
 
 Per³a z Porêby

BEATA  OGIELA - absolwentka Miêdzynarodowej Szko³y Œredniej 
w Walii oraz renomowanego Uniwersytetu Londyñskiego. Dziœ pia-
stuje kierownicze stanowisko w jednej z najwiêkszych amerykañskich 
firm w œwiecie. Nies³ychany upór, rzadko spotykana pracowitoœæ oraz 
ogromna determinacja w d¹¿eniu do celu zaprowadzi³y j¹ na szczyty 
amerykañskiego biznesu. 

O drodze Beatki do sukcesu czytaj na stronach 8 i 9.   

Brylant z Kasiny 

 JUSTYNA  KOWALCZYK - aktualna zdobywczyni III miejsca w 
generalnej klasyfikacji Pucharu Œwiata. Wiek 25 lat), ogromna, iœcie 
góralska pracowitoœæ i wrodzona skromnoœæ wró¿¹ Jej wielk¹ karierê, 
czego naszej krajance z serca z serca ¿yczymy.

 O znakomitej Justynie czytaj na stronach 12 i 13.  

MAREK - ZDOBYWCA

MAREK ¯O£¥DEK - absolwent Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie. Niestrudzony podró¿nik po 
œwiecie. Mimo zaledwie dwudziestu kilku lat zdoby³ ju¿ 
Mt. Blanc w Alpach, Kilimand¿aro w Afryce, McKinley 
na Alasce i Aconcaguê w Andach. To najwy¿sze szczy-
ty kontynentów. Wêdrowa³ po Himalajach, Kaukazie, 
nie wspominaj¹c ³añcuchów górskich w Europie.

Przebywa³ na sawannie i w buszu Afryki, w Kalifor-
nii i Argentynie - s³owem jest prawdziwym obie¿yœwia-
tem. To piêkny sposób na ¿ycie.  

Markowi,  naszemu  bardzo  solidnemu  korespon-
dentowi ¿yczymy szczêœliwych powrotów i ciekawych 
opowieœci na naszych ³amach.
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zorganizowaæ i powo³aæ do ¿ycia Sto- wyst¹pienie ze Stowarzyszenia „Przy-
warzyszenie pod nazw¹ Lokalna Grupa jazna Ziemia Limanowska”.
Dzia³ania (LGD). Oczywiœcie, Unia     „Piêkna Ziemia Gorczañska” istnieje 
lekk¹ rêk¹ pieniêdzy nie daje, tote¿ taka i dzia³a. Na zebraniach organizacyj-
grupa musi twardo spe³niæ okreœlone w nych w NiedŸwiedziu (14. 05) i Msza-

Obecnoœæ naszego kraju w Unii Eu- Funduszu Pomocowym „Leader” wa- nie Dolnej (16 maja) uchwalone zosta³y 
ropejskiej daje m.in. mo¿liwoœci pozy- runki. opracowane wczeœniej niezbêdne do-
skiwania œrodków finansowych. Jest to Swego czasu informowaliœmy w kumenty oraz wybrane w³adze Stowa-
wa¿ne przede wszystkim na poziomie „ZGODZIE”, o powo³aniu Stowarzy- rzyszenia. 
lokalnym. szenia „Przyjazna Ziemia Limanow- Lokalna Grupa Dzia³ania jest orga-

