chwa ląc się cza sem do zna jo -
mych mó wi li: „no mnie to be dzie kto
mioł niyś na cmyn torz”. Ro lą chrzest -
nych by ło ochrzcić dziec ko i nie wią za -
ło się to z żad ny mi wiel ki mi kosz ta mi ze
stro ny ro dzi ców chrzest nych po za spe -
cjal nie za ma wia ną u pie ka rzy ku kieł ką
– ple cion ką z mą ki py tlo wa nej, któ rą
chrzest na przy no si ła do do mu chrzczo -
ne go dziec ka. Ku kieł ka ta ka mu sia ła
mieć dłu gość co naj mniej me tra i za wi -
ja na by ła przez chrzest ną w „łok tu skę”
z bia łe go lnia ne go płót na, a czę sto by ła
ona wy szy wa na przez sa mą chrzest ną
i to był wła ści wie ca ły koszt po no szo ny
przez chrzest nych. Jak chrzest od by wał
się w po wsze dni dzień ty go dnia, to czę -
sto chrzest ni od ra zu z ko ścio ła wra ca li
do co dzien nych prac w swo ich go spo -
dar stwach, a dziec ko do do mu za no si ła
„kontr bab ka”. By wa ły rów nież na na -
szym te re nie daw niej chrzci ny, któ re by -
ły jak na tam te cza sy wy staw ne.
W przy pły wie ra do ści i po ka za nia swo -
jej po zy cji spo łecz nej oj ciec dziec ka
urzą dzał na wet po tań ców kę, za pra sza jąc
mu zy kan ta czy mu zy kan tów w dzień
chrzcin, a zwłasz cza jak ta ki mu zy kant
był do mow ni kiem. Nie by ło to jed nak
po wszech ne i zda rza ło się ra czej spo ra -
dycz nie, Chrzci ny by ły ra czej skrom ne
i prze cho dzi ły bez więk sze go roz gło su
i przy go to wań. W od ró żnie niu od obec -
nych cza sów, kie dy do ce re mo nii chrztu
ro dzi ce dziec ka przy go to wu ją się już
na wet, gdy ma leń stwo jest jesz cze w ło -
nie mat ki. A na chrzci ny za pra sza się ca -
łą ro dzi nę. Na ro dzi ny dziec ka, jak już
wspo mi na łem, by ły bar dzo wiel kim wy -
da rze niem dla ka żdej ro dzi ny
– a zwłasz cza pierw sze go dziec ka.
Ko lej ne dzie ci trak to wa no rów nież z ra -
do ścią, ale i pew ną oba wą, czy zdo ła się
wszyst kich wy ży wić, ubrać. Daw niej nie
ist nia ło po ję cia pla no wa nia ro dzi ny. Ka -
żde dziec ko przyj mo wa no ja ko dar Bo -
ży i ro dzi ny by ły bar dzo licz ne. To też
w trud nym okre sie prze ży wa ły tyl ko
dzie ci sil ne i zdro we. „Chu der la we”, jak

o nich mó wio no, wte dy umie ra ły. Jed -
nak kie dy już dzie ci tro chę pod ro sły
i po tra fi ły co kol wiek ro bić, pa sły by dło
i po ma ga ły w pra cach po lo wych i go -
spo dar czych, by ły wte dy bar dzo przy -
dat ne. Dzie ci w ten spo sób wy cho wa ne
by ły za har to wa ne do ży cia i na wza jem
w ro dzi nie się bar dzo sza no wa ły.

Do dziś prze trwa ło wie le wie rzeń
i zwy cza jów zwią za nych z no wo na ro -
dzo nym i ma łym dziec kiem. Pi sze o tym
w ma te ria łach et no gra ficz nych z po wia -
tu li ma now skie go w ze szy cie nu mer 3

Piotr Ka le ciak a ta kże An to ni Górsz -
czyk, PTL Wro cław 1979, oraz jak opo -
wia da li o nich star si miesz kań cy.

Oto nie któ re z nich:
„No wo na ro dzo ne dziec ko tzw. aku -

szer ki lub bab ki od bie ra ją ce po ród naj -
pierw my ły a po tem po ka zy wa ły oj cu
cza sem dro cząc się o płeć. Po prze ka za -
niu dziec ka oj cu kład go na łó żku ak cep -
tu jąc go ja ko człon ka ro dzi ny. We dług
wie rzeń tu tej szych lu dzi do chrztu
chrzest ni win ni iść szyb ko, aby dziec ko
by ło ener gicz ne, jak rów nież przy od po -
wie dziach pod czas chrztu win ni chrzest -
ni od po wia dać płyn nie tak aby póź niej
dziec ko się nie ją ka ło. Przy przej ściu
po chrzcie za oł ta rzem chrzest ni win ni
się po ca ło wać aby dziec ko mia ło szczę -
ście w mi ło ści.

Do ro ku cza su dziec ku nie wol no by -
ło ob ci nać ani pa znok ci, ani też wło sów,
bo to źle wpły wa ło na roz wój dziec ka.
W przy pad ku pa znok ci dziec ko się krę -
ci ło i by ło by złe przez ca łe ży cie,
a w przy pad ku wło sów rów nież wie rzo -
no, że złe cza row ni ce mo gą opę tać
dziec ko. Wło sy po ob cię ciu na le ża ło
spa lić lub za ko pać pod drze wo owo co -
we to wte dy drzew ko le piej ro dzi ło”. 

 i umie ra nie

Do dziś przetrwało wiele wierzeń
i zwyczajów związanych
z nowonarodzonym i małym
dzieckiem. Pisze o tym
w materiałach etnograficznych
z powiatu limanowskiego
w zeszycie numer 3 Piotr Kaleciak...

Rodzina wielodzietna lata 60 ubiegłego
stulecia FOT. ZE ZBIORÓW ZPO W KASINIE WIELKIEJ
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Te i in ne wie rze nia i zwy cza je prze -

ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie
prze trwa ły do dziś i cza sem mo że nie -
świa do mie, ale są prze strze ga ne przez
mło dych ro dzi ców, któ rzy za sły sze li je
od swo ich ro dzi ców i dziad ków.

Imie ni ny
Ka żdy na ro dzo ny do sta je swo je

imię, któ re na da ją mu je go ro dzi ce,
a cza sem ro dzi ce chrzest ni. Imię to to -
wa rzy szy ka żde mu z nas do koń ca ży -
cia bez wzglę du na to, czy nam się
po do ba, czy też nie. Star si lu dzie daw -
niej mó wi li, że na swo je imię pra cu je
so bie ka żdy z nas przez ca łe ży cie i jak
nas bę dą po strze gać i sza no wać to tyl -
ko za le ży od nas sa mych. Na chrzcie
da wa no prze wa żnie imio na świę tych,
bo ina czej ksiądz by nie ochrzcił dziec -
ka. Daw niej, kie dy przod ko wie na si nie
umie li czy tać czy pi sać imion tych nie
by ło wie le, a do mi no wa ły u mę żczyzn
Piotr, Jan, An drzej, Jó zef, Mar cin, An -
tek, Szy mon na to miast wśród ko biet:
Ma ria, Ka ta rzy na, Ja dwi ga, Agniesz ka,
Anie la, An na, Ewa itp. 

Cza sem na osie dlu by ło w po dob nym
wie ku kil ka Ma rii, Agnie szek, Anie li,
Pio trów, Ja nów, An to nich, co zmu sza ło
do nada wa nia ró żne go ro dza ju przy -
dom ków, tak że by wie dzieć, o któ re go
An to nie go czy Ma rię cho dzi. Przy roz -
mo wie mó wio no np. „a ten Jon drzej
z tam te izby czy Jan to ni z koj ca al bo
Ma ryś ka z przy cup ne go, Ja nie la ze
sprzyc ki itp.” Na si dziad ko wie do imion
za czy na ją cych się na „A” do da wa li „J”
co zmie nia ło cał ko wi cie ich brzmie nie
i wy mo wę tak np., An to ni -Jan tek, An -
drzej -Jon drzej, Agniesz ka - Ja gniy ska,
Anie la -Ja nie la, Ewa - Jew ka, by ło to po -
spo li te i przy ję te przez miesz kań ców,
cze go do wo dem jest to, że dzi siaj star si

miesz kań cy na sze go re gio nu rów nież
w ten spo sób wy ma wia ją te imio na.
Imio na nada wa ne by ły rów nież po ro -
dzi cach, czy też in nych przod kach, a ro -
dzi ce ro bi li to ze wzglę du
na za cho wa nie tra dy cji ro dzin nych, a ta -
kże mie li na dzie ję, że no wo ochrzczo ny
bę dzie po dob ny do dziad ka, oj ca i bę -
dzie po rząd nym czło wie kiem.

Imie ni ny daw niej ob cho dzo ne by ły
prze wa żnie przez star szych, czy li ro dzi -
ców, dziad ków. Mło dym człon kom ro -
dzi ny nie urzą dza no imie nin. Na le ży
stwier dzić, że star si go spo da rze nie
wszy scy ob cho dzi li imie ni ny. Z opo wia -
dań wiem, że jak już ob cho dzi li, to prze -
wa żnie bo ga ci go spo da rze. Rzad ko
imie ni ny ob cho dzi ły ko bie ty. Jak już go -
spo darz wy pra wiał imie ni ny, to za pra -
szał na nie swo ich krew nych i są sia dów.
Przy cho dzą cy na imie ni ny skła da li so -
le ni zan to wi ży cze nia, a są siad czy krew -
ny sta wiał na sto le ćwiart kę wód ki, któ ra
przy bra na by ła kwia ta mi po lny mi lub
z ogród ka ob wią za ny mi czer wo ną wstą -
żką a w zi mie ho do wa nym pra wie w ka -
żdym go spo dar stwie mir tem. Imie ni ny
trwa ły od wie czo ra do póź na w no cy,
a cza sem do bia łe go ra na. Stół był na -
kry ty bia łym ob ru sem, na któ rym po ło -
żo ny był chleb, obok nie go le żał nóż,
sło ni na, a ta kże ko łacz. Do po pi cia da -
wa no bia łą ka wę. Przy tak za sta wio nym
sto le ba wio no się do ra na, roz ma wia jąc,
śpie wa jąc, a cza sem go spo darz w przy -
pły wie do brej za ba wy i za do wo le nia,
a ta kże po ka za nia swo jej po zy cji spo -
łecz nej, za pra szał skrzyp ka, czy też ca -
łą mu zy kę. Wte dy imie ni ny by ły hucz ne
i opo wia da no o nich jesz cze przez dłu -
gie wie czo ry jak to imie ni ny świę to wał
„Jąn drzej z tam te izby”. Wie ści roz cho -
dzi ły się szyb ko, nio sąc za so bą ró żne
ko men ta rze. Po dob nie jak dzi siaj.

Śmierć – po grzeb 
Wszy scy, któ rzy się na ro dzi li, ma ją

świa do mość, że przyj dzie czas po że gna -
nia się z tym świa tem. Śmierć dla
wszyst kich z nas jest wiel kim prze ży -
ciem, a zwłasz cza, kie dy umie ra ją na si
naj bli żsi. Jed nak wśród lu dzi wiej skich
śmierć nie wy wo ły wa ła wiel kiej roz pa -
czy, ra czej go dzo no się z wo lą Bo żą
i przyj mo wa no ją z po ko rą ja ko coś na -
tu ral ne go, co wszyst kich nie dłu go mo że

spo tkać i spo tka. Wśród miesz kań ców
te go re gio nu funk cjo nu je do dzi siaj po -
wie dze nie, kie dy ktoś umarł: „Nik sie
śmier ci nie wy wi nie to je dy no spra wiy -
dli woś na świe cie”. To też ta wia ra, że
umar ły prze cho dzi do lep sze go ży cia,
po zwa la ła w ten spo sób prze ży wać bądź
co bądź trud ne chwi le roz sta nia. Wia do -
mym jest, że ból po stra cie bli skiej oso -
by by wał wiel ki i trze ba by ło cza su, aby
wszyst ko wró ci ło do nor my. Śmierć tak
jak za wsze, gdy przy cho dzi ła nie spo -
dzie wa nie, by ła wiel kim prze ży ciem dla
ro dzi ny i są sia dów. Zwłasz cza, gdy
umie rał czło wiek mło dy. Gdy jed nak
umie ra ła oso ba star sza, czy też oso ba,
któ ra dłu go cho ro wa ła, do mow ni cy i są -
sie dzi by li przy go to wa ni na jej śmierć.
Daw niej w związ ku z bar dzo ma łym do -
stę pem lu dzi wiej skich do le ka rza, ze
wzglę du na kosz ty, a ta kże świa do mość
spo łecz ną, nie sta wia na by ła dia gno -
za śmier ci. Mó wi ło się po wszech nie
o ka żdym, któ ry zmarł, że wzię ło go
mo rzy sko. Ka żda śmierć po wo du je i po -
wo do wa ła ból i roz pacz, a ta kże opła ki -
wa nie oso by zmar łej. Płacz naj bli ższej
ro dzi ny na le żał, mo żna po wie dzieć,
do pew ne go ro dza ju ob rzę du i kie dy
roz pa mię ty wa no ży cie zmar łe go, wzma -
gał się on jesz cze bar dziej. Daw niej, gdy

Każdy narodzony dostaje swoje
imię, które nadają mu jego rodzice,
a czasem rodzice chrzestni. Imię to
towarzyszy każdemu z nas
do końca życia bez względu na to,
czy nam się podoba, czy też nie.

Orszak pogrzebowy wraz z orkiestrą dętą około   
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ktoś za cho ro wał, a je go cho ro ba się
przed łu ża ła i nie ro ko wa ła żad nej na -
dziei, wszy scy by li prze ko na ni, że cho -
ry w nie dłu gim cza sie umrze. Są sie dzi
w ta kich chwi lach sta ra li się być ra zem
z ro dzi ną i prze ży wa li to ra zem z nią,
nikt nie śmiał od mó wić ko ni z fur man -
ką po księ dza czy też in nej po mo cy
i za te przy słu gi nikt nie żą dał ja kiej kol -
wiek za pła ty. Po udzie le niu sa kra men -
tów świę tych umie ra ją ce mu, gro ma dzi ła
się wo kół nie go ro dzi na, a jak był on
przy tom ny i miał świa do mość, da wał
ostat nie po le ce nia, upo mi nał, by wza -
jem nie się sza no wa li, roz po rzą dzał swo -
im ma jąt kiem. By wa ło czę sto, że
de cy do wał po raz ostat ni, ile ma ją wy -
dać na po grzeb i ja ką wy pra wić sty pę.
Ro dzi na za zwy czaj klę cza ła obok łó żka
umie ra ją ce go, a w mo men cie, gdy ko -
nał, wkła da no mu w rę ce za pa lo ną
grom ni cę. Po śmier ci, umar łe go my to
i ubie ra no w no we ubra nie lub w ubra -
nie, któ re zmar ły lu bił. Za my ka no mu
oczy, kła dąc mu na nie pie nią dze me ta -
lo we. Za raz o śmier ci za wia da mia no
naj bli ższych i są sia dów. A je że li był to
go spo darz i po sia dał pszczo ły, je den
z do mow ni ków szedł do pa sie ki i pu ka -
niem w ule oznaj miał o śmier ci go spo -
da rza. Po II woj nie świa to wej, kie dy

w do mach po ja wia ły się ze ga ry, wska -
zów ki ze ga ra za trzy my wa no na go dzi -
nie, w któ rej na stą pi ła śmierć i ze gar
uru cha mia ny był do pie ro po po grze bie,
tra dy cja ta prze trwa ła po dziś dzień.
Umar łe go kła dzio no na de sce i prze no -
szo no do izby, a w tym cza sie sto larz ro -
bił trum nę. W tym dniu i w cza sie
le że nia zwłok w do mu na tej ro li nikt nie
wy ko ny wał prac po lo wych, od da jąc
w ten spo sób sza cu nek zmar łe mu. Wie -
czo rem ro dzi na i są sie dzi zbie ra li się
na mo dli twach przy trum nie zmar łe go
na tzw. „po cior kak”, a ta kże wspo mi na li
je go ży cie. Do trum ny wkła da no nie -
bosz czy ko wi ró żne go ro dza ju przed -
mio ty, z któ ry mi był zwią za ny.
Kła dzio no mu do kie sze ni pie nią dze,
aby miał czym za pła cić za przej ście
na dru gi świat. Rę ce zmar łe go spla ta no
jak do mo dli twy, owią zu jąc je ró żań -
cem, na któ rym się mo dlił. Po grzeb od -
by wał się na trze ci dzień po śmier ci
i gdy nie bosz czy ka wy no szo no z do mu,
mę żczyź ni wy no szą cy trum nę trzy ra zy
opusz cza li trum nę do pro gu we wszyst -
kich drzwiach, przez któ re prze no si li
zmar łe go w ten spo sób że gnał się on
z do mem, w któ rym żył i pra co wał. Do -
mow ni cy, w za le żno ści na ile by ło ich
stać, sta ra li się wy pra wić po grzeb god -

nie dla zmar łe go, to też dba no o to, że by
w ko ście le świe ci ły się wszyst kie świe -
ce i gra ły or ga ny, aby w ten spo sób oka -
zać zmar łe mu ostat ni sza cu nek, a i też
po ka zać, ja ką zmar ły miał w śro do wi -
sku po zy cję spo łecz ną. Po po grze bie
urzą dza no sty pę, na któ rą z urzę du za -
pra sza no or ga ni stę, któ ry od ma wiał
wcze śniej mo dli twy, wo za ków, któ rzy
wieź li zmar łe go w ostat nią dro gę, ro dzi -
nę i są sia dów. By ło rów nież zwy cza jem,
że kie dy w do mu nie by ło miej sca, ob -
ra ca no się na sty pę do karcz my. Po grze -

by po za uro czy sto ścia mi ko ściel ny mi,
któ re mo gły być bar dziej lub mniej uro -
czy ste w za le żno ści od za mo żno ści i po -
zy cji zmar łej oso by, ni czym
szcze gól nym się nie ró żni ły. Do pie ro
w okre sie mię dzy wo jen nym XX wie ku
po wsta ją ce na wsiach or kie stry dę te gra -
ły na po grze bach pie śni i mar sze ża łob -
ne, gra no prze wa żnie lu dziom
za słu żo nym, mło dym. Nie by ło to jed -
nak re gu łą. Na po grze bach do dziś or -
kie stry gry wa ją spo ra dycz nie.
U Za gó rzan rzad ko na po grze bach gra -
ją mu zy ki lu do we (ka pe le) chy ba, że
zmar ła oso ba zwią za na by ła z folk lo rem. 

Ostat nia wo la zmar łe go – te sta ment
Ostat nia wo la zmar łe go by ła szcze -

gó ło wo przez ro dzi nę wy peł nia na. Wie -
rzo no, że w ob li czu śmier ci wszyst ko
wy da je się pro ste i zro zu mia łe. Czło -
wiek umie ra, koń czy się ja kiś etap, ale
tak na praw dę to wszyst kich ogar nia nie -
pew ność i lęk co da lej z tą oso bą się
dzie je, gdzie po wę dru je jej du sza. My -
śli te nur tu ją nas bar dzo i jest to czas
na roz wa ża nie o ży ciu i umie ra niu ta kże
w sto sun ku do nas sa mych. Na le ży
stwier dzić, że in ny sto su nek do śmier ci
mie li lu dzie wiej scy, a tro chę ina czej tą
sa mą śmierć prze ży wa li lu dzie z mia sta.
Lu dzie wiej scy po przez swo ją pro sto tę

Wszyscy, którzy się narodzili, mają
świadomość, że przyjdzie czas
pożegnania się z tym światem.
Śmierć dla wszystkich z nas jest
wielkim przeżyciem, a zwłaszcza,
kiedy umierają nasi najbliżsi.

  1976 rok FOT. ZE ZBIORÓW PIOTRA LULKA
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i lo gi kę ży cia pod cho dzi li do te go
w spo sób pro sty, ale i po god ny. Po przez
swo ją głę bo ką wia rę by li prze ko na ni, że
tak mu si być. Przyj mo wa li to bez roz wa -
żań i z po ko rą. Tłu ma czo no so bie to
w pro sty spo sób – uro dzi łeś się czło wie -
ku, za bie ga łeś o ma jąt ki, za kło po ta ny
by łeś o tak wie le spraw, któ re nie za wsze
by ły ko niecz ne, aż tu przy cho dzi śmierć
i tak nie wie le po trze ba – czte ry de ski,
dwa me try kwa dra to we zie mi. Na wsi
wie rzo no, że wo bec śmier ci wszy scy są
rów ni, czy by li za mo żny mi rol ni ka mi,
czy też bied ny mi wy rob ni ka mi. Z wy -
so ko ści ka ta fal ku nie ma lep szych lub
gor szych, wszy scy są rów ni, nie któ rych
tyl ko wy ró żnio no cza sem przez bar dziej
uro czy ste na bo żeń stwo, śpie wa ne „wi li -
je”, czy li nie szpo ry ża łob ne, jed ne mu
na po grzeb po szło wię cej lu dzi in ne mu
mniej i to by ła je dy na ze wnętrz na ró żni -
ca. Miesz kań cy na sze go re gio nu pra wie
ni gdy nie za po mi na li o tym, że kie dyś
trze ba bę dzie po że gnać się z tym świa -
tem, to też przy go to wy wa no się do tej
ostat niej pod ró ży pra wie przez ca łe do -
ro słe ży cie. Ka żda go spo dy ni, go spo -
darz cho wa li głę bo ko w skrzy ni
za wi niąt ka z ró żne go ro dza ju odzie -
niem, za cho wu jąc ubio ry z uro czy sto ści
ślub nych, któ re po tem ubie ra no zmar -
łym zgod nie z ich ostat nią wo lą. Te sta -
ment – czy li „roz po rzą dek”, jak
ma wia no daw niej, ro bił ka żdy go spo -
darz i nie za le żne, ile miał, ale by ło to je -
go obo wiąz kiem, aby póź niej nie by ło
kłót ni o ma ją tek wśród je go dzie ci, chy -
ba że śmierć na stę po wa ła w wy pad ku,
czy na gle, to wte dy wy stę po wał pro -
blem po dob nie zresz tą jak dzi siaj o ca -
ło ści de cy do wa ła dru ga po ło wa lub
ro dzeń stwo dzie li ło się mię dzy so bą. Te -
sta ment ust ny prze ka zy wa ny w roz mo -
wach był rów nież bar dzo wa żny,
a ro dzi na sta ra ła się go szcze gó ło wo wy -
peł nić. Oczy wi ście by wa ły rów nież sy -
tu acje skraj ne, gdzie ro dzeń stwo
mu sia ło się pro ce so wać, do cho dząc
swo ich rosz czeń w są dzie. We dług opo -
wia dań, je że li by ktoś nie wy peł nił ostat -
niej wo li zmar łe go, to w je go ży ciu
i je go ro dzi ny ni gdy nie by ło szczę ścia,
a ro dzi na mia ła wy rzu ty su mie nia, że
nie po stą pi ła zgod nie z ostat nią wo lą
zmar łe go.