Nasza gmina “wspomog³a siê” ju¿ ska”, skupiaj¹cego gminy powiatu li- nizacj¹ otwart¹ do której mo¿e przy-
niema³ymi pieniêdzmi unijnymi w ra- manowskiego. W³adze administracyj- st¹piæ ka¿da osoba fizyczna czy insty-
mach nie istniej¹cych ju¿ Funduszy ne i samorz¹dowe gmin Mszana Dolna tucja prawna spe³niaj¹ca wymogi i wa-
SAPARD, PHARE czy OW, co widaæ i NiedŸwiedŸ, id¹c za przyk³adem in- runki statutowe LGD. Poni¿szy mate-
choæby na drogach i nowych mostach. nych (Rabka - Raba Wy¿na, czy Dob- ria³ ma za cel przybli¿yæ cel i ideê unij-
Dzia³aj¹cy Fundusz Spójnoœci jest, nie- czyce - Siepraw), postanowi³y zorgani- nego Programu Operacyjnego „Lea-
stety, na razie nieosi¹galny dla „ma- zowaæ na swoim terenie Lokaln¹ Grupê der” oraz zachêciæ zainteresowane oso-
luczkich”. Korzystaj¹ z niego „wielcy”, Dzia³ania pod nazw¹ „Piêkna Ziemia by do bli¿szego zaznajomienia siê ze 
jak Kraków, Nowy S¹cz i inne  aglome- Gorczañska”. Terenem jej dzia³ania, Statutem Stowarzyszenia i przez przy-
racje. Nam - jak mawia Wójt J. Pota- pozostan¹ obszary tych dwóch gmin. st¹pienie do LGD skorzystania z mo¿li-
czek - pozostaje czekanie, a¿ „nam co Twórcy naszej LGD s¹ przekonani, ¿e woœci pozyskania œrodków, jakie ofe-
skapnie z pañskiego sto³u”. W oczeki- takie mniejsze Stowarzyszenia maj¹ ruje „Leader”.                          S. Stopa
waniu na te  okruchy,  mo¿emy  wszak, wiêksze szanse pozyskania œrodków na 
i to skutecznie,  siêgn¹æ do „innej kie- rozwój, choæby ze wzglêdu na nieporó-
szeni unijnej pod nazw¹ „Leader”. Aby wnanie wiêksz¹ elastycznoœæ i wspól-
wyci¹gn¹æ z niej pieni¹¿ki trzeba siê notê interesów. Tym te¿ uzasadniaj¹ 

ktora prywatnego, np. przedsiêbiorcy i rolnicy z danego ob-
szaru. Cz³onkiem lokalnej grupy dzia³ania mog¹ zostaæ oso-Czym jest by fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorz¹du te-
rytorialnego. Do partnerstwa mog¹ siê równie¿ przy³¹czyæ Lokalna Grupa ró¿ne stowarzyszenia, fundacje i organizacje. 

LGD dzia³a na obszarze licz¹cym od 10 do 150 tysiêcy Dzia³ania (LGD) 
mieszkañców i realizuje zadania wynikaj¹ce z opracowa-
nej LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju). Strategia ta musi oraz dlaczego 
mieæ charakter innowacyjny. Obszar objêty LSR musi byæ 

warto j¹ spójny i mo¿e obejmowaæ gminy wiejskie lub miejsko-wiej-
skie, z wy³¹czeniem miast powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañ-tworzyæ? ców, lub gminy miejskie nie wiêksze ni¿ 5 tysiêcy miesz-
kañców. Istnieje mo¿liwoœæ dzia³ania wy³¹cznie jednej 

Inicjatywa “Leader” to jeden z wa¿niejszych progra- LGD na danym obszarze. 
mów pomocowych, w ca³oœci finansowany przez Uniê Eu- Lokalne Grupy Dzia³ania musz¹ posiadaæ osobowoœæ 
ropejsk¹. Zosta³ stworzony  z  myœl¹ o  terenach  rolniczych prawn¹ i mog¹ przyjmowaæ  formê fundacji,  stowarzyszeñ 
i innych s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach Wspólnoty. i zwi¹zków stowarzyszeñ. Warunkiem dzia³ania takiej gru-
Cel, który przyœwieca³ jego twórcom, to wyzwolenie akty- py jest chêæ rozwoju w³asnego regionu. LGD ma ponadto 
wnoœci mieszkañców wsi, sprawienie, by poczuli siê odpo- promowaæ go oraz wykorzystaæ lokalne zasoby. Zasadnicze 
wiedzialnymi gospodarzami swych ma³ych ojczyzn, podej- znaczenie maj¹ spotkania z mieszkañcami, które pozwol¹ 
mowali dzia³ania zmierzaj¹ce do ich rozkwitu, a tym samym wskazaæ potrzeby z zakresu kultury, dziedzictwa narodowe-
podnosili jakoœæ ¿ycia na terenach wiejskich. go, edukacji czy inwestycji, które uwzglêdni strategia. Ko-

Komisja Europejska, inicjator programu, za³o¿y³a, ¿e o- lejnym wyzwaniem, przed jakim staje Lokalna Grupa Dzia-
prze on swe dzia³ania o lokalne grupy mieszkañców (LGD), ³ania, jest opracowanie projektów umo¿liwiaj¹cych podjê-
którzy przecie¿ najlepiej znaj¹ potrzeby, bol¹czki, ale i po- cie starañ o przyznanie funduszy na realizacjê zaplanowa-
tencja³ swego regionu. Grupa ta ma byæ reprezentacj¹ spo- nych przedsiêwziêæ. Reasumuj¹c, Lokalna Grupa Dzia³ania 
³ecznoœci danego terytorium. to ludzie, którzy chc¹, poprzez wykorzystanie lokalnych za-

Lokalna Grupa Dzia³ania jest partnerem trójsektoro- sobów, stworzyæ lepsze warunki ¿ycia dla wszystkich mie-
wym, sk³adaj¹cym siê z przedstawicieli sektora publiczne- szkañców. Partnerzy podejmuj¹ wspólne, praktyczne dzia-
go, gospodarczego i spo³ecznego. Przynajmniej 51% sk³adu ³ania, dziel¹c siê zasobami, odpowiedzialnoœci¹ i korzy-
jej organu zarz¹dczego musz¹ stanowiæ przedstawiciele se- œciami. 
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ten pewnik? - pyta³ retorycznie. Ser- nówka, jego pracy, ¿ycia, twórcza wi-
decznie was witam w tych Gorcach. zytówka. Potem recytowa³a napisa-NOWI  
Witam was w domu rodzinnym W. Or- ny przez Zosiê - córkê Orkana  wiersz 
kana, który po ciê¿kich walkach sta³ i zasugerowa³a goœciom odwiedze-GOŒCIE 
siê przed paru laty w³asnoœci¹ gminy. nie jej grobu na cmentarzu w NiedŸ-
Przystêpujemy do jego remontu. W o- wiedziu, jako ¿e, jutro imieniny Zofii.  U  ORKANA statni¹ sobotê maja odbywaj¹ siê tu- Piêknie wypad³a prezentacja po-
taj coroczne „Majówki” w zwi¹zku z cztów sztandarowych szkó³, podczas 

W³adys³aw Orkan nabawi³ siê nie- czym mam tak¹ propozycjê dla was, której s³yszeliœmy wiersze, piosenki 
spodziewanie, nowych, ale jak¿e mi- aby II Zlot mia³ miejsce w tym w³aœnie oraz informacje specjalnie na tê oko-
³ych goœci. Okazali siê nimi uczniowie dniu, by by³ niejako przedmeczem tej licznoœæ przygotowane. Oto np. pod-
szkó³, którym patronuje. Sta³o siê tak „Majówki”. czas prezentacji Sztandaru Szko³y z 
za przyczyn¹ Szko³y Podstawowej w Dziêkuj¹c organizatorom, szcze- Porêby Wlk. dowiedzieliœmy siê z ust 
Sieniawie, która w bie¿¹cym dyr. A. Œlazyka, ¿e sztandar ten 
roku obchodzi podwójny jubi- jest najstarszym w orkanowkiej 
leusz: 100-lecie istnienia i 25- rodzinie szkolnej (1970 r), a 
lecie nadania jej imienia gor- szko³a zakupi³a go za pieni¹-
czañskiego piewcy. Jednym z dze zarobione w³asnymi rêko-
jubileuszowych zadañ jakie ma uczniów sortuj¹cych i prze-
postawi³a sobie ambitna dyre- nosz¹cych deski w zak³adzie, 
ktorka tej¿e placówki, by³o zor- którego dyrektorem by³ wów-
ganizowanie zlotu szkó³ na Or- czas, obecny na Zlocie Wójt J. 
kanówce. 14 maja „s³owo cia- Potaczek. Historyczna gratka! 
³em siê sta³o” i tak narodzi³a siê Takich ciekawostek by³o wiê-
nowa idea, która mamy na- cej. Mnie spodoba³a siê senty-
dziejê, zagoœci trwa³¹ imprez¹ mentalna piosenka zaœpiewa-
w kalendarzu kulturalnych wy- na przez uczniów ze Skomiel-
darzeñ pod Pustk¹.   nej - Bia³ej: Orkanowska dzie-