PIOTR LU LEK

Re gio nal ny ze spół, Za gó rzań ska
Dzia twa, dzia ła ją cy w Ze spo le
Szko ły i Przed szko la w Msza nie
Gór nej, w dniach 31 ma ja – 1 czerw -
ca brał udział w V Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Folk lo ry stycz nym,
któ ry od był się w miej sco wo ści
Vel'ke Le va re w po wie cie bra ty -
sław skim na Sło wa cji. Wy jazd gru -
py uda ło się zor ga ni zo wać dzię ki
ini cja ty wie ks. Ma ria na Bań skie go
– pro bosz cza z Msza ny Gór nej,
któ ry współ pra cu je z pro bosz -
czem pa ra fii Vel'ke Le va re.

Dla dzie ci na le żą cych do ze spo łu by -
ło to wy da rze nie wy jąt ko we, gdyż
po raz pierw szy mia ły oka zję wy stą pić
po za gra ni ca mi Pol ski. Żmud ne, dłu go -
trwa łe szli fo wa nie za gó rzań skich tań -
ców i pio se nek przy nio sło ocze ki wa ne
efek ty. Za pre zen to wa ny na fe sti wa lu
pro gram ar ty stycz ny bar dzo spodo bał
się tam tej szej pu blicz no ści, któ ra po -
dzi wia ła umie jęt no ści ta necz ne, mu -
zycz ne i wo kal ne mło dych ar ty stów. Ich
ży wio ło wość, swo bo da i za an ga żo wa -
nie spra wi ło, że za chę ci li Sło wa ków
do wspól nej za ba wy. Mło dzi Za gó rza -
nie wy ró żnia li się rów nież nie zwy kle

barw ny mi stro ja mi. Wy glą da ły one bar -
dzo efek tow nie, zwłasz cza w cza sie
uro czy stej pa ra dy roz po czy na ją cej fe -
sti wal. W im pre zie bra ły też udział ze -
spo ły ze Sło wa cji i Czech. By ła to więc
oka zja dla ma łych Za gó rzan do za po -
zna nia się z kul tu rą in nych na ro dów.
Ucznio wie z Msza ny Gór nej mie li oka -
zję zo ba czyć ich lu do we stro je, po znać
tań ce, pio sen ki, dzie cię ce gry i za ba wy.

– Or ga ni za to rzy (Sve tła na Va la cho -
vi czo wa – dy rek tor ar ty stycz ny miej sco -
we go lu do we go ze spo łu o na zwie,,
Le va ra nek”, sta ro sta oraz ks. Ja ro sław
Kin ka ze Zgro ma dze nia Zmar twy chw -
stań ców, pro boszcz tam tej szej pa ra fii)
do ło ży li wszel kich sta rań, aby na szym
mło dym ar ty stom stwo rzyć jak naj lep sze
wa run ki do wy stę pów i za dbać o wła ści -
wą at mos fe rę – opo wia da ją opie ku no -
wie pol skiej gru py. – Oto cze ni
szcze gól ną go ścin no ścią, opie ką i ser -
decz no ścią czu li śmy się tam wspa nia le. 

W dro dze po wrot nej uczest ni cy wy -
pra wy spę dzi li po po łu dnie na Sta rym
Mie ście i Wzgó rzu Zam ko wym w Bra -
ty sła wie, skąd po dzi wia li pa no ra mę
mia sta i pły ną cy w do le Du naj. 

HE LE NA FLIG I STA NI SŁA WA NO WAK
fot. Ewe li na Płach czyń ska -Struś

Zagórzańska Dziatwa bawiła
słowacką publiczność



WWW.MSZANA.PL NASZA GMINA 37

EDUKACJA
Rekolekcje
według
rozkładu
dnia papieża 
Ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej
w Ło stów ce oraz Szko ły Pod sta wo -
wej w Gli snem prze by wa li 13-15 ma -
ja w Zem brzy cach, gdzie wzię li
udział w nie zwy kłych re ko lek cjach. 

Punk tem wyj ścia re ko lek cji by ły fil -
my, w któ rych ksiądz kar dy nał Sta ni sław
Dzi wisz opo wia dał, jak wy glą dał dzień
Ja na Paw ła II. Oso bi sty se kre tarz świę te -
go krok po kro ku ob ja śniał, czym zaj mo -
wał się pa pież i cze go w har mo no gra mie
je go dnia nie mo gło za brak nąć. Dzię ki
tym in for ma cjom ucznio wie mie li oka zję
nie tyl ko le piej po znać syl wet kę Ja -
na Paw ła II, ale ta kże spró bo wać prze żyć
czas re ko lek cji zgod nie z roz kła dem dnia
pa pie ża.

Był czas na mo dli twę: ucznio wie co -
dzien nie uczest ni czy li we mszy św.,
spo ty ka li się na ad o ra cji i roz wa ża niu

Pi sma Św. Wzię li udział w „pa pie skiej
au dien cji”, po zna li ta jem ni cę „pa pie -
skie go klęcz ni ka”. Wraz z Ja nem Paw -
łem II po chy la li się nad spra wa mi
szcze gól nie dla nie go wa żny mi: ro dzi ną
i god no ścią czło wie ka, a ta kże za po zna -
wa li się z ak tu al ny mi spra wa mi Ko ścio -
ła. Nie za bra kło cza su na rze czy, któ re
pa pież ce nił szcze gól nie – wspól ną za -
ba wę, śpiew i sport. Ucznio wie uda li się
ta kże na piel grzy mi szlak, jak czę sto
czy nił to Jan Pa weł II. Pierw sze go dnia
od wie dzi li Sank tu arium Ma ryj ne
w Kal wa rii Ze brzy dow skiej – miej sce,
do któ re go Ka rol Woj ty ła piel grzy mo -
wał już ja ko dziec ko i któ re od wie dzał

pod czas pa pie skich piel grzy mek do oj -
czy zny. W dru gim dniu ce lem piel grzy -
mo wa nia by ły Wa do wi ce – mia sto,
gdzie uro dził się świę ty. Tu ucznio wie
zwie dzi li Mu zeum Do mu Ro dzin ne go
Ja na Paw ła II.

– Przed pa ro ma ty go dnia mi Jan Pa -
weł II zo stał ogło szo ny świę tym. Wy da -
rze nie to po sta wi ło nas przed bar dzo
wa żnym za da niem – pod kre śla ją ini cja -
to rzy i or ga ni za to rzy wy jaz du. – Chce -
my po śla dach Ja na Paw ła II wę dro wać
dro gą do świę to ści. Re ko lek cje, w któ -
rych wspól nie wzię li śmy udział, by ły do -
sko na łą wska zów ką, jak te go do ko nać. 

DO RO TA MU CHA

Szcze gól ny wy stęp
27 ma ja w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. św.
Jó ze fa w Lu bo mie rzu uro czy ście ob cho dzo -
no Dzień Mat ki. Oprócz tra dy cyj nych ży czeń
ucznio wie mie li oka zję dać swo im ma mom
coś szcze gól ne go – wy stęp, w któ ry wło ży li
ca łe swo je ser ca. Naj młod si – ucznio wie
klas „0” za tań czy li zor bę i sam bę. Na stęp nie
mon taż słow no -mu zycz ny za pre zen to wa ły
dzie ci star sze. Sły chać by ło śpiew, a mu zy ka
roz brzmie wa ła dzię ki człon kom ze spo łu in -
stru men tal ne go w skła dzie: W. Ku czaj
– key bo ard, A. Wą cha ła, J. Po ta czek, A.
Nie do jad – skrzyp ce. Wszyst kie ma my by ły
za chwy co ne. Świad czy ły o tym grom kie bra -
wa i ukrad kiem ocie ra ne łzy. Dzie ci wrę czy ły
swo im ma mom wła sno ręcz nie przy go to wa -
ne upo min ki, a na stęp nie wszy scy uda li się
na słod ki po czę stu nek. 

M. KA WEC KA
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Szkol na bi blio te ka w Ka si nie Wiel kiej ob cho dzi ła Świa -
to wy Dzień Ksią żki dla Dzie ci, któ ry zo stał usta no wio -
ny w ce lu pro mo wa nia li te ra tu ry pięk nej i gra fi ki dla
mło de go czy tel ni ka. 

Z oka zji świę ta wszyst kie dzie ci z przed szko la i klas 
I-III szko ły pod sta wo wej w ZPO w Ka si nie Wiel kiej mia ły
za za da nie na ma lo wać sa mo dziel nie swo je go ulu bio ne go baj -
ko we go bo ha te ra. W na gro dę za trud, za an ga żo wa nie i ol brzy -
mią wy obraź nię ko ło te atral ne „Kie dyś bę dę ak to rem”
pod kie run kiem Ka ta rzy ny Pał gan w po ro zu mie niu z bi blio te -
kar ką Te re są Kic mal wy sta wi ło przed sta wie nie „Am ba ras
w baj ko wym le sie”. Spek takl skła dał się z sze ściu krót kich sce -
nek, w któ rych wy stę po wa ły po sta cie ze zna nych dzie ciom ba -
jek, jak „Czer wo ny Kap tu rek”, „Jaś i Mał go sia”, „Śnie żka”
czy „Kot w bu tach”. Ka żdą sce nę dzie li ła mu zycz na kur ty na,
pod czas któ rej wi dzo wie mo gli wy słu chać pio se nek, a ak to -
rzy przy go to wać do dal szej czę ści przed sta wie nia. Dzie ci mia -
ły oka zję zo ba czyć na ży wo swo ich ulu bio nych baj ko wych

bo ha te rów i jak to w ka żdej baj ce by wa wy snuć mo rał: „Choć
baj ki to nie ży cie, cza sem dziw ne by wa ją, a cóż do pie ro w ży -
ciu, w któ rym lu dzie gra ją. Więc je śli chcesz przez ży cie szczę -
śli wą kro czyć dro gą, szu kaj wie lu przy ja ciół oni Ci po mo gą”. 

– Przed sta wie nie zo sta ło bar dzo mile przy ję te przez pu blicz -
ność, za co ser decz nie dzię ku je my – wy ra zy wdzięcz no ści
w imie niu ma łych ak to rów i swo im wła snym prze ka zu je opie -
kun ka ko ła. – Dzię ku je my rów nież za za an ga żo wa nie w przy -
go to wa nie stro jów do in sce ni za cji wszyst kim ro dzi com
i opie ku nom na szych ma łych ak to rów.

KA TA RZY NA PAŁ GAN

Ambaras
w bajkowym lesie

Kla sa V Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Lu -
bo mie rzu zdo by ła IV miej sce w I edy cji
kon kur su Por cja Po zy tyw nej Ener gii. 

Zwy cięz cy otrzy ma li pięć ta ble tów
i drob ne upo min ki, któ re do Lu bo mie -
rza przy wieź li przed sta wi cie le fir my
Cri spy Na tu ral z sie dzi bą w Ka li szu, ini -
cja to ra kon kur su. Je go za ło że niem jest
pro mo cja zdro we go odży wia nia i ak -
tyw ne go sty lu ży cia po przez dzia ła nia
pro fi lak tycz ne ogra ni cza ją ce nad wa gę
i oty łość uczniów.

– Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Lu bo -
mie rzu, któ rej rów nież nie ob ce są te pro -
ble my, zgło si ła się do pro gra mu
– o prze bie gu i za sa dach kon kur su opo -
wia da ją ko or dy na to rzy ak cji. – Na uczy -
cie le zde kla ro wa nych klas, ko rzy sta jąc
z wy bra nych sce na riu szy i ma te ria łów
edu ka cyj no-dy dak tycz nych przy go to wa -
nych przez or ga ni za to ra prze pro wa dzi li
sto sow ne lek cje.

Ucznio wie po dzie le ni na gru py z po -
mo cą na uczy cie li z pro po no wa nych za -
gad nień o te ma ty ce spo łecz nej wy bra li

te ma ty pra cy kon kur so wej i wy ko na li
pla ka ty in for ma cyj ne:

Kl. II Aktywność fizyczna i zdrowie 
– opiekun G. Dawiec;
Kl. III Ochrona środowiska i działania
proekologiczne – opiekun K. Kolawa;
Kl. V Ochrona środowiska i działania
proekologiczne – opiekun K. Wojtyczka.
– Z nie cier pli wo ścią cze ka my na ko -

lej ną edy cję kon kur su i już dzi siaj de kla -
ru je my w niej swój udział – za po wia da ją
ucznio wie. 

Na gro dzo ną pra cę mo żna obej rzeć
na stro nie or ga ni za to ra www.por cja po -
zy tyw ne je ner gii.pl.

– Przy tej oka zji po chwa li my się
jesz cze jed nym suk ce sem – mó wią na -
uczy cie le szko ły. – Woj ciech Woj tycz -
ka, uczeń kla sy VI na szej szko ły
zdo był wy ró żnie nie w po wia to wym
kon kur sie pla stycz nym „Wol ni od dy -
mu ty to nio we go”, zor ga ni zo wa nym
przez Pań stwo wą In spek cję Sa ni tar ną
w Li ma no wej. 

G. KO ŁO DZIEJ CZYK

Por cja Po zy tyw nej Ener gii w Lu bo mie rzu
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Ucznio wie z Ka si ny Wiel kiej w Hisz pa -
nii pod su mo wa li pro jekt „Tell me abo -
ut fa mo us pe ople in your co un try”. 

Od 5 do 10 ma ja, hisz pań ska szko ła
w Bo iro, pod czas ostat nie go spo tka nia
szkół part ner skich w ra mach eu ro pej -
skie go pro gra mu Co me nius, go ści ła

dzie się cio ro uczniów Gim na zjum w Ka -
si nie Wiel kiej: Alek san drę Ko wal czyk,
Ali cję So larz, Kin gę Hor nik, We ro ni kę
Pie trzak, Emi lię Skow ro nek, Kry stia -
na Ku bo wi cza, Syl we stra Ko pyt ka, Ma -
cie ja Ka le tę, We ro ni kę So larz
i We ro ni kę Ka le tę wraz z na uczy cie la -
mi Ma rią Skow ro nek i Ja ni ną Zie mia -

nin. Wy jazd ten był pod su mo wa niem
pro jek tu „Tell me abo ut fa mo us pe ople
in your co un try”, któ re go re ali za cję za -
czę to już w 2012r. W sło necz nej Hisz -
pa nii spo tka li się do brzy zna jo mi.
Mło dzi ka si nia nie miesz ka li u swo ich
ko le gów, któ rych go ści li w swo ich do -
mach dwa la ta te mu. 

Bo iro to nie wiel kie mia stecz ko (li czy
ok. 19 tys. miesz kań ców), ale wy jąt ko we
pod ka żdym wzglę dem. Le ży w pół noc -
no -za chod niej czę ści Hisz pa nii, w pro win -
cji Ga li cja. Bo iro zna ne jest z ła god ne go
kli ma tu, kra jo bra zu łań cu cha gór skie go
Bar ban za i licz nych plaż osło nię tych za to -
ką z wi do kiem na otwar te mo rze.

– Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla nas
bo ga ty pro gram. Atrak cji i do brej za ba -
wy nie bra ko wa ło – opo wia da ją uczest -
ni cy wy jaz du. – Na po cząt ku wi zy ty
zo sta li śmy cie pło przy wi ta ni przez dy -
rek cję, na uczy cie li oraz uczniów szko ły
IES a Ca cha da pod czas ofi cjal ne go
przy ję cia. Cie płe sło wa skie ro wał do nas
rów nież bur mistrz Ju an José Die ste Or -

ti gu eira. Wy stą pił ta kże ze spół re gio nal -
ny oraz gru pa mło dzie ży pre zen tu ją ca
swe umie jęt no ści mu zycz no -in stru men -
tal ne. Szko ła w Bo iro po sia da wie le za -
let. Po pierw sze: le ży ona wła ści wie
na pla ży (200 me trów od mor skie go wy -
brze ża). Po dru gie: wy po sa że nie szko ły,
jej kli mat i wszyst ko, co ofe ru je swym
uczniom, mo że za im po no wać na wet naj -
bar dziej wy bred nym. Wra że nie ro bi ły
kla sy bo ga to wy po sa żo ne w środ ki dy -
dak tycz ne, ga bi ne ty do na uki ję zy ków
ob cych oraz miej sca, gdzie ucznio wie
od po czy wa ją po mię dzy lek cja mi.

Głów nym ce lem spo tka nia szkół
part ner skich by ło przed sta wie nie sław -

Co me nius za mknię ty
w kap su le cza su

Boiro to niewielkie miasteczko, ale
wyjątkowe pod każdym względem.
Leży w północno-zachodniej części
Hiszpanii, w prowincji Galicja.
Boiro znane jest z łagodnego
klimatu, krajobrazu łańcucha
górskiego Barbanza i licznych plaż
osłoniętych zatoką z widokiem
na otwarte morze.
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nych po sta ci swo ich państw. Pol ska
szko ła przy go to wa ła pre zen ta cję o zna -
nych pol skich ma la rzach, a ta kże przy -
bli ży ła syl wet ki: Le cha Wa łę sy,
Ju sty ny Ko wal czyk, Grze go rza Cie -
chow skie go, Agniesz ki Hol land oraz
Lu dwi ka Za men ho fa. Za pre zen to wa ła
rów nież por tre ty Jó ze fa Pił sud skie go,
Ma ry li Ro do wicz, Da nie la Ol brych -
skie go, Evy Min ge, Mar ka Pie kar czy -
ka, Izy Mi ko, An drze ja Waj dy,
Ro ma na Po lań skie go, Krzysz to fa Pen -
de rec kie go i An ji Ru bik.

– Spo tka nie uczniów i na uczy cie li
z czte rech kra jów to nie tyl ko wy mia -
na pre zen ta cji i dys ku sje na te ma ty edu -
ka cyj ne – pod kre śla dy rek tor szko ły
Ja ni na Zie mia nin. – Or ga ni za to rzy za -
pew ni li nam cie ka we za ję cia kul tu ral ne
i tu ry stycz ne. Ro we ra mi uda li śmy się
do Ca bo de Cruz, gdzie w klu bie wio -
ślar skim ucznio wie mie li oka zję wy ko -
nać kil ka te stów fi zycz nych
na urzą dze niach, na któ rych tre nu ją
tam tej si człon ko wie klu bu. W prze pięk -
nym mie ście A Co ru ña zwie dzi li śmy mu -
zeum Ca sa das Cien cias, pla ne ta rium,
oce ana rium oraz wie żę Her ku le sa, skąd
roz ta cza ły się uro cze, za pie ra ją ce dech
w pier siach wi do ki na ca łą oko li cę. Ko -

lej nym punk tem pro gra mu by ło cen trum
San tia go de Com po ste la, miej sce spo -
czyn ku świę te go Ja ku ba oraz ośro dek
kul tu i ce lu licz nych piel grzy mek, a ta kże
zwie dza nie ka te dry i mu zeum Pa bo Ga -
le go. Nie za po mnia nym prze ży ciem oka -
za ła się prze ja żdżka stat kiem po za to ce
Aro usa, a na stęp nie po byt na punk cie
wi do ko wym ACu ro ta. Po nad to po dzi -
wia li śmy wy dmy De Cor ru be do oraz
oglą da li śmy nie sa mo wi te wi do ki na mo -
rze roz ta cza ją ce się z pre hi sto rycz nej

cel tyc kiej osa dy Ca stro de Ba ro na, for -
te cy, któ ra skła da się z 20 owal nych ka -
mien nych do mów oraz mu ru obron ne go. 

Punk tem kul mi na cyj nym po by tu
w Bo iro by ło za ko pa nie kap su ły cza su,
w któ rej uczest ni cy za mknę li wszel kie
for my ak tyw no ści pod czas pra cy
w pro gra mie Co me nius (lo go pro jek tu,
mo ne ty, zdję cia uczest ni ków, pły -
ty DVD z pro duk ta mi o sław nych oso -
bach itp.). Ko or dy na to rzy czte rech
państw uzgod ni li, że otwar cie kap su ły
na stą pi za 25 lat.

– Po że gna nie by ło rów nie cie płe, jak
po wi ta nie – z roz ma rze niem wspo mi -
na ją ucznio wie z Ka si ny Wiel kiej.
– Ro dzi ce i na uczy cie le przy go to wa li
w szko le po czę stu nek skła da ją cy się
z ty po wo hisz pań skich sma ko ły ków,
a na si ko le dzy po rwa li nas do za ba wy.
Śpie wa li śmy i tań czy li śmy wspól nie
do pół no cy, a mi mo to na stęp ne go dnia
o świ cie (4.00), w miej scu, skąd au to -
kar miał nas za wieźć na lot ni sko
w San tia go de Com po ste la, zja wi li śmy
się w kom ple cie. 

– Z kra ju Ba sków wró ci li śmy z mnó -
stwem po zy tyw nych wspo mnień, któ re
na dłu go po zo sta ną w na szej pa mię ci
– pod kre śla ją pol scy ko or dy na to rzy
pro gra mu. – Je śli do dać do te go mo żli -
wość za sma ko wa nia spe cja łów hisz -
pań skiej kuch ni i przy jem ne wra że nie,
ja kie po zo sta wi ła po so bie go ścin ność
go spo da rzy, mo żna stwier dzić, że
ostat nie spo tka nie gru py Co me niu sa,
tak jak ca ła dwu let nia współ pra ca, by -
ły wiel kim suk ce sem, w któ rym na sza
szko ła mia ła za szczyt i przy jem ność
mieć swój zna czą cy udział. War to nad -
mie nić, że Co me nius to przede wszyst -
kim lu dzie – ró wie śni cy ze wszyst kich
za kąt ków Eu ro py – tak ró żno rod ni,
a za ra zem tak świet nie po tra fią cy się
do ga dać i wspól nie do brze ba wić. Ob -
co wa nie z in ny mi na ro do wo ścia mi roz -
wi ja, uczy i do star cza wie le ra do ści.
Ma my na dzie ję, że dzię ki otwar tym
gra ni com i co raz mniej szym od le gło -
ściom z Pol ski do in nych kra jów Eu ro -
py, ka żdy z nas bę dzie miał oka zję
kie dyś do świad czyć te go, co my prze -
ży li śmy pod czas spo tkań z na szy mi eu -
ro pej ski mi przy ja ciół mi.

MA RIA SKOW RO NEK
ko or dy na tor pro jek tu

Polska szkoła przygotowała
prezentację o znanych polskich
malarzach, a także przybliżyła
sylwetki: Lecha Wałęsy, Justyny
Kowalczyk, Grzegorza
Ciechowskiego, Agnieszki 
Holland oraz Ludwika
Zamenhofa. 

Sa bi na Po ta czek gim na zja list -
ka z Msza ny Gór nej zo sta ła lau -
re at ką XXX Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Li te rac kiej Twór czo -
ści Dzie ci i Mło dzie ży Gim na -
zjal nej. Je go pod su mo wa nie
od by ło się 19 ma ja w Pol skiej
Fil har mo nii Sin fo nia Bal ti ca
w Słup sku.

– Do kon kur su zgło si ła kil ka wier -
szy oraz dra mat – „Opo wieść wi gi -
lij ną”, któ ry na pi sa ła w opar ciu
o hi sto rię Dic ken sa – o swo jej zdol -
nej ró wie śni cy opo wia da ją ko le dzy
z kla sy i na uczy cie le. – Utwo ry na -
szej mło dej po et ki są cie ka we,
a przede wszyst kim za wie ra ją nie -
zwy kłe, doj rza łe spo strze że nia do ty -
czą ce wa żnych w ży ciu czło wie ka
war to ści. Sa bi na po tra fi pięk nie pi -
sać o ro dzin nym do mu, bab ci, to le -
ran cji, po mo cy, na wet sta ro ści, któ rą
po strze ga, ja ko cie pły, pe łen mo żli -
wo ści oraz opty mi zmu okres w ży -
ciu. I cho ciaż te ma ty utwo rów zda ją
się być po wa żny mi, a być mo że dla
wie lu ró wie śni ków Sa bi ny ta kże ta -
ki mi, o któ rych się jesz cze nie mó wi
i nie my śli, to jed nak opi sa ne są
w spo sób ra do sny i opty mi stycz ny.
Nie wąt pli wie w tych utwo rach mo żna
do strzec wiel ką wra żli wość na szej
ko le żan ki. Na pod kre śle nie za słu gu -
je ta kże fakt, że Sa bi na jest oso bą
nie zwy kle su mien ną, pra co wi tą,
a przede wszyst kim skrom ną i nie lu -
bi afi szo wać się swo im wspa nia łym
ta len tem. Ma my na dzie ję, że to wy -
jąt ko we osią gnię cie w ju bi le uszo -
wym kon kur sie bę dzie dla niej nie
tyl ko za słu żo ną na gro dą, ale też
bodź cem do dal szej twór czo ści po -
etyc kiej. 

AN NA JUR KOW SKA

Optymistyczna
twórczość
Sabiny
Potaczek
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Ro dzi na. To jed no sło wo, a ileż kry je w so bie ra do ści.
Z nim zwią za ne są za wsze naj pięk niej sze wspo mnie nia
z dzie ciń stwa, na sze pierw sze tro ski, ra do ści, ma rze nia.
Ka żdy z nas cho wa w ser cu wdzięcz ność za to, że ro dzi -
ce da li nam naj więk szy skarb – ży cie. Wdzięcz ność tę
wy ra ża my w ró żny spo sób: po przez mi łość, co dzien ny
sza cu nek, pa mięć. My, swo ją mi łość wy ra zi li śmy da jąc
przed sta wie nie pt. „Z Pol ski do Afry ki”.

Dzie ci z ZPO w Ka sin ce Ma łej z klas: I, II i III Szko ły Pod -
sta wo wej wraz z wy cho waw czy nia mi: L. Po stro żną, G.
Szczyp ką, J. Ła zor ko za pro si ły swo ich ro dzi ców na szcze gól -
ny dzień – Dzień Ro dzi ny, któ ry od był się w na szej szko le 30
ma ja. Cen tral nym punk tem świę to wa nia by ła aka de mia w wy -
ko na niu uczniów.

Za pre zen to wa ne przed sta wie nie po zwo li ło nam się prze -
nieść, za po mo cą ko smicz ne go stat ku, na in ny kon ty nent
– na dzi ki kon ty nent Afry ki. Ro ze śmia ne Mu rzyn ki
przy wi ta ły nas ta necz nym kro kiem i śpie wem: „O ale le, Ale -
le bi ka ton ga, o na sza ma sa ma sa, o ale ba lu a ba lu e”. Pod -
czas pod ró ży do Afry ki mo gli śmy po znać przede wszyst kim
pa nu ją ce tam zwy cza je, tra dy cje oraz pięk no na tu ry.

Po obej rze niu spek ta klu, któ ry zo stał na gro dzo ny grom ki -
mi bra wa mi, był czas na wspól ną za ba wę. Nie oby ło się ta kże
bez pięk nych ży czeń i kwia tów dla mam oraz słod ko ści dla
ta tu siów. Dzie ci nie za po mnia ły rów nież o tym, iż ich ro dzi -
ną jest szko ła – zło ży ły ser decz ne ży cze nia i wrę czy ły kwia -
ty dy rek tor An nie Pi wo war skiej oraz wi ce dy rek tor Ka ta rzy nie
Fi li piak. Nie za bra kło też mi łych roz mów w to wa rzy skim gro -
nie przy słod kim po czę stun ku. Wspa nia ły dzień zo stał uchwy -
co ny na zdję ciach zro bio nych przez Mał go rza tę Paj dzik
– ma mę uczen ni cy z kla sy II SP.

Czas spę dzo ny na wspól nej za ba wie mi nął bar dzo szyb ko. Ra -
do sne prze ży cia po zo sta ną jed nak na dłu go w na szej pa mię ci. 

M. ŁA BUZ

Z Pol ski do Afry ki

Dzień Dziec ka w Ol szów ce w mi strzow skim wy da niu 
Krzysz tof Go lon ka, mistrz świa ta w po ka zach tri ków pił kar skich fre esty le fo ot ball, lau re at pro gra mu „Mam Ta lent” był go ściem
spe cjal nym Ze spo łu Szko ły i Przed szko la w Ol szów ce. Umie jęt no ści, ja kie za pre zen to wał pod czas show, wpra wi ły w osłu pie nie
nie tyl ko ze bra ne dzie ci, ale rów nież do ro słych.  – Po po ka zie tri ków od by ły się warsz ta ty z mi strzem – opo wia da ją ro dzi ce. – Kto
wie, mo że i w na szych dzie ciach drze mie ta lent i po dzi siej szym dniu zła pią bak cy la. Krzysz tof Go lon ka był dla nich na ma cal nym
przy kła dem te go, że pa sją i cię żką pra cą mo żna speł niać ma rze nia i osią gnąć suk ces. Na ocze ku ją cych w dłu giej ko lej ce, cze ka ły
ko lej ne nie spo dzian ki: au to gra fy, pa miąt ko we zdję cia i lo dy. Wi zy tę Krzysz to fa Go lon ki w Ol szów ce za fun do wa li wszyst kim dzie -
ciom ro dzi ce: Ma ria Czysz czoń i Wie sław Urbań czyk. O słod ki po czę stu nek dla dzie ci za dba ła Ra da Ro dzi ców. RA DA RO DZI CÓW
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W okre sie no wo rod ko wym ogrom ne zna cze nie dla pra -
wi dło we go roz wo ju apa ra tu mo wy ma spo sób kar mie -
nia. Oczy wi ście naj ko rzyst niej sze jest kar mie nie
pier sią. Ssa nie pier si wy ma ga in ten syw nej pra cy mię -
śni, któ re wpły wa ją na pra wi dło wy wzrost żu chwy oraz
sprzy ja pra wi dło we mu wy skle pia niu się pod nie bie nia
twar de go, jest ta kże świet nym tre nin giem dla mię śnia
okrę żne go warg, od po wie dzial ne go za do my ka nie ust.

Dziec ko ssąc pierś nie prze ry wa in ten syw ne go od dy cha nia
przez nos. Jest to mo żli we dzię ki cha rak te ry stycz ne mu dla
okre su no wo rod ko we go wy so kie mu usta wie niu krta ni z na -
gło śnią, wo kół któ rej bez a wa ryj nie mle ko spły wa do prze ły -
ku bez po trze by prze ry wa nia od dy cha nia. Pod czas kar mie nia
z bu tel ki dziec ko mu si prze ry wać ssa nie po to, by na brać usta -
mi po wie trza. Opar cie bu tel ki o żu chwę sprzy ja prze su wa niu
jej ku ty ło wi, co pro wa dzi do wa dy zgry zu. 

Je że li dziec ko nie mo że być przez mat kę kar mio ne pier sią,
na le ży od po wied nio do brać smo czek. Mu si on mak sy mal nie

imi to wać wa run ki kar mie nia na tu ral ne go. Po win no się w nim
znaj do wać kil ka drob nych otwo rów i wgłę bie nie na ję zyk tak,
aby dziec ko mia ło mo żli wość re gu lo wa nia ilo ści po kar mu bez
oba wy za krztu sze nia się, a tym sa mym mo gło swo bod nie od -
dy chać przez nos pod czas ssa nia po kar mu.

Kar mie nie ły żecz ką po win ni śmy roz po cząć wte dy, kie dy
dziec ko wy ka zu je go to wość roz wo jo wą na te go ty pu zmia nę.
We dług pe dia trów naj lep szym cza sem na roz po czę cie wpro -
wa dze nia ły żecz ki jest 6. mie siąc ży cia, jed nak nie mo żna
trzy mać się sztyw no tej gra ni cy, po nie waż ka żde dziec ko roz -
wi ja się swo im in dy wi du al nym tem pem.

Po da jąc po karm ły żecz ką, za czy na my wpro wa dzać do die -
ty dziec ka no we pro duk ty o no wej kon sy sten cji, co jest istot -
ne z lo go pe dycz ne go punk tu wi dze nia, po nie waż mię śnie
bio rą ce udział w ar ty ku la cji, to te sa me mię śnie, któ rych uży -
wa my w trak cie pi cia, żu cia czy gry zie nia. Zmie nia jąc spo -
sób po da nia po kar mu wpły wa my na pra cę mię śni twa rzy
i ar ty ku la to rów, a więc na roz wój apa ra tu mo wy. Uak tyw nia -
my do mknię cie ust i ogra ni cza my śli nie nie się. Otwar te usta,
nad mier ne śli nie nie się, sła be na pię cie mię śnio we to czę ste
pro ble my pod czas re ali za cji po szcze gól nych gło sek. 

Po da jąc dziec ku po karm ły żecz ką, za wsze wkła da my ją po -
zio mo do ust i lek ko do ci ska my nią śro dek ję zy ka, cze ka my
aż dziec ko zro bi dzió bek i ścią gnie z ły żecz ki je dze nie. Ta
czyn ność spra wia, że dziec ko za czy na ak ty wi zo wać swo je
war gi. Wy cią ga jąc ły żecz kę z bu zi dziec ka ni gdy nie wy cie -
ra my jej o gór ną war gę. Jest to bar dzo czę sty błąd po peł nia ny
przez ro dzi ców. Po stę pu jąc w ten spo sób unie mo żli wia my
dziec ku ak tyw ność na rzą dów mo wy.

Kar mie nie ły żecz ką spra wia, że dziec ko szyb ciej re ali zu je
gło ski: T, D, N.

Pi cie z ku becz ka po pra wia re ali za cję gło sek: S, Z, C, DZ.
Żu cie, gry zie nie, od gry za nie przy czy nia się do po praw nej

re ali za cji gło sek K, G, H.

Co powinno niepokoić rodziców
niemowlęcia:
• gdy nie mow lę śpi oraz czu wa z otwar tą bu zią,
• gdy czę sto trzy ma ję zyk na ze wnątrz ja my ust nej,
• gdy czu bek ję zy ka ma kształt ser dusz ka (świad czy to

o skró co nym wę dzi deł ku pod ję zy ko wym),
• ma 2 mie sią ce i nie bu dzi się przy gło śnych dźwię kach,
• ma 3, 4 mie sią ce i nie re agu je na bodź ce dźwię ko we,
• ma 6 mie się cy i nie ga wo rzy, to zna czy nie wy po wia da cią -

gów sy lab 
• skoń czy ło rok i nie po ja wi ło się ani jed no sło wo zna czą ce,

wy po wie dzia ne przez dziec ko świa do mie.

Jak zatem postępować, aby nasze
dziecko pięknie mówiło?
1. Je że li jest to tyl ko mo żli we ko niecz nie kar mi my pier sią 
2. Jak naj szyb ciej re zy gnu je my ze smocz ka, 
3. Utrzy mu je my sta ły, do bry kon takt emo cjo nal ny z dziec -

kiem, 
4. Mó wi my po wo li i wy raź nie z uży ciem ge stów i mi mi ki 
5. Mó wi my pro stym ję zy kiem i uni ka my zdrob nień

PO RA DY LO GO PE DY

Je dze nie 
a mó wie nie
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6. Przy po da wa niu pierw szych sta łych po kar mów kar mi my

dziec ko ły żecz ką, war to też wcze śnie przy uczać je do pi -
cia z ku becz ka.

7. Nie do pusz cza my do ssa nia kciu ka. 
8. Gdy wy rzy na ją się ząb ki, po da je my twar de po kar my

do gry zie nia i prze żu wa nia – mar chew kę, jabł ko, skór kę
z pie czy wa. 

9. Zaw sze utrzy mu je my dro żny nos i uczy my dziec ko od dy -
cha nia przez nos.

(B. Rocławski (red.) Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1998)
(E. Stecko „Zaburzenia mowy u dzieci wczesne rozpoznawanie

i postępowanie logopedyczne” 1996).

Za pra szam do wspól nej za ba wy z ma lusz kiem, z wy ko rzy -
sta niem zna nych lub mniej zna nych, wier szy ków i ry mo wa nek:

Bie rze my mu chy w pa lu chy (szczy pie my po wie trze
przed so bą – 3 ra zy)

Ro bi my z mu chy pla cu chy (kle pie my otwar tą łap ką o łap kę
– 3 ra zy)

Kła dzie my mu chy na bla chy (kle pie my łap ka mi o brzu szek
– 3 ra zy)

I ma my ra do chy po pa chy,(rącz ki pod kur cza my pod pasz -
ki i „wier ci my” ciał kiem).

(Wier szyk mó wi my w co raz szyb szym tem pie)

Le ci, le ci pszczo ła do (np.) Woj tu sia czo ła. Woj tuś śpi.
Le ci, le ci osa do Woj tu sia no sa. Woj tuś śpi.
Le ci, le ci mu cha do Woj tu sia ucha. Śpi Woj tuś.
Le ci bąk tłu ściut ki – bzzzz!
do Woj tu sia bród ki... –
A tuś mi!

(pio sen ka, na do wol ną me lo dię) 
Rącz ki ro bią klap, klap, klap
Nó żki ro bią tup, tup, tup.
Tu taj swo ją głów kę mam
I po brzusz ku bam, bam, bam.
Bu zia ro bi am, am, am
Oczka pa trzą tu i tam.
Tu taj swo ją głów kę mam,
I na no sku so bie gram.

Oczy wi ście po ka zu je my czę ści cia ła zgod nie z tek stem 

Tu pa lu szek, tu pa lu szek,
ko lo ro wy mam far tu szek, 
Tu jest rącz ka, a tu dru ga,
tu taj oczko do mnie mru ga.
Tu jest buź ka, tu zą becz ki,
tu wpa da ją cu kie recz ki.
Tu jest nó żka i tu nó żka
chodź, za tań czysz jak ka czusz ka

Tu ma (np.) Da wi dek rącz ki, tu ma Da wi dek nó żki.
To jest Da wid ka brzu szek, a to pa lusz ki.
Na bu zi jest oczko, uszko, no sek, min ka,

Z ty łu są plec ki, a na gło wie czu pryn ka!

***
Rącz ka (pio sen ka, na do wol ną me lo dię) 

Pięć pa lusz ków rącz ka ma – 2 ra zy 
Jed na ro bi pa, pa, pa, 
Dru ga ro bi pa, pa, pa. 

Nó żka tu pie tup, tup, tup – 2 ra zy 
je den skok i dru gi skok 
te raz na dół hop, hop, hop. 

(wy ko nu je my od po wied nie ru chy)

***
Dbaj o swój ję zyk i mów po praw nie, 
Ład nie, wy raź nie oraz do kład nie, 
Bo kto nie ćwi czy czę sto ję zy ka, 
Ten się w mó wie niu po tem po ty ka. 

Kie dy z tym mie wasz ja kieś kło po ty, 
To się na tych miast bierz do ro bo ty, 
A że nasz ję zyk by wa cie ka wy, 
Cze ka cię przy tym mnó stwo za ba wy! 

Wy ma wiaj sło wa bar dzo sta ran nie, 
Na wet gdy zmy wasz lub sie dzisz w wan nie, 
Z wiel kim za pa łem ru szaj usta mi 
I ra zem ze mną ciesz się sło wa mi! 

MAŁ GO RZA TA STRZAŁ KOW SKA
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Mło dziut kie li te rat ki z Ze spo łu Pla có wek Oświa to wych
w Ka si nie Wiel kiej zdo by ły wy ró żnie nia na XXX Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie Li te rac kiej Twór czo ści Dzie ci
i Mło dzie ży Gim na zjal nej Słupsk 2014.

Edy ta Śla ga z kl. 4 a zdo by ła wy ró żnie nie za wiersz Ma ły
król, a Zu zan na Wą tro ba za pro zę Dla cze go tra wa jest zie lo -
na?. Uczen ni ce po wtó rzy ły suk ce sy swo ich star szych ko le ża -
nek z lat po przed nich. 

Po prze pro wa dze niu przez bi blio te kę szkol ne go eta pu kon -
kur su, wy sła no do Słup ska pra ce 10 osób z klas 1-6 i gim na -
zjum. Ran ga wy ró żnień jest tym wa żniej sza dla na szych
uczen nic, że w tym ro ku na Kon kurs Li te rac kiej Twór czo ści
Dzie ci i Mło dzie ży Gim na zjal nej na de sła no 6547 ze sta wów
wier szy i opo wia dań z 453 szkół pod sta wo wych i gim na zjów
z ca łej Pol ski, Sta nów Zjed no czo nych, Nie miec, Li twy i Tur -
cji. Ju ry spo śród tych prac wy ło ni ło 81 lau re atów, wy ró żni ło
zaś 192 uczniów w trzech gru pach wie ko wych: kla -
sy I – IV szko ły pod sta wo wej, kla sy V – VI szko ły pod sta wo -
wej, kla sy I – III gim na zjum, w ka te go riach: po ezja
i pro za oraz „Wier sze ma lo wa ne”.

Na uwa gę za słu gu je fakt, że pra ce oce nia ła Ko mi sja Kon -
kur so wa na cze le ze zna ną i lu bia ną po et ką Wan dą Cho tom -
ską oraz li te ra tu ro znaw cy, po eci, dzien ni ka rze i po lo ni ści.
Na gro dzo ne i wy ró żnio ne utwo ry li te rac kie zo sta ły opu bli ko -
wa ne w ksią żce po kon kur so wej Pió rem po zna ję sie bie. 

– Or ga ni za to rzy kon kur su z oka zji XXX Ju bi le uszu dzię ku -
ją uczest ni kom kon kur su, za to, że po tra fią i pra gną „pió rem
po zna wać sie bie”, że „kie ru ją się ser cem”, że pięk na jest „ich
mi łość do bab ci, któ ra jak pla ster na ska le cze nie” i ma my,
któ ra „roz trza ska ne po zbie ra, po skle ja i jak pu char ko lej ny
na pół ce zwy cięstw usta wi w sze re gu”, że wi dzą swój „czter -
na sto let ni brak umia ru” i „ka żdy dzień ma lu ją in ną bar wą”,

że za da ją so bie głę bo kie py ta nia „co zro bić z Je zu sem, któ ry
nie ćpa i nie pa li, lecz uzdra wia cho rych”, że „idą z klu czem
do wy bra nych drzwi” i pra gną, „by los pro wa dził ich do bry -
mi dro ga mi, z na dzie ją, z uśmie chem na no wy dzień”. Po dzi -
wia my Was, Mło dzi Li te ra ci, że w zma ga niach twór czych
„wy ry wa cie się jak ptak do świa ta”, „za da je cie się z księ ży -
cem”, nie re zy gnu je cie z ma rzeń i pra gnie cie „wy wo łać u ko -
goś co dzien nie cho ciaż je den szcze ry uśmiech”, że po tra fi cie
wy cza ro wać „kon fi tu ry ze słoń ca”.

Gra tu lu je my uczen ni com ta len tu i za pa łu li te rac kie go, ży -
czy my dal szych suk ce sów. Sło wa uzna nia na le żą się rów nież
ro dzi com, bo li te ra tu ra dzie cię ca roz wi ja się za wsze tam,
gdzie są wra żli wi na sło wo do ro śli.

Wy ni ki do stęp ne są na stro nie Gim na zjum Nr 2 w Słup sku
www.gim na zju m2slupsk.edu pa ge.org

TE RE SA KIC MAL

Sło wem uchwy cić świat

Nie zwy kłą wy ciecz kę kra jo znaw -
czo -tu ry stycz ną od by li 29 kwiet nia
ucznio wie klas I -III Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Ka sin ce Ma łej wraz
z wy cho waw czy nia mi: Lu cy ną Po -
stro żną, Gra ży ną Szczyp ką oraz Ju -
sty ną Ła zor ko do „Ba ców ki”, któ ra
znaj du je się na zbo czu Ki czo ry.

– Wy ru szy li śmy, aby do strzec pięk no
ota cza ją cej nas przy ro dy, po sze rzyć wie -

dzę na te mat na szej miej sco wo ści i jej
wa lo rów – ideę wy ciecz ki tłu ma czą wy -
cho waw czy nie. – Dzie ci, ob cu jąc z przy -
ro dą, mia ły oka zję mi ło spę dzić czas.
Wio sen ny kra jo braz sprzy jał pro wa dze -
niu wni kli wych ob ser wa cji. 