Inicjatorka i organizatorka  dzina, Orkanowska kraina, tu 
I historycznego Zlotu powita³a jak dawniej po halach przecha-
serdecznie delegacje szkó³ ro- dza siê wiatr. Krokusowe ko-

gólnie p. dyrektor z Sieniawy Wójt po-dziny orkanowkiej przyby³e pod willê bierce œcisn¹ mocno za serce i, po-
darowa³ jej „Historiê rodu Orkana” au-gorczañskiego Dumaca: Chabówkê, wróciæ tu zechcesz i zostaniesz tu rad 
torstwa wnuka pisarza, p³k. J. Piwo-Dobrociesz, Koninê, Maniowy, NiedŸ-    W wielogodzinnych zmaganiach 
warczyka i wrêczy³ zaproszenie na te-wiedŸ, Porêbê Wielk¹, Rabkê-Zdrój, uczestnicy Zlotu popisywali siê umie-
goroczn¹ „Majówkê”. M³odzie¿y prze-Rozdziele, Skomieln¹-Bia³¹ i Sienia- jêtnoœciami plastycznymi, malarski-
kaza³ s³odycze i ¿yczenia „wszystkie-wê. Szczególn¹ owacj¹ witano m³o- mi, sportowymi czy wiedz¹ o wielkim 
go najlepszego i udanej zabawy”. dzie¿ ze szko³y w Jurkowie, która do- pisarzu. Mieli te¿ okazjê zwiedziæ mu-

J. Zapa³a, kustosz Orkanówki po-tar³a na Orkanówkê po dwudniowym zeum pod okiem p. Jadwigi, która z 
pisa³a siê niez³¹ rymowank¹: -  Mamy marszu szlakami W. Orkana. w³aœciw¹ sobie werw¹ potrafi³a zain-
I Zlot u podhalañskiego gazdy. Zesz³o    Honorowym goœciem imprezy by³ teresowaæ opowieœciami o Orkanie, 
siê tutaj szkó³, jak widzicie, niema³o,  Wójt J. Potaczek, który zwróci³ siê do jego rodzinie i historii Orkanówki. 
bêdziemy œpiewaæ,  tañczyæ, jeœæ, piæ m³odzie¿y tymi oto s³owy: Droga m³o- Myœlê, ¿e wszyscy opuœcili zagro-
i bawiæ siê œmia³o. Orkanowe imiê ni-dzie¿y! Szanowni Pañstwo! Gorce, to dê pisarza z baga¿em pe³nym mi³ych 
gdy nie zaginie, œpiewaj¹ ci tutaj w najpiêkniejsze góry œwiata - tak ma- wra¿eñ i postanowieniem spotkania 
gorczañskiej dolinie. 78 lat temu od-wia³ œp. Jan Pawe³ II. Czy jest jakiœ au- siê za rok. Zatem - do zobaczenia!
szed³ pisarz w zaœwiaty. Stoi Orka-torytet na tym œwiecie, który by obali³ Stanis³aw Stopa

16 maja w sali obrad Urzêdu Gminy w Mszanie Dolnej ZARZ¥D: 
odby³o siê zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Lokalna Czes³awa £abuz -  Prezes (gmina Mszana Dolna)
Grupa Dzia³ania „Piêkna Ziemia Gorczañska”. Uczestni- Mateusz Cichañski - Wiceprezes (gmina NiedŸwiedŸ)
czy³o w  nim  po  30  przedstawicieli   gmin  Mszana  Dolna Tomasz Zawirski  - Cz³onek (gmina NiedŸwiedŸ) 
i NiedŸwiedŸ. Wœród obecnych byli m.in: Wójtowie T. Pa- Barbara Dziwisz  - Cz³onek (gmina Mszana Dolna)
talita i J. Potaczek, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Mszany Rafa³ Kubowicz  - Cz³onek (gmina Mszana Dolna)
Dolnej S. Wojciarczyk, radna wojewódzka B. Dziwisz, dy- RADA NADZORCZA: 
rektorzy szkó³, radni obu gmin, ks. proboszcz parafii Porêba Janusz Potaczek - Przewodnicz¹cy (gmina NiedŸwiedŸ
Wielka J. Moska³a. Tadeusz Patalita - Zastêpca Przew. (gm. Mszana Dolna)  
      Zebraniu przewodniczy³ T. Patalita. Janina Napora  - Cz³onek (gmina NiedŸwiedŸ)

Na spotkaniu dokonano wyboru w³adz Stowarzyszenia El¿bieta Kurek -  Cz³onek (gmina NiedŸwiedŸ)
oraz uchwalono: Piotr Pajdzik  - Cz³onek (gmina Mszana Dolna)

- Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Mariola Nieckula  - Cz³onek (gmina Mszana Dolna)
„Piêkna Ziemia Gorczañska”, Piotr Doll -  Cz³onek (gmina Mszana Dolna)
- Regulamin Rady Stowarzyszenia, KOMISJA REWIZYJNA 
- Regulamin Zarz¹du Stowarzyszenia, Jadwiga Zapa³a - Przewodnicz¹ca (gmina NiedŸwiedŸ) 
- Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Teresa Gniecka - Zastêpca Przew. (gmina NiedŸwiedŸ)
 W³adze Stowarzyszenia stanowiæ bêd¹: Czes³aw Nawara - Cz³onek(gmina Mszana Dolna)    A.L.
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stus Pan obieca³ swoim aposto³om, ¿e do ¿ycia sakramentalnego jak i czynny 
Duch œw. bêdzie ich wspomaga³ w g³o- udzia³ w obrzêdach tego sakramentu… 
szeniu Ewangelii i dawaniu œwiadec- A tymczasem obserwuje siê, ¿e rodzi-
twa prawdzie. W dzieñ przed swoj¹ mê- ców nie interesuje przygotowanie siê Okres wielkanocny koñczy siê uro-
k¹ Jezus obieca³ aposto³om, ¿e zeœle od ich dorastaj¹cego dziecka do bierzmo-czystoœci¹ Zes³ania Ducha œw. i wpro-
Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z wania. Trzeba powiedzieæ, ¿e rodzic w wadza nas w tajemnicê Jego obecnoœci 
nimi na wieki i bêdzie im pomaga³ w tym w³aœnie trudnym czasie „dorasta-w koœciele i w ¿yciu ka¿dego ochrzczo-
sk³adaniu œwiadectwa o Chrystusie. nia dziecka” powinien bardziej siê nim nego. W tym to czasie wiêkszoœæ m³o-
Równie¿ po swoim Zmartwychwsta- interesowaæ.dzie¿y przystêpuje do Sakramentu Bie-
niu mówi³ im o Duchu œw., którego o-rzmowania, który inaczej nazywamy Obowi¹zki bierzmowanych:
trzymaj¹, na którego maj¹ oczekiwaæ. Sakramentem chrzeœcijañskiej dojrza-

M³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do “Gdy Duch œw. zst¹pi na was, otrzyma-³oœci, lub „Sakramentem Ducha œw.” To 
bierzmowania czyni to przez katechi-cie Jego moc i bêdziecie moimi œwiad-jeden z siedmiu sakramentów ustano-
zacjê w gimnazjum (2 godziny tygo-kami…” (Dz. Ap. 1,8.) „Oto ja zeœlê na wionych przez Chrystusa. Sakramenty 
dniowo) oraz spotkania przed bierz-was obietnicê mojego Ojca. Wy zaœ po-s³u¿¹ nam do zbawienia. W Sakramen- 
mowaniem, które s¹ przy koœciele. Na zostañcie w mieœcie, a¿ bêdziecie przy-cie Bierzmowania otrzymujemy siê-
tej podstawie, a tak¿e czynnego ucze-obleczeni moc¹ z wysoka”. (£k. 24,29.)dem darów Ducha œwiêtego: dar m¹-
stniczenia w ró¿nych obrzêdach litur-Rzeczywiœcie w œwiêto Piêædzie-droœci, dar rozumu, dar rady, dar mê-
gicznych (nabo¿eñstwa, Msze œw.) w si¹tnicy, Duch œw. w cudowny sposób stwa, dar umiejêtnoœci, dar pobo¿noœci, 
ci¹gu roku liturgicznego s¹ oni dopu-zst¹pi³ na aposto³ów zgromadzonych z dar bojaŸni Bo¿ej. 
szczani do tego Sakramentu. W tym Maryj¹, Matk¹ Jezusa i uczniami w Bierzmowanie to sakrament w któ-
czasie bior¹ udzia³ w pierwszych pi¹t-Wieczerniku w Jerozolimie. Zostali oni rym Duch œw. umacnia chrzeœcijanina, 
kach miesi¹ca oraz podejmuj¹ odpo-nape³nieni Duchem œw. Wtedy dziêki by swojej wiary mê¿nie broni³, wyzna-
wiedzialn¹ decyzjê ponowienia po-g³oszeniu S³owa Bo¿ego zostali ochrz-wa³ j¹ i wed³ug niej ¿y³. Ten sakrament 
wstrzymania siê od picia alkoholu, pa-czeni  i otrzymywali Ducha œw. ci, któ-przyjmujemy tylko raz w ¿yciu, gdy¿ 
lenia tytoniu i u¿ywania narkotyków. rzy uwierzyli w Chrystusa. Od tego mo-wyciska on na duszy chrzeœcijanina 
To oni sami wybieraj¹ sobie do bierz-mentu aposto³owie wype³niaj¹c wolê niezatarty znak, znamiê œwiadka Chry-
mowania patrona (œwiêtego orêdowni-Chrystusa przez wk³adanie r¹k udzie-stusa. Sakramentu Bierzmowania u-
ka - najlepiej Polaka) oraz œwiadków. lali daru Ducha œw. „Kiedy aposto³o-dziela ks. Biskup w czasie Mszy œw. 