Po do tar ciu na miej sce, roz pa li li śmy
gril la i czę sto wa li śmy się prze pysz ną
kieł ba ską za spon so ro wa ną przez fir mę
Mar kam pań stwa Sko la ru sów. Z ko lei
z udo god nień „Ba ców ki” mo gli śmy ko -

rzy stać dzię ki uprzej mo ści ro dzi ny Py -
rzów, za co im pra gnie my ser decz nie
po dzię ko wać. 

Ak tyw nie spę dzo ny czas sprzy jał na -
by wa niu umie jęt no ści współ ży cia
w gru pie oraz in te gra cji klas. Zmę cze ni
gór skim spa ce rem szczę śli wi wró ci li -
śmy do szko ły. Peł ni wra żeń i emo cji na -
bra li śmy sił na ko lej ne ty go dnie na uki
i pra cy. 

M. ŁA BUZ

Uro ki wio sen nej wę drów ki
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Bar dzo daw no te mu, za sied mio -
ma gó ra mi, za sied mio ma rze ka -
mi, żył so bie chło piec. Miesz kał
z ro dzi ca mi, młod szą sio strą i bab -
cią. Bar dzo ko chał bab cię i bab cia
też go ko cha ła. To ona opo wia da ła
mu ró żne cie ka we hi sto rie. 

Naj bar dziej utkwi ła mu w pa mię ci
hi sto ria o ma gicz nym pędz lu, któ ry
mógł ubar wiać świat – a trze ba wam
wie dzieć, że wte dy świat nie był ko lo -
ro wy, tyl ko ca ły sza ry. Wszyst kie ro śli -
ny i zwie rzę ta po sia da ły tyl ko ten ko lor.
Z te go to po wo du chło piec był bar dzo
smut ny, gdyż ogrom nie pra gnął po znać
ko lo ry świa ta. Ma rzył o tym, że być
mo że on od naj dzie ten cu dow ny pę dzel
i od mie ni wszyst ko. I tak też się sta ło. 

Pew ne go dnia, gdy po szedł na spa -
cer z sio strą, i nad rze ką zo ba czył mie -
nią ce się ko lo ry. Pod szedł bli żej
i onie miał. To był praw do po dob nie ma -
gicz ny pę dzel. Wte dy przy po mniał so -
bie hi sto rię, któ rą opo wia da ła mu
bab cia. Pod niósł go i wtem usły szał
głos, jak by z od da li. Ro zej rzał się wo -
ko ło, ale nie by ło ni ko go wi dać. Głos
po wtó rzył: „To ma gicz ny pę dzel. Nim
ubar wisz ca ły świat.” Chło piec wziął

sio strę za rę kę i po sta no wił za nieść pę -
dzel do do mu, by po ka zać bab ci. Na -
gle przez przy pa dek kro pla znaj du ją ca
się na koń cu pędz la upa dła na tra wę,
i te raz za miast sza rej do tąd tra wy
wszę dzie po ja wił się zie lo ny ko lor na -
dziei. Chło piec bar dzo się zdzi wił i po -
my ślał, że mo że po ko lo ro wać ca ły
świat. Po wie dział więc: „Chcę, aby ten
pę dzel po ma lo wał pnie drzew.” Do -
tknął jed ne go z nich i wszyst kie pnie
zmie ni ły ko lor. Roz ra do wa ny bie gał,
do ty ka jąc ró żne przed mio ty, ro śli ny
i zwie rzę ta. Po chwi li ca ły świat mie -
nił się bar wa mi. Był za chwy co ny
– jesz cze ni gdy w ży ciu nie wi dział nic
pięk niej sze go. By ło tak pięk nie, że
wszy scy miesz kań cy wio ski ze bra li się
na ko lo ro wej łą ce, aby dzię ko wać
chłop cu za to pięk no, któ re ich ota cza.
Dzię ki bar wom świat stał się zu peł nie
in ny niż wcze śniej. Na wet za cho wa nia
mię dzy ludź mi się zmie ni ły. Roz ma -
wia jąc ze so bą, by li bar dziej mi li
i życz li wi. Ktoś po wie dział, że
w oczach miesz kań ców wi dać mi go -
czą ce ko lo ro we ogni ki. I tak tra wa sta -
ła się zie lo na.

ZU ZAN NA WĄ TRO BA 
KL. 4A, SZKO ŁA POD STA WO WA

DLACZEGO TRAWA
JEST ZIELONA?

Dzieci
dzieciom
bajki piszą 
„Chodzi mi o to, aby język giętki
powiedział wszystko co pomyśli głowa.
A czasem był jak piorun jasny, prędki.
A czasem smutny jako myśl stepowa…”

Nie ła two spro stać te mu za da niu.
Uczen ni com Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Lu bo mie rzu uda je się go jed -
nak zre ali zo wać. 

Już w po cząt ko wych kla sach, kie dy
na uczy cie le za uwa ża ją ta lent u dzie ci,
sta ra ją się go roz wi jać. Póź niej w kla -
sach 4-5 ucznio wie uczęsz cza ją na kół -
ko po lo ni stycz ne. Tam pró bu ją swo ich
sił w co raz trud niej szych za da niach, ry -
wa li zu ją ze so bą, bio rą udział w kon -
kur sach. Sta ją się co raz więk szą
chlu bą, po nie waż pre zen to wa ny przez
nich po ziom jest już na praw dę wy so ki.
Kla sa szó sta dla uzdol nio nych li te rac -
ko jest już tyl ko cza sem szli fo wa nia na -
by tych umie jęt no ści. – Wi docz nym
przy kła dem ta kie go roz wo ju uta len to -
wa nych dzie ci sta ły się dla nas kon kur -
sy, w któ rych wy gra na to wy da nie
ksią żko we prac na gro dzo nych – re la -
cjo nu ją opie ku no wie mło dych–zdol -
nych. – W przy pad ku uczen nic na szej
szko ły sta ło się to już dwu krot nie.
Pierw szą ksią żką, w któ rej uka za ła się
pra ca na szej uczen ni cy, był zbiór Ba jek
Pro fi lak tycz nych. Zwy cię żczy nią by ła
wów czas Jo lan ta Pie kar czyk. W tym
ro ku rów nież uda ło się na szej uczen ni -
cy, Wio le cie Ku czaj, zdo być na gro dę
w po sta ci umiesz cze nia jej pra cy
w ksią żce „Dzie ci dzie ciom baj ki pi -
szą”. Oby dwie po zy cje ksią żko we znaj -
du ją się na ho no ro wym miej scu
w bi blio te ce szkol nej, aby ka żdy mógł
do nich się gnąć i za po znać się z ich tre -
ścią. A na praw dę war to! Ma my na dzie -
ję, że na gro dzo ne uczen ni ce na dal bę dą
roz wi jać swo je zdol no ści i bę dą osią -
gać ko lej ne suk ce sy. 

MAŁ GO RZA TA KA WEC KA



12 dru żyn ze szkół pod sta wo wych
i 11 z gim na zjów ry wa li zo wa ło
w kon ku ren cjach, ma ją cych spraw -
dzić ich wie dzę o ru chu dro go wym. 

W Ze spo le Pla có wek Oświa to wych
w Ka sin ce Ma łej, 30 kwiet nia, od by ły
się po wia to we eli mi na cje XXXVII
Ogól no pol skie go Tur nie ju Bez pie czeń -
stwa w Ru chu Dro go wym. Głów nym
ce lem tur nie ju jest po pu la ry za cja prze -
pi sów i za sad bez piecz ne go po ru sza nia
się po dro gach, kształ to wa nie part ner -
skich za cho wań wo bec in nych uczest ni -
ków ru chu, utrwa la nie pod sta wo wych
za sad i umie jęt no ści udzie la nia pierw -
szej po mo cy przed me dycz nej oraz pro -
pa go wa nie ro we ru nie tyl ko ja ko środ ka
trans por tu, lecz rów nież ja ko for my
czyn ne go spę dza nia wol ne go cza su.

O naj wy ższe lo ka ty wal czy ło 12 dru -
żyn ze szkół pod sta wo wych i 11 dru żyn
gim na zjal nych re pre zen tu ją cych wszyst -

kie gmi ny i mia sta z te re nu po wia tu li -
ma now skie go.

Za wod ni cy mu sie li wy ka zać się za -
rów no wie dzą teo re tycz ną, jak i prak -
tycz ną. Pod czuj nym okiem opie ku nów
roz wią zy wa li test ze zna jo mo ści prze pi -
sów ru chu dro go we go. Przed spe cja li sta -
mi w ra tow nic twie me dycz nym
– ra tow ni ka mi z Au to Mo to Klu bu Li -
ma no wa pre zen to wa li swo je umie jęt no -
ści z za kre su udzie la nia pierw szej
po mo cy. Na to miast wy zna cze ni sę dzio -
wie oce nia li nie zwy kłą spraw ność w po -
ko ny wa niu to ru prze szkód na ro we rze.
Su ma punk tów za wy ko na nie wszyst kich
za dań zde cy do wa ła o ko lej no ści miejsc. 

W wy ni ku za cię tej ry wa li za cji przy -
zna no na stę pu ją ce miej sca: 

W kla sy fi ka cji drużynowej
szkół pod sta wo wych:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1
w Kasince Małej

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu

W ka te go rii gim na zjów:
I miej sce osią gnę ło Gim na zjum w Mę ci nie
II miej sce – Gim na zjum nr 2 w Ka sin ce Ma łej
III miej sce – Gim na zjum w Szczy rzy cu

W kategorii indywidualnej
szkół podstawowych:
I miejsce zdobył Patryk Szczypka – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kasince Małej
II miejsce – Jan Stożek – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kasince Małej
III miejsce – Dawid Jasiński – Szkoła
Podstawowa w Wilczycach

W ka te go rii gim na zjów:
I miejsce zajął Przemysław Dudzik – Gimnazjum
w Męcinie
II miejsce – Daniel Dudzik – Gimnazjum
w Jurkowie
III miejsce – Jan Kucia – Gimnazjum
w Niedźwiedziu.

Dru ży ny, któ re sta nę ły na naj wy -
ższym po dium bę dą re pre zen to wać po -
wiat li ma now ski w roz gryw kach
na szcze blu wo je wódz kim.

Zwień cze niem współ za wod nic twa
by ło przy zna nie miejsc i wrę cze nie na -
gród. Dzię ki ofiar no ści licz nych spon so -

rów zwy cięz cy, a ta kże uczest ni cy
tur nie ju, otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy
rze czo we oraz oko licz no ścio we pu cha ry,
któ re zo sta ły wrę czo ne przez wła dze sa -
mo rzą do we i przed sta wi cie li spon so rów.

Or ga ni za to rem tur nie ju by ły na stę pu -
ją ce in sty tu cje: Ko men da Po wia to wa Po -
li cji w Li ma no wej, Ma ło pol ski Ośro dek
Ru chu Dro go we go w No wym Są czu,
Ku ra to rium Oświa ty w Kra ko wie, Sta ro -
stwo Po wia to we w Li ma no wej. Ho no ro -
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Te sty, pierw sza po moc
i tor prze szkód

Zawodnicy musieli wykazać się
zarówno wiedzą teoretyczną, jak
i praktyczną. Pod czujnym okiem
opiekunów rozwiązywali test ze
znajomości przepisów ruchu
drogowego. 
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wy pa tro nat nad tur nie jem ob jął wójt
gmi ny Msza na Dol na – Bo le sław Ża ba. 

O pra wi dło wy prze bieg roz gry wek
za dba ła gru pa sę dziów, przed sta wi cie le
po li cji – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu
Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KPP
w Li ma no wej nad ko mi sarz Zyg munt
Gor tal, asp. Da niel Strug oraz asp. Sta -
ni sław Pieg za, ra tow ni cy z Au to Mo to
Klu bu Li ma no wa. Za wo dy ze stro ny
szko ły przy go to wa ła w głów nej mie rze
Mał go rza ta Ku ziel.

M. ŁA BUZ

Dyrekcja szkoły oraz pozostali
organizatorzy serdecznie dziękują
za pomoc finansową i rzeczową
sponsorom – lokalnym firmom oraz
samorządowcom z naszego regionu.
Organizację zawodów wsparli:
JAN PUCHAŁA – STAROSTA POWIATU
LIMANOWSKIEGO; WŁADYSŁAW BIEDA
– BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA;
WŁADYSŁAW PAZDAN – WÓJT GMINY
LIMANOWA; BOLESŁAW ŻABA – WÓJT GMINY
MSZANA DOLNA; WALDEMAR OLSZYŃSKI
– DYREKTOR MORD W NOWYM SĄCZU;
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE;
MARCIN GRUSZKOWSKI – STACJA PALIW
„GRUSZKOWSKI” W KASINCE MAŁEJ;
WALENTYNA JAMRÓZ – FIRMA HANDLOWA
„JAMRÓZ”; ADAM KACZMARCZYK I ANDRZEJ
ABRAM – SKLEP MOTORYZACYJNY
W LIMANOWEJ; ANDRZEJ KUCHARCZYK
– „KUCHARDREW” HANDEL
DREWNEM I TARCICĄ; JAN MACKO
– AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB
„KAOLIM” W LIMANOWEJ;
BARBARA I WŁADYSŁAW MARSZALIKOWIE
– PIEKARNIA W KASINCE MAŁEJ;
ADAM I JÓZEF PIEKARCZYK – FHU
„DREWTRANS” W KASINCE MAŁEJ; BOGUMIŁ
PIETRUCHA – FIRMA „MAXBUS”
W LIMANOWEJ; ANTONI PYRZ – TARTAK
W KASINCE MAŁEJ; FLORIAN SKOLARUS –
FIRMA „FLORIMEX” W KASINCE MAŁEJ;
KAZIMIERA I MAREK SKOLARUSOWIE – PPHU
„MARKAM” W KASINCE MAŁEJ; AGATA
STOŻEK – SKŁAD MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH W KASINCE MAŁEJ;
CZESŁAW STOŻEK – FIRMA BUDOWLANA
W KASINCE MAŁEJ.

Wy jaz dem do sło necz nych Włoch
i nie za po mnia nym po by tem w Par -
mie, mie ście kró la wło skiej ope ry
Giu sep pe Ver die go, ucznio wie i na -
uczy cie le Ze spo łu Szko ły i Przed -
szko la w Ol szów ce za koń czy li
pro jekt Co me nius „Sa lu te! Pro mo -
ting Ac ti ve Ci ti zen ship in Eu ro pe
for a He al thy Li fe sty le”. 

– Go spo da rzem spo tka nia by ła szko -
ła Isti tu to Com pren si vo di Via Boc chi,
a ser decz ne przy ję cie i mnó stwo atrak -
cji po zo sta nie nie tyl ko w na szej pa mię -
ci, ale ta kże bę dzie mi ło wspo mi na ne
przez go ści z An glii, Ir lan dii oraz Fin -
lan dii – o po by cie w Ita lii opo wia da ko -
or dy na tor pro jek tu. – Pod czas wi zy ty
zwie dzi li śmy wy ko na ny w ca ło ści
z drew na gmach Te atru Fer ne se. Swo je
po dwo je otwo rzył przed na mi mo nu men -
tal ny Te atr Re gio – ko leb ka wło skiej
ope ry i miej sce, gdzie do dziś wy sta wia -
ne są słyn ne ope ry. W obec no ści,
i pod czuj nym okiem prze wod ni ka, by li -
śmy na ocz ny mi świad ka mi pro duk cji
naj słyn niej sze go na świe cie se ra par me -
zan (par mi gia no reg gia no). Zgod nie
z ha słem na sze go pro gra mu, ak tyw nie
uczest ni czy li śmy w zma ga niach spor to -
wych, prak tycz nie po zna jąc – in stru owa -

ni przez ro do wi tych An gli ków – taj ni ki
eg zo tycz nej dla nas gry w kry kie ta. Ro -
ze gra li śmy też mecz fut bo lu cel tyc kie go
w kam pu sie spor to wym Uni wer sy te tu
w Par mie. Pod czas po by tu mie li śmy
oka zję po znać sma ki wło skich po traw,
a zbęd ne ka lo rie zo sta ły spa lo ne
na szkol nej dys ko te ce. Bra li śmy rów nież
ak tyw ny udział w za ję ciach pla stycz nych,
grach i za ba wach oraz lek cji ję zy ka an -
giel skie go. Ucznio wie z gosz czą cej nas
szko ły przed sta wi li wy jąt ko wy pro gram
ar ty stycz ny z tań ca mi i pio sen ka mi,
a szkol na or kie stra za gra ła hym ny pań -
stwo we wszyst kich kra jów part ner skich. 

Szko łę z Ol szów ki pod czas po by tu
we Wło szech re pre zen to wa li ucznio wie
kla sy V: Ja kub Czysz czoń, Kin ga Gac -
ko wiec, Syl wia Gac ko wiec, Ola Kar -
ciarz, Piotr Po ta czek, Kry stian
Rut kow ski, Pa tryk Ry pel, Mar ce la Żu -
rek oraz na uczy cie le: dy rek tor Bo gu sła -
wa Paj dzik, na uczy ciel na ucza nia
zin te gro wa ne go Sła wo mi ra Grze siak,
na uczy ciel ję zy ka an giel skie go i ko or -
dy na tor pro jek tu Be ata Kno wa -Tyl ka.

BE ATA KNO WA -TYL KA

Olszowianie
w słonecznej Italii
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Naj lep si ucznio wie gim na zjów gmi -
ny Msza na Dol na, bio rą cy udział
w za ję ciach w ra mach pro jek tu „po -
sze rza my ho ry zon ty”, mie li oka zję
wziąć udział w wy ciecz ce do sto li cy. 

O go dzi nie 6 ra no wy ru szy li śmy
w tra sę. Pierw szym punk tem na szej wy -
ciecz ki był Pa łac w Wi la no wie z lek cją
mu ze al ną. Prze wod nik w bar dzo cie ka -
wy, in te re su ją cy spo sób opo wie dział
o hi sto rii te go miej sca. Ucznio wie
na pa miąt kę otrzy ma li kar ty pra cy
„Wnę trza pa ła cu i ich sym bo li ka”.

Na stęp nie uda li śmy się na Sta dion
Na ro do wy, tam mie li śmy mo żli wość
przej ścia „Tra są Pił ka rza”. Oka za ła bu -
dow la wspo mnia ne go obiek tu spor to we -
go zro bi ła na nas ogrom ne wra że nie. 

Peł ni wra żeń prze je cha li śmy na noc -
leg do za jaz du „Jan kaz”, gdzie cze ka ła
na nas prze pysz na obia do ko la cja. 

Dru gi dzień wy ciecz ki, roz po czę li -
śmy od zwie dza nia Ła zie nek, gdzie
prze wod nik opro wa dził nas po wnę -
trzach Pa ła cu na Wo dzie. Idąc przez
park zo ba czy li śmy Am fi te atr, Sta rą Po -
ma rań czar nię oraz Bel we der i Po mnik
Fry de ry ka Cho pi na. 

Nad pro gra mo wo zwie dzi li śmy Ko -
piec Po wsta nia War szaw skie go oraz
Ogro dy na Bi blio te ce Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Punk tem do ce lo wym
by ło Cen trum Na uki Ko per nik, gdzie
mło dzież bra ła udział w wie lu cie ka -
wych eks pe ry men tach. 

Ka żde go dnia mie li śmy ta kże oka -
zję po dzi wiać pa no ra mę War sza wy

z okien au to ka ru, wi dzie li śmy m. in.:
Plac Trzech Krzy ży, bu dy nek Gieł dy
Pa pie rów War to ścio wych, Plac De
Gaul le’a, bu dy nek PZPR, Tor war, Ro -
tun dę. 

Trze ci dzień wy ciecz ki roz po czę li -
śmy od zwie dza nia Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go. To by ła nie zwy kła lek -
cji hi sto rii. Zo ba czy li śmy film „Mia sto
ru in” – ob raz zbu rzo nej War sza wy
z 1945 ro ku z lo tu pta ka. Na stęp nym
punk tem był Pa łac Kul tu ry i Na uki,
gdzie z ta ra su wi do ko we go po dzi wia li -
śmy pa no ra mę mia sta. Ko lej nym miej -
scem zwie dza nia był Cmen tarz
na Po wąz kach. Rów nież mie li śmy mo -
żli wość zo ba czyć po mnik ka tyń ski,
gdzie spo czy wa ją ofia ry tra ge dii smo -
leń skiej z 10 kwiet nia 2010 r. oraz po -

Trzy dni w Warszawie
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mni ki lot ni ków pol skich. Ostat nim
punk tem na szej wy ciecz ki by ło Sta re
Mia sto, któ re mło dzież zwie dza ła, spa -
ce ru jąc z prze wod ni kiem. By li śmy
przy po mni ku Nie zna ne go Żoł nie rza,
gdzie zo ba czy li śmy rów nież zmia nę
war ty. W trak cie spa ce ru zo ba czy li śmy
Bel we der, po mnik Sy ren ki, Za mek
Kró lew ski, Sta rów kę, mu ry mia sta,
Bar ba kan, Po mnik Mło de go Po wstań -
ca, Ko lum nę Zyg mun ta.

Peł ni wra żeń i in for ma cji na te mat
War sza wy za koń czy li śmy na sze zwie -
dza nie, a na stęp nie w póź nych go dzi -
nach wie czor nych uda li śmy się w dro gę
po wrot ną do do mu.

Udział w wy jeź dzie edu ka cyj nym
był bez płat ny, współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go, a sam
pro jekt re ali zo wa ny jest przez Ze spół
Eko no micz no-Ad mi ni stra cyj ny Szkół
w Gminie Mszana Dolna. 

DO RO TA SZCZYP KA

Mło dy ar ty sta z ZPO w Ka si nie
Wiel kiej Prze my sław Gi ba ło zo -
stał do ce nio ny w VII Ogól no pol -
skim kon kur sie pla stycz nym.
Je go pra ca przed sta wia ją ca po -
stać Ju sty ny Ko wal czyk, na szej
Mi strzy ni Świa ta, a za ra zem
miesz kan ki Ka si ny Wiel kiej, zo -
sta ła na gro dzo na I miej scem
w ka te go rii klas dru gich. 

Świe tli ca Ze spo łu Szkół w Py -
sko wi cach za pro si ła uczniów szkół
pod sta wo wych z klas I -III uczęsz -
cza ją cych do świe tlic szkol nych
do udzia łu w VII Ogól no pol skim
Kon kur sie Pla stycz nym „Mo ja
Oko li ca”. O ho no ro wy pa tro nat
nad kon kur sem po pro szo no bur mi -
strza Py sko wic oraz Ślą skie Ku ra -
to rium Oświa ty, a do udzia łu
za pro szo no uczniów z Fran cji, Nie -
miec i Ukra iny.

Ce lem kon kur su by ła pro mo cja
świe tlic szkol nych oraz idea re cy klin -
gu. Kon kurs miał na ce lu po zna nie
i po sza no wa nie swo je go re gio nu. Pra -
ca kon kur so wa mia ła być wy ko na -
na do wol ną tech ni ką pla stycz ną
z wy ko rzy sta niem ma te ria łów wtór -
nych. Do kon kur su z Ze spo łu Pla có -
wek Oświa to wych w Ka si nie
Wiel kiej przy stą pi ło sied mio ro
uczniów: Klau dia Wil czek kl. 2b,
Prze my sław Gi ba ło kl. 2b, Mi chał
Ko tar ba kl. 2b, Ja kub Ko tar ba kl. 2b,
Ka mil Dzie dzic kl. 3b, Ka mil Ko tar -
ski kl. 3b, Piotr Ką dzie la kl. 3b.

Na uwa gę za słu gu je fakt, że
wszyst kie na de sła ne pra ce by ły wy -
ko na ne sta ran nie i z po my słem. Gra -
tu lu je my wszyst kim uczniom ta len tu
ar ty stycz ne go i ży czy my dal szych
suk ce sów. Sło wa uzna nia kie ru je my
rów nież do ro dzi ców, któ rzy wspie -
ra ją dzie ci w roz wi ja niu twór czo ści
ar ty stycz nej i pro mu ją na szą oko li cę.

Wy ni ki do stęp ne na stro nie Ze spo -
łu Szkół w Py sko wi cach: www. zsw -
py sko wi ce swie tli ca. re pu bli ka. pl

LU CY NA ZIE MIA NIN

Kasina Wielka
„Moja Okolica”
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Pły wa my już ko lej ny rok i z ro ku
na rok jest nas co raz wię cej. Tym
ra zem w kur sie na uki pły wa nia bie -
rze udział 101 uczniów ze szkół pod -
sta wo wych, m.in. ze szkół
w Lu bo mie rzu, Łę to wem, Gli snem,
Ol szów ce, Ra bie Ni żnej i nr 1 w Ka -
sin ce Ma łej.

Za ję cia pro wa dzo ne są na pły wal ni
w Li ma no wej któ ra wy po sa żo na jest
m.in. w: 
• ba sen pły wac ki o wy mia -

rach 25x12,5x1,2/1,8m, 6 to rów pły -
wac kich, wy po sa żo ny w pod no śnik
fo te li ko wy dla nie peł no spraw nych;
o tem pe ra tu rze wo dy do 28 st. C.

• ba sen szko le nio wo -re kre acyj ny o wy -
mia rach 12,5mx6,5m po wierzch -
ni 81m2, ka ska da, po dwój ny
wą sko stru mie nio wy na trysk do ma -
sa żu, – ma saż ścien ny 3-dy szo wy,
gej zer po wietrz ny, le żan ka po wietrz -
na. Tem pe ra tu ra wo dy do 30 st. C.
Kurs re ali zo wa ny przez ZE AS w cy -

klu dzie się ciu dwu go dzin nych co ty go -
dnio wych lek cji na ba se nie przy no si
wie le ko rzy ści. Nie tyl ko osią gnię cie
ce lów ob ra nych w pro jek cie, ja ki mi są
kształ to wa nie ogól ne go roz wo ju fi zycz -
ne go i ru cho we go dzie ci, w tym pro fi -
lak ty ka wad po sta wy, na ucze nie dzie ci

czu cia wo dy i od de chów, na uka i do -
sko na le nie umie jęt no ści pły wa nia, ale
przede wszyst kich na by cie cech zdro -
we go i ak tyw ne go wy po czyn ku. Na wet
je śli nie po tra fi my pły wać, war to wy -
brać się na ba sen. Pły wa nie to naj lep -
sza for ma ru chu, ale oprócz niej
na ba se nie mo żna ćwi czyć aqua ae ro -
bik. Ruch w wo dzie po pra wia krą że nie,
zmniej sza obrzę ki, wzmac nia mię śnie,
mo de lu je syl wet kę. A przy tym nie mę -
czy tak jak tra dy cyj na gim na sty ka.
Czło wiek ro dzi się z od ru chem pły wa -
nia. Ale po nie waż we wcze snym dzie -

ciń stwie od ruch ten nie jest pod trzy my -
wa ny – za ni ka. Mu si my więc na no wo
uczyć się po ru sza nia w wo dzie, co nie
ka żde mu przy cho dzi z ła two ścią. War -
to jed nak zdo być tę umie jęt ność, bo
pły wa nie to zde cy do wa nie naj do sko -
nal sza for ma ak tyw no ści, od po wied nia
dla osób w ka żdym wie ku, rów nież
cho rych. Nie ob cią ża bo wiem ukła du
ru chu, a wy si łek roz kła da się rów no -
mier nie na ca łe cia ło. 

Je śli są dzisz, że na ba se nie spo tkasz
tyl ko świet nych pły wa ków, je steś w błę -
dzie. Więk szość osób pły wa sła bo. Nie -

Ma ło pol ski Pro jekt Na uki Pły wa nia „J 

FO
T. 
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któ rzy wca le nie po tra fią pły wać, ale
chęt nie ko rzy sta ją z re lak su w cie płej,
płyt kiej wo dzie. Dla te go nie za sta na wiaj
się, jak da le ko ci do olim pij skie go ide -
ału, tyl ko prze ko naj się, że na uka pły wa -
nia nie jest trud na. Nie za le żnie od te go,
ja kim sty lem pły wa my, pra cu ją prak -
tycz nie wszyst kie mię śnie. Two im na -
uczy cie lem mo że być umie ją cy do brze
pły wać zna jo my. Mo żesz też sko rzy stać
z po mo cy in struk to ra, któ ry w cią gu jed -
nej lub kil ku lek cji na uczy cię pod staw.
War to to zro bić jesz cze przed wa ka cja -
mi. Tak więc li czę, że wy si łek wło żo ny
w or ga ni za cję re ali zo wa ne go pro jek tu
przy nie sie wy mier ne skut ki, a umie jęt -
ność pły wa nia znacz nie po pra wi bez pie -
czeń stwo pod czas let nich wa ka cji
nad wo dą. 

AGA TA CHO RĄ GWIC KA 

uż Pły wam”

19 ma ja w Ze spo le Pla có wek
Oświa to wych w Msza nie Gór nej
od by ła się aka de mia z oka zji 10.
rocz ni cy przy stą pie nia Pol ski
do UE. Uro czy stość zor ga ni zo wał
i po pro wa dził przy udzia le przed -
sta wi cie li klas 3a, 3b i 2b gim na -
zjum Le szek Pu lit wraz
z na uczy cie la mi ję zy ków ob cych. 

Część ofi cjal na aka de mii od by ła się
w asy ście sztan da rów ZPO. Uro czy ście
od śpie wa no Hymn Pol ski i Eu ro py.
– Oko licz no ścio we prze mó wie nie wy gło -
sił wi ce dy rek tor Ja ro sław Ma zur, któ ry
w bar dzo cie ka wy spo sób przed sta wił hi -
sto rię UE – o prze bie gu uro czy sto ści
opo wia da ją gim na zja li ści. – Po nim
na sce nę we szli ucznio wie. Po dzie lo no
ich na dwie gru py: zło tą i nie bie ską. Bar -
wy te sym bo li zo wa ły ko lo ry unij nej fla gi.
Dru ży ny ry wa li zo wa ły ze so bą, wy ko nu -
jąc za da nia zwią za ne z hi sto rią, a do ty -
czą ce UE. Na si ko le dzy wy ka za li się
ogrom ną wie dzą, po my sło wo ścią i ta len -
tem mu zycz nym. Współ za wod nic two wy -

grał ze spół „nie bie skich”. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je pan Pu lit, któ ry
dziel nie wspie rał obie dru ży ny. Do pin go -
wał je i wraz z ni mi śpie wał. Aka de mia

ta zo sta ła zor ga ni zo wa na w bar dzo cie -
ka wy, a za ra zem za baw ny spo sób. Dzię -
ki te mu wszy scy świet nie się ba wi li,
a ba wiąc się wie le się do wie dzie li i na -
uczy li. By ła to jed na z nie wie lu tak
spraw nie i z po my słem zor ga ni zo wa nych
aka de mii. 

SA BI NA PO TA CZEK KL. IIA

O radości...

Część ofi cjal na aka de mii od by ła
się w asy ście sztan da rów ZPO.
Uro czy ście od śpie wa no Hymn Pol -
ski i Eu ro py. – Oko licz no ścio we
prze mó wie nie wy gło sił wi ce dy -
rek tor Ja ro sław Ma zur, któ ry
w bar dzo cie ka wy spo sób przed -
sta wił hi sto rię UE...
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Ka no ni za cja pa pie ża Po la ka, któ ra
od by ła się 27 kwiet nia, by ła wiel -
kim, hi sto rycz nym mo men tem dla
ca łe go na ro du. W wie lu pa ra fiach
uro czy sto ści po prze dził okres mo -
dli tew ne go przy go to wa nia. Rów -
nież w na szej lo kal nej spo łecz no ści
ocze ki wa nie na to do nio słe wy da -
rze nie wy peł nio ne by ło mo dli twą
i ró żny mi for ma mi ak tyw no ści.

W Szko le Pod sta wo wej w Ło stów ce
ucznio wie przez ca ły rok po zna wa li na -
ucza nie Ja na Paw ła II, sys te ma tycz nie
spo ty ka jąc się w ką ci ku swo je go pa tro -
na, wspól nie mo dląc się. W mar cu
w szko le za wisł ta kże spe cjal ny ka len -
darz, dzię ki któ re mu od li cza no dni
do ka no ni za cji i któ ry ka żde go dnia
przy po mi nał o do brych uczyn kach.
Szcze gól ną ra dość spra wi ła uczniom,
na uczy cie lom, pra cow ni kom szko ły
i ro dzi com dzie ci piel grzym ka do Sank -
tu arium Ja na Paw ła II w Kra ko wie.
Obej rze nie w ki nie fil mu Ka rol, któ ry
zo stał świę tym by ło oka zją, by przy po -
mnieć so bie i utrwa lić fak ty z ży cia oraz
na ucza nie pa pie ża Po la ka. W Sank tu -
arium uczest ni cy wy ciecz ki zwie dzi li
mu zeum, gdzie zgro ma dzo ne zo sta ły

rze czy oso bi ste Ja na Paw ła II oraz da -
ry, ja kie otrzy my wał pod czas au dien cji
i swo ich piel grzy mek. Dzię ki ks. Ja no -
wi Bie row co wi, pra cu ją ce mu w Sank -
tu arium, po zna li za ka mar ki te go
wy jąt ko we go miej sca. Od wie dzi li Ka -
pli cę Re li kwii oraz Ka pli cę Ka płań ską,
usły sze li hi sto rię ich po wsta wa nia.
Na ko niec wspól nie wzię li udział we
mszy św. i uca ło wa li re li kwie swo je go
pa tro na.

Na to miast w uro czy stej mszy św.
dzięk czyn nej za ka no ni za cję Ja -
na Paw ła II, któ ra od by ła się 27 kwiet -
nia w Sank tu arium, uczest ni czy li
dzie ci, mło dzież, ro dzi ce oraz opie ku -
no wie Ze spo łu Re gio nal ne go „Ol szo -
wia nie” oraz Scho li „Na dzie ja”. To
wła śnie Ol szo wia nie, ja ko je dy na gru -
pa z gmi ny Msza na Dol na, swo im
śpie wem pod czas eu cha ry stii oraz
kon cer tem uczci li ten wiel ki dla nas,
Po la ków, dzień. Dzię ki ks. Ja no wi
Bie row co wi mo gli uczest ni czyć w tak
wa żnym wy da rze niu w tym szcze gól -
nym miej scu. Wy jazd zo stał czę ścio -
wo do fi nan so wa ny przez soł ty sa wsi
– An drze ja Gac kow ca.

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Lu bo mie -
rzu w ra mach przy go to wa nia do ka no -

ni za cji i uczcze nia pa mię ci Oj ca Świę -
te go 25 kwiet nia wzię ła udział w piel -
grzym ce „Śla da mi Świę te go”.
Uczest ni kom prze wod ni czył pro boszcz
pa ra fii w Lu bo mie rzu – o. Piotr Głód.
Ce lem wę drów ki by ło do tar cie ła god -
nym szla kiem Gor czań skie go Par ku Na -
ro do we go na po la nę Pa pie żów ka,
do sza ła su, w któ rym prze by wał Jan Pa -
weł II w 1976 r., jesz cze ja ko Ka rol Woj -
ty ła. Na miej scu pro boszcz przy po mniał
nie któ re wy da rze nia z ży cia pa pie ża.
Na stęp nie od mó wio no Ko ron kę do Mi -
ło sier dzia Bo że go; śpie wa no pie śni,
w tym uko cha ną przez Oj ca Świę te go
„Bar kę”. Ucznio wie zło ży li wią zan kę
kwia tów przy obe li sku, na któ rym wid -
nie je tak wie le dla nas zna czą cy na pis:
„Pil nuj cie mi tych szla ków”. Wra ca jąc,
po dzi wia li przy ro dę, tak jak nie gdyś
czy nił to Jan Pa weł II. 

Dla wier nych dzień ka no ni za cji był
wiel ką, ra do sną uro czy sto ścią, dniem
wdzięcz no ści dla Bo ga, a ta kże mo dli -
twy za wsta wien nic twem no wych świę -
tych w ró żnych in ten cjach.

W przy go to wa niu się i prze ży wa niu te -
go nie zwy kłe go wy da rze nia wa żne by -
ły wszel kie ze wnętrz ne dzia ła nia, ale
przede wszyst kim tro ska o ak ty du cho -
we, zna le zie nie szcze gól ne go im pul su
dla ży cia we wnętrz ne go, by to wy da rze -
nie sta ło się wiel kim i wa żnym rów nież
dla pa ra fii, dla ro dzin i dla nas sa mych.

D. BO RO WIEC
(na pod sta wie ma te ria łów 
na de sła nych przez szko ły)

W ką ci ku u Ja na Paw ła II

W Szko le Pod sta wo wej w Ło stów ce
ucznio wie przez ca ły rok po zna wa li
na ucza nie Ja na Paw ła II, sys te ma -
tycz nie spo ty ka jąc się w ką ci ku
swo je go pa tro na, wspól nie mo dląc
się. W mar cu w szko le za wisł ta kże
spe cjal ny ka len darz, dzię ki któ re -
mu od li cza no dni do ka no ni za cji...
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Kon kurs ma te ma tycz ny „Ła mi głów ki by strej głów ki”
już po raz dru gi od był się w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Lu bo mie rzu. 

8 ma ja z za da nia mi zma ga li się ucznio wie klas trze cich.
Ce lem kon kur su, nad któ rym ho no ro wy pa tro nat ob jął wójt
Msza ny Dol nej, by ło po pu la ry zo wa nie wie dzy ma te ma -
tycz nej, roz wi ja nie uzdol nień oraz za in te re so wań uczniów.
Ko mi sji kon kur so wej prze wod ni czy ła dłu go let nia dy rek -
tor ka tej szko ły Ma ria Bu gaj ska, obec nie prze by wa ją ca
na eme ry tu rze. 

Kon kurs cie szył się du żym za in te re so wa niem. Na za pro -
sze nie or ga ni za to rów od po wie dzia ło 12 szkół z te re nu gmi -
ny. 25 uczest ni ków z du żym za an ga żo wa niem roz wią zy wa ło
przy go to wa ne za da nia. 

Wwy ni ku ry wa li za cji wy ło nio no trzech lau re atów:
I miej sce – Ma ciej Cie żak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1

w Ka sin ce Ma łej;
II miej sce – Zu zan na Pi wo war ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2

w Ka sin ce Ma łej;
III miej sce – Ka ro li na Kraus z Ze spo łu Szko ły i Przed szko -

la w Ol szów ce.
Zwy cięz cy i po zo sta li uczest ni cy ma te ma tycz nych zma gań

otrzy ma li pięk ne na gro dy ksią żko we, gry, ukła dan ki, pa miąt -
ko we dy plo my oraz słod kie upo min ki, ufun do wa ne przez wój -
ta Msza ny Dol nej Bo le sła wa Ża bę. Pra cu ją cy w ko mi sji

na uczy cie le otrzy ma li po dzię ko wa nia przy go to wa ne przez or -
ga ni za to rów. Zadbano rów nież o pysz ny po czę stu nek. 

LI STA UCZEST NI KÓW.
1. Prze my sław Po ta czek – ZPO Szko ła Pod sta wo wa w Ra bie Ni żnej
2. Mar cin Pie kar czyk – ZPO Szko ła Pod sta wo wa w Ra bie Ni żnej
3. Zu zan na Pi wo war – SP nr 2 w Ka sin ce Ma łej
4. Ma ria Du dzik – SP nr 2 w Ze spo le Szko ły i Przed szko la w Msza nie Gór nej
5. To biasz Ko wal czyk – SP nr 2 w Ze spo le Szko ły i Przed szko la w Msza nie G.
6. Ma ciej Cie żak – ZPO Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Ka sin ce Ma łej
7. Kry stian Cie żak – ZPO Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Ka sin ce Ma łej
8. Ja cek No wak – SP w Ka si nie Wiel kiej bu dy nek „A”
9. Piotr Śmie szek – SP w Ka si nie Wiel kiej bu dy nek „A”
10. Sa bi na Jur czak – ZPO w Ka si nie Wiel kiej bu dy nek „B”
11. Ka mil Ko tar ski – ZPO w Ka si nie Wiel kiej bu dy nek „B”
12. Ka ta rzy na Ja nia – SP w Łę to wem
13. Pa try cja Smo ter – SP w Łę to wem
14. Mo ni ka Po lań ska SP nr 3 w Ka sin ce Ma łej
15. Kac per Po lak – SP nr 3 w Ka sin ce Ma łej
16. Mi chał Szczę snow ski – ZPO Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Msza nie Gór nej
17. Kac per Gór ni – ZPO Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Msza nie Gór nej
18. Ad rian Nie do jad – Ze spół Szko ły i Przed szko la w Ło stów ce
19. Zu zan na Wę glarz – Ze spół Szko ły i Przed szko la w Ło stów ce
20. Ka ro li na Kraus – Ze spół Szko ły i Przed szko la w Ol szów ce
21. Adam Urbań czyk – Ze spół Szko ły i Przed szko la w Ol szów ce
22. Ka ro li na Krzysz tof – SP nr 2 w Lu bo mie rzu
23. Mał go rza ta Mi ko łaj czyk – SP nr 2 w Lu bo mie rzu
24. Mag da le na Ka pło niak – SP nr 1 w Lu bo mie rzu
25. Piotr Ka im  – SP nr 1 w Lu bo mie rzu

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom za udział, gra tu lu je -
my suk ce sów i za pra sza my już za rok.

KRY STY NA KO LA WA
EWA DRA BIK

Ma te ma tycz ne
zma ga nia
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W tym ro ku mi nę ły 223 la ta od mo -
men tu, gdy Sejm Wiel ki uchwa lił
tzw. Kon sty tu cję 3 Ma ja. Gmin ne
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce to do -
nio słe wy da rze nie mia ły miej sce
w Ze spo le Pla có wek Oświa to wych
w Ka sin ce Ma łej. O rocz ni cy pa mię -
ta li rów nież ucznio wie in nych szkół. 

Pa mięć o wy da rze niach sprzed kil ku
wie ków ma istot ne zna cze nie ta kże dla
współ cze sno ści, szcze gól nie te raz, kie -
dy bu du je my na szą rze czy wi stość. Usta -
wa rzą do wa sprzed 223 lat za wie ra ła
kon cep cję war to ści, któ re sta ły się fun -
da men tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go w Pol sce. Choć za le d wie czte ry la ta
póź niej Rzecz po spo li ta stra ci ła nie pod -
le głość, to do ku ment po zo stał sym bo -
lem prze mian, któ rych chcia no do ko nać.
Gmin ne uro czy sto ści upa mięt nia ją ce to
do nio słe wy da rze nie mia ły miej sce
w Ze spo le Pla có wek Oświa to wych
w Ka sin ce Ma łej, gdzie uczczo no rów -
nież świę to NMP Kró lo wej Pol ski oraz
przy pa da ją cy na 4 ma ja – Dzień Stra ża -
ka. W ob cho dach wzię li udział przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych na cze le
z wój tem Msza ny Dol nej Bo le sła wem
Ża bą, je go za stęp cą Ta de uszem Klim -
kiem oraz rad ny mi gmi ny. Wśród przy -
by łych go ści nie za bra kło rów nież władz
PSP w Li ma no wej, Pre zy dium Za rzą du
Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP RP
w Msza nie Dol nej, pre ze sów i na czel ni -
ków jed no stek Za rzą du Miej sko–Gmin -
ne go Związ ku OSP RP w Msza nie
Dol nej, dru hów – stra ża ków oraz pocz -
tów sztan da ro wych szkol nych i stra żac -
kich z te go te re nu. Pod nio sły ton
uro czy sto ści nada wa ła Or kie stra Dę ta
„Echo Gór” z Ka sin ki Ma łej ze swo imi
ka pel mi strza mi – Fran cisz kiem Le żań -
skim i Woj cie chem Szczyp ką. 

Uro czy stej od pra wy do ko na no
na mu ra wie bo iska szkol ne go, a na stęp -
nie pocz ty sztan da ro we stra żac kie
i szkol ne oraz wszy scy uczest ni cy prze -
ma sze ro wa li do ko ścio ła. Tam od by ła
się msza św. kon ce le bro wa na w in ten cji
stra ża ków oraz miesz kań ców gmi ny
Msza na Dol na, któ rej prze wod ni czy li
pro boszcz pa ra fii w Ka sin ce Ma łej – ks.
ka no nik Jó zef Ma cią żka oraz wi ka riusz
pa ra fii i ka pe lan tu tej szych stra ża ków
– ks. Kon rad Ko zioł. Po za koń czo nej eu -

29 kwiet nia w Szko le Pod sta wo -
wej nr 1 w Lu bo mie rzu świę to wa no
imie ni ny Pa tro na Szko ły. Uro czy -
stość mia ła bar dzo pod nio sły cha -
rak ter. 

– Ten szcze gól ny dla spo łecz no ści
szko ły dzień roz po czę li śmy od uczest -
nic twa we mszy świę tej, od pra wio nej
przez oj ca Pio tra Gło da, pro bosz cza
na szej pa ra fii – opo wia da ją or ga ni za -
to rzy świę ta. – Pod czas ka za nia oj ciec
przy bli żył nam po stać świę te go Jó ze fa,
jak rów nież wspo mniał nie daw no ka -
no ni zo wa ne go Ja na Paw ła II i Ja -
na XXIII, wska zu jąc ich ja ko wzo ry
do na śla do wa nia oraz za chę ca jąc
do po dą ża nia w kie run ku świę to ści.
Zło żył ta kże ży cze nia imie ni no we spo -
łecz no ści na szej szko ły.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ła
aka de mia, pod czas któ rej za pre zen to wa li

się ucznio wie kół ka wo kal no -re gio nal -
ne go. Po gó ral sku opo wie dzie li o ży ciu
i cno tach św. Jó ze fa, prze pla ta jąc re cy ta -
cję pięk nym śpie wem, któ ry ide al nie
współ brz miał z mu zy ką, roz brzmie wa ją -
cą dzię ki człon kom ze spo łu in stru men -
tal ne go na szej szko ły (W. Ku czaj  -
key bo ard, J. Po ta czek i A. Wą cha ła
– skrzyp ce, E. Wą cha ła  - akor de on).

Na stęp nie roz strzy gnię to szkol ny
kon kurs hi sto rycz ny zwią za ny ze zbli -
ża ją cym się świę tem 3 Ma ja. Ucznio -
wie po sze rzy li swo ją wie dzę na te mat
pierw szej Kon sty tu cji, roz bio rów, cza -
sów za bo rów Pol ski i za pre zen to wa li
swo je umie jęt no ści, roz wią zu jąc test.
Naj lep si otrzy ma li na gro dy ksią żko we
(I miej sce – To masz Woj tycz ka, Woj -
ciech Woj tycz ka, II miej sce – Ma te usz
Woj tycz ka). Po czę ści ofi cjal nej wszy -
scy uda li się na po czę stu nek. 

KA TA RZY NA WOJ TYCZ KA

Święty Józef
patronuje
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cha ry stii ucznio wie ZPO w Ka sin ce
Ma łej za pre zen to wa li mon taż słow no -
-mu zycz ny, przy go to wa ny pod kie run -
kiem Ewy Cet na row skiej, Jo an ny
Ku bo wicz i Łu ka sza Szla chet ki, w któ -
rym przy po mnie li wy da rze nia hi sto -
rycz ne zwią za ne z uchwa le niem
Kon sty tu cji 3 Ma ja i pod kre śli li jej zna -
cze nie w kształ to wa niu się na szej to żsa -
mo ści na ro do wej. Po po wro cie
na bo isko szkol ne przy Ze spo le Pla có -
wek Oświa to wych głos za brał wójt, któ -
ry po wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych
i skie ro wał szcze gól ne sło wa po dzię ko -
wa nia do głów nych or ga ni za to rów uro -
czy sto ści: dy rek to ra ZPO An ny
Pi wo war skiej oraz Ko men dan ta Miej -
sko -Gmin ne go Związ ku OSP RP
w Msza nie Dol nej Mar ka Szczyp ki.
W swo im prze mó wie niu na wią zał do hi -
sto rii Pol ski w aspek cie ob cho dzo nych
w tym dniu świąt. Zwró cił się rów nież
bez po śred nio do zgro ma dzo nych stra ża -

ków, któ rym po dzię ko wał za nie sio ną
in nym po moc. Prze ka zał dru hom wy ra -
zy naj więk sze go uzna nia za ochot ni czą
pra cę, ofiar ność oraz po świę ce nie, od -
da nie i obec ność w na szej ma łej oj czyź -
nie, ja ką jest gmi na Msza na Dol na.
Po czę ści ofi cjal nej wszy scy ze bra ni zo -
sta li za pro sze ni do bu dyn ku szko ły
na cie pły po si łek.

***
Rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3

Ma ja świę to wa no ta kże w in nych szko -
łach pod le ga ją cych gmi nie. W Szko le
Pod sta wo wej w Łę to wem, 30 kwiet nia,
od by ła się aka de mia, pod czas któ rej
ucznio wie przy po mnie li hi sto rię po -
wsta wa nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Tra dy -
cyj nie, na roz po czę cie uro czy sto ści,
zo stał od śpie wa ny hymn pań stwo wy.
Na stęp nie ucznio wie kla sy IV pięk nie
re cy to wa li wier sze; pu blicz ność wy słu -
cha ła rów nież pie śni pa trio tycz nych
w wy ko na niu uczen nic kla sy VI. Mło -

dzi ak to rzy wcie li li się w ro lę kró la Sta -
ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go oraz
Sta ni sła wa Ma ła chow skie go. O wspa -
nia łą hi sto rycz ną de ko ra cję za dba ły Ma -
rio la Ma ma la i Wła dy sła wa Ko zy ra.
Ca łość do peł ni ły wy świe tla ne pre zen ta -
cje, z któ rych jed na na wią zy wa ła do po -
sta ci i wy da rzeń z tam tej epo ki, a dru ga
uka zy wa ła pięk no na sze go kra ju. By ła
to dla zgro ma dzo nych ko lej na lek cja pa -
trio ty zmu.

***
Rów nież 30 kwiet nia, w Ze spo le

Pla có wek Oświa to wych w Msza nie
Gór nej uczczo no rocz ni cę uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja. Gro no Pe da go -
gicz ne, ucznio wie oraz pra cow ni cy
szko ły zo sta li za pro sze ni na spo tka nie
pa trio tów w Kuź ni cy Koł łą ta jow skiej.
Od by ło się ono w sa li gim na stycz nej,
gdzie przed sta wi cie le Ko ła Te atral ne go
Gim na zjum w stro jach z epo ki sta ni sła -
wow skiej za pro si li zgro ma dzo nych
na spo tka nie Stron nic twa Pa trio tycz ne -
go. Szcze gól ne wra że nie wy wo ła li
wśród naj młod szych człon ków szkol nej
spo łecz no ści, któ rzy nie zna ją jesz cze
hi sto rii zwią za nej z oko licz no ścia mi
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Przed -
sta wie nie pt. „Oj czy znę trze ba ra to -
wać!” mia ło na ce lu przy po mnie nie
oko licz no ści zwią za nych z uchwa le -
niem Kon sty tu cji 3 Ma ja. 

Dźwię ki „Etiu dy Re wo lu cyj nej” Fry -
de ry ka Cho pi na oraz „Po lo ne za Trze cie -
go Ma ja”, ara nża cja prze strze ni
sce nicz nej, w któ rej stwo rzo no wnę trze
osiem na sto wiecz ne go sa lo nu war szaw -
skie go oraz stro je z epo ki po zwo li ły wy -
cza ro wać nie zwy kły kli mat spek ta klu.
Ze bra ni mo gli zo ba czyć kró la Sta ni sła -
wa Au gu sta Po nia tow skie go oraz po -
słów pra cu ją cych nad przy go to wa niem
usta wy rzą do wej. 

Kon sty tu cja 3 Ma ja by ła pierw szą
w Eu ro pie, a dru gą na świe cie usta wą za -
sad ni czą, usta la ją cą pod sta wy ustro jo we
w no wo żyt nej Pol sce. Świę to wa nie ko -
lej nych rocz nic jej uchwa le nia wy ra ża
na szą po trze bę pie lę gno wa nia pa mię ci
o chlub nych wy da rze niach w hi sto rii na -
sze go na ro du oraz jest istot nym ele men -
tem na szej tra dy cji na ro do wej. 

D. BO RO WIEC
(na pod sta wie ma te ria łów 
na de sła nych przez szko ły)

Lek cja pa trio ty zmu
z Ma ła chow skim
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Kon kurs Wie dzy o Unii Eu ro pej skiej
Czte rech uczniów z Gim na zjum w Msza nie Gór nej chwa li ło się wie dzą na te mat UE. 
20 ma ja w Ze spo le Szkół nr 1 w Msza nie Dol nej od był się Kon kurs Wie dzy o Unii Eu -
ro pej skiej z oka zji 10. rocz ni cy przy stą pie nia Pol ski do te go związ ku go spo dar czo -
-po li tycz ne go. Wzię ło w nim udział 4 uczniów kla sy 3B Gim na zjum w Msza nie
Gór nej: Dzie dzi na Sta ni sław, Krzysz tof Na ta lia, Ko ło dziej czyk Prze my sław i Po rę ba
Aga ta. Zwy cięz cą kon kur su oka zał się Sta ni sław Dzie dzi na, mi ło śnik hi sto rii. Po zo -
sta li uczest ni cy upla so wa li się w pierw szej dzie siąt ce na 28 mo żli wych miejsc. Ser -
decz nie gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów. 

NA TA LIA KRZYSZ TOF III BA

Go ście za po zna li mło dzież z wy -
ko ny wa nym przez nich za wo dem,
mó wi li dla cze go wy bra li wła śnie
ta ki, czym się kie ro wa li, scha rak te -
ry zo wa li co dzien ność wy ko ny wa -
nej przez sie bie pra cy.
Opo wie dzie li mło dzie ży o szko -
łach, czy uczel niach, ja kie skoń czy -
li, by pra co wać w okre ślo nym
za wo dzie. Mó wi li rów nież o plu -
sach i mi nu sach wy ko ny wa nej spe -
cjal no ści, a ta kże opo wia da li
o nie ty po wych wy pad kach w pra cy,
o stre sie zwią za nym z za wo dem.
Fi zjo te ra peut ka za de mon stro wa ła
do dat ko wo pa rę ćwi czeń po moc -
nych w bó lach od cin ka lę dźwio we -
go, po ka za ła pra wi dło wą po zy cję
sie dzą cą dla uczniów. 

Po krót kiej pre zen ta cji ka żdy
przed sta wi ciel da ne go za wo du od -
po wia dał na za da wa ne mu przez
uczniów py ta nia.

DO RO TA SZCZYP KA

Za wód przy szło ści

W Gim na zjum nr 1 w Ka si nie Wiel kiej w ra mach pro jek tu „Po sze rza my ho -
ry zon ty”, 30 ma ja, dby ło się spo tka nie mło dzie ży z przed sta wi cie la mi za -
wo dów przy szło ści. Zo sta li na nie za pro sze ni: księ go wa Kry sty na Płon ka,
pie lę gniar ka An na Ko wal czyk, fi zjo te ra peut ka Gra ży na Du dzik -To kar czyk,
i in for ma tyk Ma ciej Li ber da.

Spo tka nie z wul ka na mi 
Jak po wsta ją wul ka ny, ja kie mo gą stwa -
rzać za gro że nie dla lu dzi i któ re z nich są
naj więk sze do wie dzie li się uczest ni cy
spo tka nia z pod ró żni ka mi, od kryw ca mi
i dok to ran ta mi In sty tu tu Geo gra fii Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie.

10 kwiet nia do Ze spo łu Szko ły i Przed -
szko la w Msza nie Gór nej już po raz dru gi
przy je cha li Mi chał Apol lo i Ma rek Żo łą -
dek. Tym ra zem w bar dzo cie ka wy i ob ra -
zo wy spo sób opo wia da li uczniom
o naj więk szych na świe cie wul ka nach,
znaj du ją cych się w pa cy ficz nym pier ście -
niu ognia oraz o wul ka nach eu ro pej skich.
Ucznio wie do wie dzie li się m.in. jak po -
wsta ją wul ka ny, jak prze bie ga ich erup -
cja, o ich nisz czy ciel skiej si le
i za gro że niach dla lu dzi.
Pod ró żni cy przy wieź li ze so bą sprzęt
wspi nacz ko wy, ja kie go uży wa ją pod czas
prze pro wa dza nia ba dań na nie do stęp -
nych gór skich szczy tach. Ucznio wie
z ogrom nym za in te re so wa niem oglą da li
m.in. li nę wspi nacz ko wą, uprząż, ró żne -
go ro dza ju ha ki, śru by lo do we, cze ka ny,
ło pa ty, spe cjal ne bu ty z ra ka mi.

HE LE NA FLIG
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Wy so kie miej sca za ję li ucznio wie
z gmi ny Msza na Dol na w kon kur sie
re cy ta tor skim po ezji An to ni ny Za -
cha ry–Wnę ko wej.

16 ma ja, w Te atrze La lek „Rab cio”
i po bli skim Mu zeum Or ka na po raz
trzy dzie sty prze pro wa dzo no kon kurs re -
cy ta tor ski utwo rów An to ni ny Za cha ry–
Wnę ko wej. Wzię ło w nim udział
po nad 100 re cy ta to rów re pre zen tu ją cych
szko ły pod sta wo we, gim na zja i li cea.
Wśród nich wy stą pi li rów nież miesz -
kań cy gmi ny Msza na Dol na. 

Z na gro dą za zdo by cie III miej sca
w ka te go rii li te rac kiej klas I -III szkół
pod sta wo wych wró ci ła Ju sty na Ja now -
ska z Ze spo łu Szko ły i Przed szko la
w Ol szów ce. I miej sce i na gro dę spe -
cjal ną MOK w Rab ce Zdro ju w ka te go -
rii li te rac kiej klas IV -VI otrzy ma ła
Alek san dra Cie żak, re pre zen tu ją ca Ze -
spół Pla có wek Oświa to wych w Ka sin ce
Ma łej. Na dru gim miej scu w tej sa mej
ka te go rii upla so wa ła się Bar ba ra Lis,
rów nież z ZPO Ka sin ka Ma ła, a na trze -
cim – Ber na det ta Szczyp ka i Aga ta Ja -
ku biak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Ka sin ce Ma łej. W ka te go rii gwa -
ry I miej sce wraz z na gro dą spe cjal ną

Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Kul tu ry
Lu do wej przy pa dło Ma rii Ko wal, re pre -
zen tu ją cej Ze spół Pla có wek Oświa to -
wych w Ra bie Ni żnej. 

Wy stę py mło dych ar ty stów oce nia ło
ju ry w skła dzie: Ma ria De rek, Do ro ta
Ma jer czyk i Zbi gniew Ko py tek. W pro -
to ko le kon kur so wym człon ko wie ko mi -
sji pod kre śli li wy so ki po ziom
pre zen ta cji i wy ra zi li uzna nie dla or ga -
ni za to rów i part ne rów Kon kur su za kon -
ty nu owa nie tak wa żne go wy da rze nia
kul tu ral ne go i edu ka cyj ne go, któ re go
ce lem jest pro mo cja po ezji re gio nal nej.

Prze słu cha nia gim na zja li stów oraz
uczniów szkół po nad gim na zjal nych
prze pro wa dzi li: Woj ciech Ku siak, Mag -
da le na Woź niak oraz Ma ria Waw ry ków.
W tej ka te go rii wy stą pi ło 42 re cy ta to -
rów. Swo ją in ter pre ta cją wier sza po et -
ki II miej sce w ka te go rii li te rac kiej
i na gro dę spe cjal ną ks. pra ła ta Jó ze fa
Kap ci wy wal czy ła so bie Ka ta rzy na Pi -
wo war ska z Ze spo łu Pla có wek Oświa -
to wych w Ka sin ce Ma łej. W ka te go rii
gwa ry na to miast I miej sce wraz z na gro -
dą spe cjal ną Fun da cji Roz wo ju Re gio nu
Rab ka wy wal czy ła Ma rze na Żmu da
z Ze spo łu Pla có wek Oświa to wych
w Ra bie Ni żnej. 

– Dzię ku je my na uczy cie lom i opie -
ku nom za przy go to wa nie uczniów
i za mo ty wo wa nie ich do udzia łu w kon -
kur sie. Uczest ni ków pro si my o sta ran -
ny, prze my śla ny do bór utwo rów
do re cy ta cji oraz na tu ral ną i nie prze -
sad ną ich pre zen ta cję. Za chę ca my
do częst sze go re cy to wa nia wier szy
gwa ro wych ró żnych po etów gó ral skich,
po nie waż pro mo wa nie ro dzi mej twór -
czo ści jest jed nym z za ło żeń te go kon -
kur su – na pi sa li w pod su mo wa niu
człon ko wie ju ry.

Ce lem co rocz ne go kon kur su, w tym
ro ku ob cho dzą ce go ju bi le usz 30-le cia,
jest pro mo cja twór czo ści i po sta ci An -
to ni ny Za cha ry -Wnę ko wej, naj słyn niej -
szej rab czań skiej po et ki. 

Or ga ni za to ra mi kon kursu by li: bur -
mistrz Rab ki -Zdro ju, ko le gium re dak cyj -
ne wy da nia dzieł A. Za cha ry -Wnę ko wej,
Mu zeum im. Wł. Or ka na, Te atr „Rab -
cio” i Miej ski Ośro dek Kul tu ry. Part ne -
ra mi: Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków
Kul tu ry Lu do wej, Zwią zek Pod ha lan
Od dział Gor czań ski i Szko ła Pod sta wo -
wa w Po ni cach im. An to ni ny Za cha ry
Wnę ko wej.

Źró dło: UM RAB KA -ZDRÓJ
fot. www.gor ce 24.pl

100 re cy ta to rów w „Rab cio”
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Po mysł, by zor ga ni zo wać zie lo ną
szko łę dla gim na zja li stów, zro dził
się rok te mu. Na miej sce wy po czyn -
ku uczniów Ze spo łu Pla có wek
Oświa to wych w Ka sin ce Ma łej wy -
bra no Wła dy sła wo wo. 

Aby cie szyć się jak naj lep szą po go dą,
za pla no wa li śmy nasz nad mor ski po byt
na ko niec ma ja. Na po cząt ku przy go to -
wań ter min wy jaz du wy da wał się bar -
dzo od le gły, ale kart ki z ka len da rza
szyb ko spa da ły i na wet się nie spo dzie -
wa li śmy, że maj przyj dzie tak szyb ko.
W koń cu na stał dzień 23 ma ja, kie dy to
wy ru szy li śmy w na szą przy go -
dę. 688 km, któ re dzie li Ka sin kę Ma łą
od Wła dy sła wo wa, to spo ra od le głość,
ale dro ga prze bie gła bar dzo spraw nie
i już ra no w so bo tę by li śmy na Po mo rzu.
O go dzi nie 9. na szym oczom uka zał się

na pis „Wła dy sła wo wo”. Pół noc na część
Ka szub przy wi ta ła nas pięk nym słoń -
cem i za raz po śnia da niu uda li śmy się
nad Bał tyk. Wi dok pięk nej piasz czy stej
pla ży i spo koj ne mo rze wpra wi ły w za -
chwyt i wy wo ła ły ra dość. Cie sząc się
pięk ną po go dą, spa ce ro wa li śmy
nad brze giem mo rza. 

W nie dzie lę, przy pięk nej po go dzie,
uda li śmy się do miej sco we go ko ścio ła
na wspól ną eu cha ry stię, a po niej na spa -
cer po Wła dy sła wo wie. Po obie dzie,
wy bra li śmy się na wy ciecz kę na pół wy -
sep hel ski. Ja dąc au to ka rem, po dzi wia -
li śmy ten ma low ni czy skra wek na szej
oj czy zny, raz po raz ob ser wu jąc, że
z obu stron wi dać akwe ny wod ne; z jed -
nej – otwar te mo rze, a z dru giej – za to -
kę. Hel za czę li śmy zwie dzać
od nie wąt pli wie naj więk szej atrak cji te -
go miej sca, czy li od słyn ne go fo ka rium.

Podczas wi zy ty w mu zeum do wie dzie -
li śmy się wie le na te mat bał tyc kiej flo ry
i fau ny. Bar dzo du ży na cisk na wy sta wie
po ło żo no rów nież na ochro nę śro do wi -
ska na tu ral ne go. Naj bar dziej wi do wi -
sko we by ły sa me fo ki, wy le gu ją ce się
na słoń cu i wska ku ją ce raz po raz do ba -
se nów, chla piąc nas przy oka zji wo dą.
Mie li śmy rów nież mo żli wość ob ser wo -
wać tre ning, ja ki pro wa dzi li swo im pod -
opiecz nym pra cow ni cy fo ka rium. 

Ko lej ny dzień na szej nad mor skiej
przy go dy pla no wa li śmy spę dzić na pla -
ży. Nie mo gło być le piej. Po nie dzia łek

był naj cie plej szym dniem na sze go wy -
jaz du. Po nad 25 stop ni i pięk ne słoń ce
za chę ci ły nas do pla żo wa nia, gry w pił -
kę, bu do wa nia rzeźb z pia sku i wspól -
nych spa ce rów. In ten syw ne słoń ce
pięk nie opa li ło na sze twa rze. Wie czór
te go dnia spę dzi li śmy na ran czo, na le żą -
cym do wła ści cie li pen sjo na tu, w któ -
rym miesz ka li śmy we Wła dy sła wo wie.
Uda li śmy się do Pło cho wa i z za sko cze -
niem po dzi wia li śmy mi ni zoo, a w nim:
la my, stru sie, pa wie, ko zy, ko nie, zwie -
rzę ta do mo we a na wet… kan gu ra. Wła -
ści cie le za pew ni li nam tam wie le
atrak cji, m. in. jaz dę kon ną, z któ rej du -
ża gru pa uczest ni ków na sze go wy jaz du
sko rzy sta ła, grę w siat ków kę i wspól ne
za ba wy na świe żym po wie trzu. Wie czór
te go dnia za koń czy li śmy ogni skiem. 

We wto rek rów nież cze ka ło nas wie -
le wra żeń, po nie waż był to dzień na szej
wy ciecz ki do Gdy ni i So po tu. Atrak cje
za czę ły się w gdyń skim oce ana rium.
Tam sko rzy sta li śmy z mul ti me dial nej
lek cji bio lo gii. Po pre zen ta cji po świę co -
nej bez krę gow com, za sie dli śmy przy mi -
kro sko pach, aby z bli ska ob ser wo wać
eks po na ty. Po tej cie ka wej lek cji za koń -
czo nej kart ków ką, któ rą wszy scy zda li

Nad mor ska przy go da
gim na zja li stów

Podczas wi zy ty w mu zeum do wie -
dzie li śmy się wie le na te mat
bał tyc kiej flo ry i fau ny. Bar dzo du -
ży na cisk na wy sta wie po ło żo no
rów nież na ochro nę śro do wi ska na -
tu ral ne go. Naj bar dziej
wi do wi sko we by ły sa me fo ki...
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bar dzo do brze, oglą da li śmy wspa nia łe
ry by ży ją ce na ró żnych kon ty nen tach.
Po opusz cze niu oce ana rium przy szła po -
ra na nie mniej in te re su ją cą lek cję hi sto -
rii – uczy li śmy się, zwie dza jąc
ża glo wiec „Dar Po mo rza” i oglą da jąc
„ORP Bły ska iw cę”. Na stęp nie uda li śmy
się na rejs stat kiem po por cie gdyń skim,
pod czas któ re go z per spek ty wy wo dy
oglą da li śmy wiel kie stat ki to wa ro we
i okrę ty Ma ry nar ki Wo jen nej RP. Ko lej -
nym przy stan kiem te go dnia by ła dziel -
ni ca Gdy ni – Or ło wo. Tam, spa ce ru jąc
po mo lo, oglą da li śmy pięk ne wy brze że
kli fo we. Na ko niec te go in ten syw ne go
dnia, uda li śmy się do So po tu, aby zo ba -
czyć ten słyn ny ku rort. 

Śro da by ła ko lej nym dniem na szej
dy na micz nej pod ró ży. Tym ra zem uda -
li śmy się do sto li cy wo je wódz twa, czy li
do Gdań ska. Po spo tka niu z prze wod ni -
kiem, po je cha li śmy pod po mnik po le -
głych stocz niow ców i do stocz ni. W sa li
BHP Gdań skiej Stocz ni wi dzie li śmy pa -
miąt ki zwią za ne z So li dar no ścią i słu -
cha li śmy opo wie ści na te mat pol skiej
dro gi do wol no ści. Póź niej przy szedł
czas na zwie dza nie sta rów ki, słyn ny Żu -
raw i rze kę Mo tła wę, ko ściół Ma riac ki,
mu zeum bursz ty nu oraz obo wiąz ko wy
punkt pro gra mu po by tu nad pol skim
mo rzem – po mnik Nep tu na. Na ko niec
na szej ca ło dnio wej wy ciecz ki uda li śmy
się na We ster plat te, gdzie mo dli li śmy się
za ofia ry II woj ny świa to wej i pro si li śmy
Bo ga o po kój dla Pol ski i świa ta. Po po -
wro cie do Wła dy sła wo wa ucznio wie
przy go to wa li kart ki z po zdro wie nia mi
w ję zy ku an giel skim i nie miec kim
i przy ozdo bi li je wy ko na ny mi przez sie -
bie pięk ny mi ry sun ka mi. 

W czwar tek, tro chę z ża lem, spa ce ro -
wa li śmy brze giem mo rza, pa trząc
na spię trzo ne fa le Bał ty ku. Nad szedł bo -
wiem czas wy jaz du. Wie czo rem wy je -
cha li śmy z Wła dy sła wo wa, któ re
bę dzie my mi ło wspo mi nać. W pią tek
wcze snym ran kiem do tar li śmy do Ka -
sin ki Ma łej i ucie szy li śmy się z wi do ku
bli skich nam osób. 

Za do wo le ni ze wspól ne go wy jaz du,
już te raz my śli my o ko lej nej wy pra wie. 

KS. KON RAD KO ZIOŁ
wikariusz parafii w Kasince Małej 

katecheta w ZPO w Kasince Małej
i Szkole Podstawowej nr 3

Po sa dzo ne drze wa, owo ce dla
uczniów, kur sy tań ca, ae ro bik
– w Szko le Pod sta wo wej w Łę to -
wym w ro ku szkol nym 2013/2014
za szły spo re zmia ny za rów no or -
ga ni za cyj ne, jak i go spo dar cze. 

Po raz pierw szy w hi sto rii szko ły
na wią za no współ pra cę z Gor czań skim
Par kiem Na ro do wym i po sa dzo no po -
da ro wa ne przez park drzew ka. W tro -
sce o zdro wy roz wój dzie ci tej
pla ców ki pod pi sa na zo sta ła umo wa
z Agen cją Ryn ku Rol ne go na bez płat -
ne do star cza nie owo ców uczniom klas
I -III. W ra mach pro jek tu unij ne go
otwar to rów nież punkt przed szkol ny.
Mło dzie ży star szej oraz do ro słym udo -
stęp nio no sa lę gim na stycz ną, w któ rej
w tej chwi li od by wa ją się kur sy tań ca
to wa rzy skie go, me cze pił ki siat ko wej
oraz ae ro bik.

W tro sce o po ziom na uki na szych
uczniów oraz kom fort pra cy gro na pe -
da go gicz ne go i pra cow ni ków szko ły
zre ali zo wa ne zo sta ły in we sty cje go spo -
dar cze. Wszyst kie kla sy wy po sa żo ne

zo sta ły w no we me ble i ro le ty, po ma -
lo wa no sa le lek cyj ne i drzwi, wy mie -
nio ne zo sta ły klam ki, w ca łej szko le
dzia ła In ter net, z któ re go mo gą ko rzy -
stać w ce lach dy dak tycz nych i ucznio -
wie, i na uczy cie le. Prze nie śli śmy
do in nej sa li i wy po sa ży li śmy po kój
na uczy ciel ski, za ku pi li śmy rów nież
pro fe sjo nal ny sprzęt na gła śnia ją cy, wy -
po sa ży li śmy i do sto so wa li śmy do wy -
mo gów sa ne pi du kuch nię, w któ rej
przy rzą dza ne są cie płe po sił ki dla dzie -
ci; w szko le otwar to skle pik, a na ze -
wnątrz za ło ży li śmy mo ni to ring.

Mam na dzie ję, że wszyst kie te
zmia ny przy czy ni ły się do po nie sie nia
kom for tu i bez pie czeń stwa na ucza nia
za rów no dla na uczy cie li, jak
i uczniów na szej pla ców ki. Aby
w peł ni wy ko rzy stać no wo cze sną
i do brze wy po sa żo ną sa lę gim na stycz -
ną, udo stęp ni li śmy ją dla ca łej spo -
łecz no ści Łę to we go, oczy wi ście
w okre ślo nych go dzi nach, nie ko li du -
ją cych z za ję cia mi lek cyj ny mi i po za -
lek cyj ny mi uczniów.

KRY STY NA MA SŁO WIEC

No we ob li cze szko ły
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18 ma ja spo łecz ność Za gród ca świę to wa ła w Wa do wi -
cach przy ozdo bio nych pa pie ski mi fla ga mi i po do bi zna -
mi św. Ja na Paw ła II. Mia sto ob cho dzi ło 94. uro dzi ny
swe go naj zna mie nit sze go oby wa te la. Z oka zji uro dzin
pa pie ża Po la ka już po raz 14. do Wa do wic przy je cha li
przed sta wi cie le szkół im. Ja na Paw ła II z ca łej Pol ski.

Ucznio wie „pa pie skich” szkół wzię li udział w zor ga ni zo wa -
nym w tym ro ku „Po cho dzie Świę tych i Bło go sła wio nych”, a na -
stęp nie we mszy świę tej od pra wio nej na wa do wic kim ryn ku
przez po cho dzą ce go z Wa do wic or dy na riu sza biel sko -ży wiec -
kie go bp. Ro ma na Pin dla, po prze dzo nej uro czy stym od sło nię -
ciem pa miąt ko wej ta bli cy na fa sa dzie ba zy li ki Ofia ro wa nia NMP.
Ta bli ca jest upa mięt nie niem dat z ży cia świę te go Ja na Paw -
ła II (chrztu św., wy bo ru na pa pie ża, be aty fi ka cji i ka no ni za cji).

Nie dziel na eu cha ry stia by ła dzięk czy nie niem Pa nu Bo gu
za ka no ni za cję Wiel kie go Czło wie ka – Po la ka, na sze go ro da ka
– Ja na Paw ła II. Uświet nie niem uro czy sto ści był szpa ler pocz -
tów sztan da ro wych szkół no szą cych im. Ja na Paw ła II, wśród któ -
rych nie za bra kło re pre zen ta cji z na szej szko ły – SP nr 3
w Ka sin ce Ma łej.

Obo wiąz ko wym od lat ele men tem wa do wic kich uro czy -
sto ści jest prze ka za nie pry ma tu prze chod nie go w Ro dzi nie
Szkół za osią gnię cia w dzie dzi nie pro pa go wa nia my śli
i wzo ru świę to ści Ja na Paw ła II wśród spo łecz no ści szkol -
nej i lo kal nej. Tym ra zem sta tu et ka tra fi ła do Ze spo łu Szkół
Ka to lic kich im. Ja na Paw ła II w Gdy ni.

Po mszy świę tej wszy scy uczest ni cy na szej piel grzym ki
uda li się do ba zy li ki ofia ro wa nia NMP, by przed oł ta rzem,
a póź niej przed chrzciel ni cą po mo dlić się do św. Ja na Paw -
ła II, na sze go pa tro na, z proś bą o wsta wien nic two oraz opie -
kę nad za gród czań ską wspól no tą, a zwłasz cza wspól no tą
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na Paw ła II w Ka sin ce Ma łej.

– Ja ko spo łecz ność szkol na bar dzo cie szy my się z fak -
tu, że tak chęt nie w ini cja ty wy wspól ne go spę dza nia wol -
ne go cza su włą cza ją się ak tyw nie ca łe bli ższe i dal sze
ro dzi ny na szych uczniów: ro dzi ce, bab cie, dziad ko wie,
a na wet cio cie i wuj ko wie – pod kre śla ją or ga ni za to rzy
piel grzym ki. – Wszyst kim uczest ni kom wy jaz du do Wa do -
wic z oka zji rocz ni cy uro dzin Ja na Paw ła II ser decz nie
dzię ku je my.

BAR BA RA TO KARZ

Na urodzinach u patrona
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Ucznio wie z Ze spo łu Pla có wek
Oświa to wych w Ka si nie Wiel kiej
mie li oka zję z bli ska przyj rzeć się
za wo dom o Pu char Pol ski w Bia th -
lo nie let nim, or ga ni zo wa nym w Ko -
ście li sku – Ki rach. W im pre zie
wzię ły udział dzie ci uczęsz cza ją ce
na po za lek cyj ne za ję cia z nar ciar -
stwa bie go we go. 

Wy jazd w dniach 31 ma ja – 1 czerw -
ca zor ga ni zo wał by ły bia th lo ni sta, re pre -
zen tant Pol ski w tej dys cy pli nie, Piotr
Zie mia nin.

– Na si ma li adep ci bie gów nar ciar -
skich, a być mo że w przy szło ści bia th lo -
nu, mo gli zdo być nie zbęd ne
do świad cze nie, z bli ska przyj rzeć się at -
mos fe rze pa nu ją cej pod czas ogól no pol -
skich za wo dów I ka te go rii, pod pa trzyć,
jak za cho wu ją się pro fe sjo nal ni bia th lo -
ni ści przed, w trak cie i po za wo dach, po -
znać za sa dy i prze pi sy bez pie czeń stwa
obo wią zu ją ce na strzel ni cy bia th lo no wej

oraz pod sta wy dzia ła nia bro ni pal nej
– o wi zy cie na Pod ha lu opo wia da jej or -
ga ni za tor. – Mło dzi ka si nia nie zo sta li
owa cyj nie przy ję ci przez ko men ta to ra
za wo dów, Cze sła wa Flu de ra. Mi mo
pew nej nie śmia ło ści, zdo by li au to gra fy
zna nych, pol skich – by łych i obec nych
– bia th lo ni stów, ta kich jak: Jan Zie mia -
nin – czte ro krot ny olim pij czyk, cho rą ży
Pol skiej Re pre zen ta cji pod czas Igrzysk
Olim pij skich w Na ga no (1998), me da li -
sta Mi strzostw Świa ta Se nio rów, wie lo -
krot ny me da li sta Mi strzostw Pol ski,
obec nie tre ner Bia th lo no wej Re pre zen -
ta cji Pol ski Se nio rów, Łu kasz Szczu rek
– olim pij czyk z So chi, mistrz i wi ce mistrz
świa ta ju nio rów, me da li sta Mi strzostw
Pol ski, Grze gorz Gu zik – olim pij czyk
z So chi, me da li sta Mi strzostw Pol ski, To -
ma sz Zię ba – uczest nik Mi strzostw Świa -
ta Ju nio rów, me da li sta Mi strzostw
Pol ski. Mo gli też za ob ser wo wać in nych
za wod ni ków sta no wią cych czo łów kę pol -
skie go bia th lo nu, jak na przy kład:

Krzysz tof Gu zik, Ma ciej i An drzej Nę dza -
-Ku bi niec, Ka ro li na Pi toń, An na Mą ka,
Kin ga Mi to raj, Ka ta rzy na Wo ło szyn,
Mo ni ka Ban dyk, Ma ria Bu kow ska, Pa -
try cja Hoj nisz, jak rów nież swo ich ró -
wie śni ków, sta wia ją cych pierw sze kro ki
w dro dze do za wo do wej ka rie ry spor to -
wej. Nie mo gło rów nież za brak nąć pa -
miąt ko wych zdjęć. 

Nar cia rze z Ka si ny mie li też oka zję
sko rzy stać z do dat ko wych atrak cji, m.in.:
strze la nie z ka ra bin ka spor to we go kbks,
uży czo ne go przez go spo da rza Bia th lo -
no we go Klu bu Spor to we go „Woj sko
Pol skie” Ko ście li sko, Jó ze fa Sta sze la,

spa ce ru po Kru pów kach, wi zy ty w Cen -
tral nym Ośrod ku Spor tu w Za ko pa nem,
zwie dza nia wszyst kich czte rech za ko -
piań skich skocz ni nar ciar skich, a przede
wszyst kim „Wiel kiej Kro kwi”, gosz czą -
cej co rocz nie naj lep szych skocz ków nar -
ciar skich świa ta, oraz po by tu w par ku
za baw dla naj młod szych.

JA NI NA ZIE MIA NIN

Uczniowie 
z Kasiny kibicowali
biathlonistom

Ma li adep ci bie gów nar ciar skich,
a być mo że w przy szło ści bia th lo -
nu, mo gli zdo być nie zbęd ne
do świad cze nie, z bli ska przyj rzeć
się at mos fe rze pa nu ją cej pod czas
ogól no pol skich za wo dów...
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Aka de mia Pił kar ska „BO NI TO”
wspól nie z ani ma to rem zor ga ni zo -
wa ła na obiek tach OR LIK przy Ze -
spo le Pla có wek Oświa to wych
w Msza nie Gór nej pik nik oraz ro -
dzin ne roz gryw ki spor to we. 

– Głów ną atrak cją im pre zy by ły tur -
nie je przy go to wa ne dla ka żdej ka te go rii
wie ko wej – o prze bie gu uro czy sto ści
opo wia da ją ko or dy na to rzy.

Na sze dziel ne SKRZA TY bra ły udział
w tur nie ju pił kar skich dwó jek. Ro dzic
wspól nie z dziec kiem ry wa li zo wa li
w dwóch gru pach: o pierw sze dwa miej -
sca, pre mio wa ne awan sem do pół fi na łów.
Ka żda dru ży na mia ła do ro ze gra nia
po osiem me czów, któ re to czy ły się
na ma łych bo iskach i trwa ły po 4 mi nu ty.
Ka żda pa ra re pre zen to wa ła bar wy wy -
bra ne go klu bu eu ro pej skie go. Ry wa li za -
cja by ła bar dzo za cię ta, ale, co
naj wa żniej sze, w du chu za sad fa ir play.
W pół fi na le spo tka ły się ze so bą dru ży -
ny: Bo rus sia -Mi lan oraz Chel sea -Bay ern.
Osta tecz nie wy gra ła dru ży na Bo rus sii
przed Bay er nem i Mi la nem.

ŻA KI wy stą pi ły w tur nie ju pił kar -
skim na bo isku głów nym, gdzie o koń -
co we zwy cię stwo wal czy ły re pre zen ta cje
miej sco wo ści Msza ny Dol nej, Msza ny
Gór nej i Ol szów ki. W ro lę tre ne rów
wcie li się ta tu sio wie. Wier nie swo im po -
cie chom ki bi co wa ły ma mu sie. Wi docz -
nie naj le piej swój ze spół do pin go wa ły
ma my z Ol szów ki, po nie waż ta dru ży ny
wy gra ła za ba wę. Nad du chem ry wa li za -
cji czu wał związ ko wy sę dzia Ma te usz
Mi siu ra.

Za wod ni cy na co dzień tre nu ją cy
w ka te go rii wie ko wej OR LIK, wspól nie
z ro dzi ca mi two rzy li dru ży nę dwó jek
i bra li udział w tur nie ju pił ka rzy ków sto -
ło wych. Tę ry wa li za cję wy gra ła dru ży -
na NIE MIEC, re pre zen to wa na przez
te am: Kac per Woj cia czyk i ta ta. W fi na -
le po ko na li oni re pre zen ta cję An glii,
trze cie miej sce za ję ła dru ży na Fran cji.

Do dat ko wo dla wszyst kich dzie ci
przy go to wa li śmy sze reg atrak cji, aby
nikt te go dnia nie nu dził się i zna lazł coś

cie ka we go dla sie bie. Nie la da grat kę
sta no wi ły po ka zy przy go to wa ne przez
Ochot ni czą Straż Po żar ną z Msza ny
Gór nej oraz mo żli wość spraw dze nia się
w ro li stra ża ka. Uro cza pa ni ani ma tor
zmie nia ła dzie ci nie do po zna nia
za spra wą fan ta stycz nych ma ki ja ży,
spra wia jąc, że mo gli wejść w skó rę su -
per bo ha te ra czy ulu bio ne go zwie rząt ka.
Ka żde dziec ko mo gło spró bo wać swo -
ich sił w two rze niu wiel kich ba niek my -
dla nych i mo de lo wa niu ko lo ro wych
zwie rzą tek z ba lo nów.

Kie dy dzie ci zmę czy ły się wszyst kim
ty mi atrak cja mi i na bra ły ape ty tu chęt -
nie ko rzy sta ły z przy go to wa ne go po czę -
stun ku – pa ła szo wa ły kieł ba ski z gril la,
sło dy cze i na po je. 

War to do dać, że dzie ci w tym dniu
po my śla ły rów nież o swo ich ma mach,

któ re kil ka dni wcze śniej mia ły swo je
świę to i na ma lo wa ły kre dą na as fal cie
prze pięk ną łą kę z kwia tów.

Ka żdy uczest nik zma gań otrzy mał
ku bek z lo go ty pem Aka de mii oraz swo -
im imie niem, dy plom z wy ró żnie niem
oraz me dal za ak tyw ny udział w pik ni -
ku. Do dat ko wo zwy cięz cy po szcze gól -
nych kon kur sów otrzy ma li na gro dy
rze czo we. Cie szy my się, że do pi sa ła fre -
kwen cja oraz po go da. 

Jed no cze śnie chce my się po chwa lić,
że 1 czerw ca na sze dru ży ny świę to wa ły
Dzień Dziec ka na tur nie ju pił kar skim
w Kra ko wie. 

LE SZEK KA MIŃ SKI

Tre ning i ro dzin na za ba wa

Ry wa li za cja by ła bar dzo za cię ta,
ale, co naj wa żniej sze, w du chu za -
sad fa ir play. W pół fi na le spo tka ły
się ze so bą dru ży ny: Bo rus sia -Mi lan
oraz Chel sea -Bay ern. Osta tecz nie
wy gra ła dru ży na Bo rus sii
przed Bay er nem i Mi la nem.

Wiel kie po dzię ko wa nia i wy ra zy wdzięcz no -
ści skła da my: Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Msza nie Gór nej, Fir mie Mar kam, pra cow ni -
kom i dy rek cji Ze spo łu Pla có wek Oświa to -
wych w Msza nie Gór nej, wie lu lu dziom
do brej wo li, któ ry mi oka za li się: Bar ba ra Je -
zior ska -Bo duch, An na Ko tar ska, Le szek Ka -
miń ski, Krzysz tof Kuś, Te re sa Ma zur kie wicz,
Agniesz ka Mi siu ra, Ma te usz Mi siu ra, Pa stor,
Wie sła wa Po to niec, Ma ria Ra pacz, Ewe li -
na Rij, Ju sty na Sko la rus, Re na ta To ma la,
Woj ciech Zie liń ski. 
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Szyb cy, sil ni
i skocz ni 
Gmin ni za wod ni cy zna leź li się
na po dium Mi strzostw Po wia tu Li -
ma now skie go w czwór bo ju lek ko -
atle tycz nym dziew cząt i chłop ców. 

22 ma ja na sta dio nie w Msza nie Dol nej
od by ły się Mi strzo stwa Po wia tu Li ma now -
skie go w czwór bo ju lek ko atle tycz nym
dziew cząt i chłop ców. To bar dzo trud ne za -
wo dy, wy ma ga ją ce szyb ko ści – 60 m, si ły
– rzut pi łecz ką pa lan to wą, skocz no ści
– skok w dal i wy trzy ma ło ści – bieg
na 600/1000 m. W za wo dach roz gry wa -
nych w upal nym słoń cu świet nie spi sa li się
za wod ni cy z na szej gmi ny. Dru ży no wo
w ka te go rii chłop ców wy gra ła Ol szów ka
w skła dzie: Pa weł Wa cła wik, Łu kasz Gac -
ko wiec, Da wid Rut kow ski, Da niel Wa cła -

wik, Ja ro sław Fu da la, Da riusz Po ta czek,
kwa li fi ku jąc się do za wo dów re jo no wych,
któ re od były się 28 ma ja, rów nież na sta -
dio nie w Msza nie Dol nej. In dy wi du al nie
dru gie miej sce zdo by ła Ewe li na Ko ło dziej

(Łę to we), a brą zo we me da le wśród chłop -
ców zdo by li – ma jąc ty le sa mo punk tów
– Pa weł Wa cła wik i Łu kasz Gac ko wiec
(obaj z Ol szów ki).

PIOTR KO WA LIK

20 kom ple tów do upra wia nia nar ciar stwa bie go we go uda -
ło się uzy skać Lu do we mu Klu bo wi Spor to we mu „Wi tów”
Msza na Gór na, w ra mach pro jek tu ma ją ce go na ce lu
„Pod no sze nie ja ko ści ży cia spo łecz no ści lo kal nej po przez
za kup i udo stęp nia nie sprzę tu spor to wo -re kre acyj ne go
spo łecz no ści lo kal nej”. 

Nar ty bu ty i ki je za ku pio no u re no mo wa nych pro du cen tów
zna nych z za wo dów o Pu char Świa ta. Ope ra cja współ fi nan so -

wa na jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach dzia ła nia
„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju” – MA ŁE PRO JEK TY.

Sprzęt bę dzie prze cho wy wa ny w Ze spo le Pla có wek Oświa -
to wych w Msza nie Gór nej i udo stęp nio ny bez płat nie wszyst kim
miesz kań com gmin Msza na Dol na i Nie dźwiedź oraz tu ry stom
od pierw sze go opa du śnie gu. Ma my na dzie ję, że tra sy bie go we
w Lu bo mie rzu -Rze kach bę dą do stęp ne dla spor tu i re kre acji jak
zwy kle przez 4-5 mie się cy.

KRZYSZ TOF JA ROSZ

No wy sprzęt nar ciar ski w Msza nie Gór nej
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Staj nia „Apacz” z Msza ny Gór nej
po raz ko lej ny by ła or ga ni za to rem
raj du kon ne go o Pu char Be ski du
Wy spo we go. W tym ro ku za wo dy te
zo sta ły pod nie sio ne do ran gi Pu -
cha ru Ma ło pol ski w Spor to wych
Raj dach Kon nych. 

Mi mo desz czo wej po go dy na star cie
zja wi ło się 19 par w dwóch ka te go riach:
du że ko nie i ku ce. Za wod ni cy Pu cha ru
Be ski du Wy spo we go mie li do po ko na -
nia dy stans 31 km. – Za sa dy kon kur su
po le ga ły na po ko na niu te go od cin ka
w jak naj krót szym do zwo lo nym cza sie,
nie wol niej niż 8 ki lo me trów na go dzi -
nę i nie szyb ciej niż 14 ki lo me trów
na go dzi nę – re la cjo nu je or ga ni za tor Pu -
cha ru. Aby zwy cię żyć, po prze kro cze -
niu me ty, koń mu siał zmie ścić się
w pa ra me trach zdro wia, któ re oce nia ła
ko mi sja sę dziow ska w skła dzie: prze -
wod ni czą cy wet. Ma rek Ti sch ner, wet.
To masz Ry chlik, wet. An drzej Kań ka.
Zdro wie jeźdź ców spraw dzał le karz za -
wo dów An drzej Ko mo row ski.

Po raz dru gi zdo byw cą Pu char Be ski -
du Wy spo we go w ka te go rii du żych ko -
ni zo stał Cze sław Po żdał z Po gór skiej
Wo li na ko niu Mu sli; w ubie głym se zo -
nie zwy cię stwo za pew nił so bie na ko niu
Ka ri na. Tuż za nim na me cie za mel do -
wał się de biu tant re pre zen tu ją cy staj nię
„Apacz” na ko niu Atut – Szy mon Ko -
wal ski z Msza ny Dol nej, uczeń pierw -
szej kla sy tu tej sze go Gim na zjum nr 2.
Je go stra ta do pierw sze go wy nio sła 2 se -
kun dy. Na miej scu trze cim, ze stra tą
do zwy cięz cy 11 se kund, upla so wał się
Ma rek Pta szek z La sko wej, star tu ją cy
na kla czy Ja go da. W ka te go rii kuc naj -
szyb sza oka za ła się za wod nicz ka OHiJ
„TA RA” Ka mion ka Wiel ka – Da ria
Kru czek, na ko niu Wil ka, bro nią ca pu -
cha ru zdo by te go w ubie głym se zo nie
przez in ną pa rę ze staj ni „Ta ra”. Dru gą
lo ka tę za ję ła Iwo na Wo jak Ćwik na ko -

niu Gra bi na ze staj ni „Ma jerz” Sta ra
Wieś. Trze cie miej sce przy pa dło Mi cha -
ło wi Ury dze star tu ją ce mu na Ko niu Z -
-Olis ze staj ni „Ma jerz” Sta ra Wieś. 

W ge ne ral nej punk ta cji Pu cha ru Ma -
ło pol ski, w któ rej oprócz cza su prze jaz -
du du że zna cze nie mia ła for ma ko nia,
kla sy fi ka cja jest na stę pu ją ca:

1. Szymon Kowalski 
„Apacz” Mszana Górna 26 pkt;
2. Czesław Pożdał Pogórska Wola 25 pkt;
3. Marek Ptaszek Laskowa 23 pkt;
4-5. Iwona Wojak – Ćwik Stajnia
„Majerz” 22 pkt;
4-5. Joanna Sławecka „Apacz”
Mszana Górna 22 pkt;
6-8. Daria Kruczek OHiJ „Tara” 
Kamionka Wielka 21 pkt;
6-8. Michał Uryga Stajnia „Majerz” 21 pkt;
6-8. Agata Data LKS Hejnał
Krzyszkowice 21 pkt;
9-10. Beata Kocemba „Tara” 
Kamionka Wielka 18 pkt;
9-10. Mateusz Sławecki „Apacz”
Mszana Górna 18 pkt;
11. Wojciech Latała Żmiąca 17 pkt;
12. Jan Sikora Pony Sport Siercza 15 pkt;
13-15. Anna Sławecka „Apacz”
Mszana Górna 14 pkt;
13-15. Katarzyna Kocemba „Apacz”

III Pu char Be ski du Wy spo we go w Spor to wych raj dach Kon nych w ra mach I Pu cha ru Ma ło pol ski

Po żdał i Mu sli zwy cię 

W kategorii kuc najszybsza okazała
się zawodniczka OHiJ „TARA”
Kamionka Wielka – Daria Kruczek,
na koniu Wilka, broniąca pucharu
zdobytego w ubiegłym sezonie
przez inną parę ze stajni „Tara”.
Drugą lokatę zajęła Iwona Wojak
Ćwik na koniu Grabina ze stajni
„Majerz” Stara Wieś. 
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Mszana Górna 14 pkt;
16. Zuzanna Kasieczko „Tara” 
Kamionka Wielka 13 pkt;
17. Konrad Kocemba „Tara” 
Kamionka Wielka 11 pkt;
18-19. Maria Michałek Poręba Wielka 1 pkt;
18-19. Anna Chojniak Stajnia „Męcina”
w Męcinie 1 pkt.

– Pierw szą kon ku ren cją te go desz czo -
we go dnia by ła pre zen ta cja pa ry koń
– jeź dziec – szcze gó ły kon kur su tłu ma czy
wła ści ciel Staj ni „Apacz”. – Przed ka -
żdym star tem w kon nym raj dzie spor to -
wym jest tak zwa ny prze gląd
we te ry na ryj ny, gdzie to pa ra (koń – jeź -
dziec) pre zen tu ją się w ru chu tzn. jeź dziec
bie gnie z ko niem, trzy ma jąc w rę ku wo -
dze. Ba da nie to ma na ce lu spraw dze nie
bra ku ku la wi zny u ko nia. Pod czas te go
ba da nia oce nia ne jest rów nież wra że nie
ogól ne, któ ra pa ra jest naj pięk niej sza.

Jeź dziec pre zen tu je się w stro ju ga lo wym,
koń na to miast ma wy czysz czo ną grzy wę,
ogon wy cze sa ny i wy ple cio ny. Oprócz ru -
chu i pa ra me trów zdro wia, czy li tęt no,
per al par sty ka je lit, od wod nie nie, stan
błon ślu zo wych, oce nie pod le ga po słu -
szeń stwo ko nia. Nad oce ną tą i ca łym wy -
ni kiem za wo dów czu wa ła ko mi sja
sę dziow ska w skła dzie: prze wod ni czą ca
Eu la lia Mi cha lik, An na Cha da ła i Gra ży -
na Kań ka.

Zwy cięz cą kon kur su pre zen ta cji zo -
stał koń Do rka oraz Jan Si ko ra „Po ny
Sport” Sier cza, dru gie miej sce przy pa -
dło dla pa ry Ja ru ga i Ka ta rzy na Ko cem -
ba „Apacz” Msza na Gór na, trze cie
otrzy ma li: Wil kan i Aga ta Da ta LKS
Hej nał Krzysz ko wi ce.

W trak cie te go świę ta ko nia rzy u „Apa -
cza” w Msza nie Gór nej naj młod si wzię li
udział w kon kur sie ry sun ko wym. Pra ce
wy ko na ne przez uczest ni ków te go kon kur -
su oraz te z ko lej nych star tów w Pu cha rze
Ma ło pol ski bę dą opu bli ko wa ne w ka len -
da rzach dla dzie ci i za wod ni ków. Bę dą one
wrę cza ne za wod ni kom i go ściom Pu cha ru
w ko lej nych se zo nach. Opie kę nad naj -
młod szy mi i pra wi dło wym prze bie giem
kon kur su spra wo wa ła Mo ni ka Alek san -
drzak.

Ko lej ne star ty Pu cha ru
Ma ło pol ski i atrak cje 
dla dzie ci:
01-03.08.2014 Ło pusz na MP
13.09.2014 Ka mion ka Wiel ka OHiJ „Ta ra”
04.10.2014 Ja wor nik AL Mar Ara bians

– Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do prze pro wa dze nia tych wi do wi sko -
wych za wo dów, skła da my po dzię ko wa -

nia – wy ra zy wdzięcz no ści prze ka zu ją
or ga ni za to rzy. – Dzię ku je my wój to wi
Msza ny Dol nej, któ ry ufun do wał pu cha -
ry cy klu Pu char Ma ło pol ski oraz pa miąt -
ko we ko szul ki dla uczest ni ków zma gań,
sta ro ście li ma now skie mu Ja no wi Pu cha -
le za pa miąt ki dla ka żde go uczest ni ka
oraz na gro dy rze czo we, ini cja to ro wi pro -
gra mu Od kryj Be skid Wy spo wy Cze sła -
wo wi Szy na li ko wi, któ ry już po raz trze ci
ufun do wał Pu cha ry Be ski du Wy spo we -
go, wła ści cie lom fir my GDM Ma ciej Du -
lę ba, któ rzy prze ka za li ma te ria ły
do kon kur su ry sun ko we go dla dzie ci.
O po si łek dla za wod ni ków i wszyst kich
ki bi ców oraz go ści, a ta kże sło dy cze dla
naj młod szych i pa miąt ko we ko szul ki dla
uczest ni ków za wo dów za dba ła Stad ni -

na „Apacz” Msza na Gór na Ma ria i Ro -
bert Sła wec cy.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je -
my dla GOPR -u Gru py Pod ha lań skiej
oraz OSP Msza na Gór na za pro fe sjo nal -
ne czu wa nie nad bez pie czeń stwem
wszyst kich uczest ni ków im pre zy
na star cie i me cie oraz nie zwy kle trud -
nej gó rzy stej i mo krej tra sie raj du o Pu -
char Be ski du Wy spo we go. 

Ze stro ny GOPR po ma ga li nam: kie -
row nik za bez pie cze nia raj du ra tow nik
Jó zef Da wiec, lek. An drzej Ko mor nic -
ki, ra tow nik Pa weł Mi cha lik, ra tow nik
Do mi nik Mi ko łaj czyk, ra tow nik Je rzy
Mul, ra tow nik Ju lian Ma tras.

Wszyst kie wy ni ki i zdję cia na stro nie
ko niea -apacz.pl za kład ka Pu char Ma ło -
pol ski 

Za pra sza my już za rok na tra sę raj du
do Be ski du Wy spo we go.

RO BERT SŁA WEC KI

z ca mi

– Pierwszą konkurencją tego deszczowego dnia była prezentacja pary
koń – jeździec – szczegóły konkursu tłumaczy właściciel Stajni „Apacz”.
– Przed każdym startem w konnym rajdzie sportowym jest tak zwany
przegląd weterynaryjny, gdzie to para (koń – jeździec) prezentują się
w ruchu tzn. jeździec biegnie z koniem, trzymając w ręku wodze. Badanie
to ma na celu sprawdzenie braku kulawizny u konia. Podczas tego
badania oceniane jest również wrażenie ogólne, która para jest
najpiękniejsza. Jeździec prezentuje się w stroju galowym, koń natomiast
ma wyczyszczoną grzywę, ogon wyczesany i wypleciony.



66 NASZA GMINA CZERWIEC 2014 DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

SPORT

26 ma ja po cię żkiej cho ro bie od -
szedł od nas nasz ko le ga, wspa nia -
ły chło pak – Łu kasz Drąg. Prze grał
wal kę z cho ro bą, ale w na szych ser -
cach na za wsze po zo sta nie ja ko
zwy cięz ca. 

Miesz kań cy Ka si ny Wiel kiej, przy ja -
cie le, ko le dzy i wszy scy lu dzie do brej
wo li mie li zor ga ni zo wać dla nie go fe -
styn cha ry ta tyw ny na Dzień Dziec ka.
Nie ste ty, nie zdą ży li. Łu kasz miał 17 lat.
Ukoń czył gim na zjum w Ka si nie Wiel -
kiej. Od wrze śnia ze szłe go ro ku był
uczniem Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej w Ze spo le Szkół nr 1 w Msza nie
Dol nej. 

– Chcąc uczcić je go pa mięć, ko le dzy
z Ka si ny Wiel kiej ro ze gra li to wa rzy ski
mecz pił ki no żnej z LKS Do brzan ką Do -
bra – ideę me czu przy bli ża ani ma tor Or -

li ka. – Mecz zo stał ro ze gra ny w so bo -
tę, 31 ma ja o go dzi nie 12. na obiek cie,,
Mo je Bo isko – Or lik 2012” przy ZPO
w Ka si nie Wiel kiej. Oczy wi ście wy nik był
spra wą dru go rzęd ną. Mi mo te go mło dzi
za wod ni cy obu dru żyn bar dzo am bit nie
po de szli do te go spo tka nia. Ki bi ce, któ -
rzy by li świad ka mi te go wi do wi ska, nie
mo gli na rze kać na brak cie ka wych ak cji.
Mecz to czył się w mi łej at mos fe rze. Po re -
gu la mi no wym cza sie gry wy nik był re mi -
so wy 4:4. O sym bo licz nym zwy cię stwie
za de cy do wa ły rzu ty kar ne. W „je de nast -
kach” lep si o jed no oczko oka za li się go -
spo da rze, wy gry wa jąc 5:4. Ser decz nie
po dzię ko wa nia kie ru je my do ca łej dru ży -
ny z Do brej i jej tre ne ra Ja ro sła wa Kor -
decz ki za sko rzy sta nie z na sze go
za pro sze nia i sym pa tycz ną at mos fe rę
pod czas me czu. Za wod ni cy, tre ne rzy i ki -
bi ce uczci li pa mięć o oso bie Łu ka sza mi -

nu tą ci szy. Part ne rem me czu by ła fir ma
TE EKAN NE i por tal www.na szor lik.pl.
Dru ży na TE AM OR LIK Ka si na Wiel ka:
Arek Drąg, Ku ba Pu to, Ka rol Drąg, Ma -

te usz Drąg, Ma riusz Pie trzak, Ra dek Ko -
niecz ny, Da rek Pu to, Da mian Pu to,
Woj tek Łac ny, Ka mil Ce klarz. Sę dzia
głów ny spo tka nia: Mo ni ka Rap ta. 

AR TUR ŻA BA

Mecz towarzyski 
ku pamięci Łukasza 

W „jedenastkach” lepsi o jedno
oczko okazali się gospodarze,
wygrywając 5:4. Serdecznie
podziękowania kierujemy do całej
drużyny z Dobrej i jej trenera
Jarosława Kordeczki...
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W Msza nie Gór nej wio snę przy wi -
ta no na spor to wo. 12 kwiet nia od -
był się na Or li ku Mi ni tur niej Pił ki
No żnej. 

Uczest ni ka mi im pre zy by ły dzie ci
w wie ku od 5 do 10 lat, któ re we szły
w skład na stę pu ją cych dru żyn: LKS
Do brzan ka Do bra; Aka de mia Pił kar -
ska Bo ni to Msza na Dol na; Aka de mia
Pił kar ska Bo ni to Msza na Gór na.

Ce lem te go przed się wzię cia by ło
pro mo wa nie wśród dzie ci spor to wej
ak tyw no ści i za sad gry fa ir play, ak ty -
wi za cja lo kal nych spo łecz no ści oraz
za chę ta do wspól ne go or ga ni zo wa nia
ró żnych dzia łań spor to wych na obiek -
tach wy bu do wa nych w ra mach pro gra -
mu „Mo je bo isko – Or lik 2012”.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych me -
czów naj lep szą oka za ła się dru ży -
na z Do brej. Na ko niec im pre zy od by ła

się se ria rzu tów kar nych, któ ra przy ję ła
for mę za ba wo wą. Rów no le gle z roz -
gryw ka mi prze pro wa dza ne by ły do dat -
ko we gry i za ba wy dla dzie ci oraz ich

ro dzi ców: pił ka rzy ki sto ło we, bad min -
ton, rin go. Na za koń cze nie tur nie ju dru -
ży nom wrę czo no dy plo my, a wszyst kim
dzie ciom pa miąt ko we ko szul ki. 

LE SZEK KA MIŃ SKI

Wiosenny 
sezon na Orliku
rozpoczęty

Uczest ni ka mi im pre zy by ły dzie ci
w wie ku od 5 do 10 lat, któ re we -
szły w skład na stę pu ją cych
dru żyn: LKS Do brzan ka Do bra;
Aka de mia Pił kar ska Bo ni to Msza -
na Dol na; Aka de mia Pił kar ska
Bo ni to Msza na Gór na.

Cha rak ter ny
ze spół
Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Lu bo mie -
rzu zna la zła się na po dium Ma ło pol -
skich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej

Za wo dy o Mi strzo stwo Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go w uni ho ke ju chłop ców
od by ły się w No wym Tar gu. Bar dzo do -
brze spi sa li się chłop cy z Lu bo mie rza,
któ rzy za ję li trze cie miej sce, ustę pu jąc
tyl ko dru ży nom z No we go Tar gu (1.
miej sce) i Kry ni cy (2. miej sce). Mi mo
po ra żki z ty mi dru ży na mi wal ka i styl
chło pa ków z Lu bo mie rza za im po no wa ły
tre ne rom i ob ser wa to rom tur nie ju. Dzię -
ki te mu mło dzi Za gó rza nie zy ska li mia -
no naj bar dziej cha rak ter ne go ze spo łu. 

Wy ni ki roz gry wek:
SP 2 Kry ni ca – SP Osiek 9-0
SP11 No wy Targ – SP Wa do wi ce 5-0
SP Lu bo mierz – SP 2 No wy Sącz 0-0
SP Bo le cho wi ce – SP 3 Trze bi nia 2-0
SP 2 Kry ni ca – SP Lu bo mierz 1-0
SP 11 No wy Targ – SP Bo le cho wi ce 1-0
SP 2 Osiek – SP 2 No wy Sącz 1-3
SP Wa do wi ce – SP 3 Trze bi nia 0-5 
SP 2 Kry ni ca – SP 2 No wy Sącz 2-0
SP 11 No wy Targ – SP 3 Trze bi nia 6-1
SP 2 Osiek – SP Lu bo mierz 1-3
SP Wa do wi ce – SP Bo le cho wi ce 0-5 
Pół fi na ły
SP 2 Kry ni ca – SP Bo le cho wi ce 3-1
SP Lu bo mierz – SP 11 No wy Targ 1-3
Roz gryw ki o III miej sce
SP Bo le cho wi ce – SP Lu bo mierz 1-2
Fi nał
SP 11 No wy Targ – SP 2 Kry ni ca 5-1

Skład dru ży ny SP 2 Lu bo mierz: Ka mil Ma -
jer czyk (naj lep szy za wod nik), Pa tryk Krzysz tof,
Krzysz tof Woj ciar czyk, Ra fał Ma dej, Mar cin
Ogie la, Ma te usz Woj tycz ka, Ja kub Za sad ni, Ad -
rian Daw czak, tre ner: Ma te usz Sła wec ki.

MA TE USZ SŁA WEC KI
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400 za wod ni ków z czo ło wych klu -
bów Pol ski i Ro sji uczest ni czy ło 27
kwiet nia w mię dzy na ro do wym tur -
nie ju w ta ekwon do Byd goszcz Cup. 

Mszań ski klub UKS KO RYO re pre -
zen to wa ło 13 za wod ni ków: Iza be la Ma -
jer czyk, Kry stian Kor naś, Pa try cja
Kor naś, Ma te usz Szczę snow ski (Ka sin -
ka Ma ła), Mi ro sław Ma jer czyk, Ka mil
Sko la rus (Ka sin ka Ma ła), Ewe li na Gło -
wacz, Bar tło miej Ola jos sy, Ma ciej Kli -
mow ski, Klau dia Ku jacz, Kac per
Pia sko wy, Do mi ni ka Ma ron, Bar tosz
Krzysz to fiak. Zło te me da le zdo by li: ju -
nior ka Iza be la Ma jer czyk w ka te go -
rii 46 kg oraz ka de ci: Pa try cja
Kor naś 44kg, Ma te usz Szczę snow -

ski 33kg, Kac per Pia sko wy 45kg, któ rzy
zde kla so wa li swo ich ry wa li w po szcze -
gól nych ka te go riach wa go wych. 

– Wła śnie ci za wod ni cy wal czą o bi -
let na Mi strzo stwa Świa ta w Azer bej dża -
nie w Ba ku. Na Byd goszcz CUP
po twier dzi li swo ją wy so ką for mę star to -
wą – pod kre śla tre ner mszań skich ta -
ekwon dzi stów. – Przed na mi
Mi strzo stwa Pol ski i Mię dzy na ro do wy
Tur niej Au stria Open w Ins bruc ku.
Po tych tur nie jach bę dzie ogło szo ny
skład re pre zen ta cji na Mi strzo stwa
Świa ta. Srebr ny me dal z tur nie ju przy -
wio zła ju nior ka Do mi ni ki Ma ron, a brą -
zo wy – ka det Ka mil Sko la rus. Pią te
miej sce za ję li: Bar tosz Krzysz to fiak
i Mi ro sław Ma jer czyk. Miej sca 5-7

Ewe li na Gło wacz, Klau dia Ku jacz, Bar -
tek Ola jos sy, Kry stian Kor naś, Ma ciej
Kli mow ski. 

– Wszyst kim za wod ni kom gra tu lu ję
do bre go star tu – za słu gi swo ich wy cho -
wan ków pod kre śla tre ner UKS KO RYO. 

ZBI GNIEW KAR PIERZ

Byd goszcz CUP 
– za do wo le nie, ale i nie do syt

Przed nami Mistrzostwa Polski
i Międzynarodowy Turniej Austria
Open w Insbrucku. Po tych
turniejach będzie ogłoszony skład
reprezentacji na Mistrzostwa Świata.