wie w Jerozolimie dowiedzieli siê, ¿e przez namaszczenie krzy¿mem na czo-  Œwiadek bierzmowania:
Samaria przyjê³a S³owo Bo¿e, wys³ali le z równoczesnym w³o¿eniem rêki na 

- jest wybrany przez kandydata lub je-Piotra i Jana… Wtedy aposto³owie g³owê bierzmowanego i wypowiedze-
go rodzinê (mo¿e nim byæ chrzestny),wk³adali na nich rêce, a oni otrzymy-nie s³ów: „Przyjmij znamiê daru Du-

- jest wystarczaj¹co dojrza³y do spe³-wali Ducha œw.” (z Dz. Ap.)cha œw.” 
nienia tego zadania,Duch œw. to trzecia Osoba Boska, Przygotowanie do Bierzmowania: - nale¿y do koœcio³a katolickiego i ju¿  która pochodzi od Ojca i Syna. On to 
przyj¹³ sakramenty wtajemniczenia: Duszpasterze powinni zatroszczyæ ¿yje i dzia³a w Koœciele, umacnia Ko-
chrzest, eucharystiê i bierzmowanie.siê o to, aby ochrzczeni zostali staran-œció³ i wierz¹cych w Chrystusa. Duch 

- nie jest wykluczony przez prawo ko-nie przygotowani do tego sakramentu. œw. towarzyszy³ Chrystusowi w wype³-
œcielne od spe³nienia czynnoœci œwiad-Czytamy dalej w „Obrzêdach Bierzmo-nianiu urzêdu  
ka bierzmowania (tzn. w tym dniu ma wania wed³ug pontyfika³u rzymskie-Jezus po przyjêciu chrztu od Jana 

go”, ¿e katecheci i rodzice wspó³dzia-Chrzciciela zobaczy³ Ducha œw. zstê-
-  dla ch³opców jest to mê¿czyzna, a ³aj¹ w tym przygotowaniu m³odzie¿y. puj¹cego na siebie. Ten Duch œw. towa-

dla dziewcz¹Obowi¹zkiem chrzeœcijañskich rodzi-rzyszy³ Chrystusowi w czasie Jego 
ców jest troska o przygotowanie  dzieci dzia³alnoœci   Sam  Chry-

mesjañskiego.

przyst¹piæ do Komunii œw.)

t niewiasta.

 mesjañskiej.
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Bezpoœrednie przygotowanie siê wysokoœci). Dwa I miejsca przypad³y chórz, który obecnie jest prefektem w 
do Bierzmowania: palmom Oliwii Podoba i Sabiny Za- lwowskim Seminarium Duchownym w 

pa³a z Podobina. Dwa II miejsca zajêli Brzychowicach.Kandydaci maj¹ obowi¹zek ucze-
Pawe³ Kielusiak i Zbigniew Cichórz 14.IV. - Nasz parafianin Tomasz stniczyæ w nabo¿eñstwach, które s¹ za-
.By³y te¿ trzy III miejsca i 7 wyró¿- Gniecki - uczeñ klasy II Szko³y Pod-razem próbami (ustawienie, œpiewy, 
nieñ. Wszyscy zwyciêzcy oprócz dy- stawowej z NiedŸwiedzia, odebra³ w modlitwy). Przed przyjêciem Sakra-
plomów otrzymali w nagrodê piêkne Kurii Krakowskiej nagrodê z r¹k Ks. mentu Bierzmowania przystêpuj¹ do  
albumy.  Kardyna³a S. Dziwisza i Marsza³ka spowiedzi œw. Jest proœba  do rodziców 

2.IV. - To ju¿ III rocznica odejœcia Ma³opolskiego M. Nawary, jako Lau-i rodzeñstwa, aby skorzystali z tego sa-
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II do Domu reat  w  konkursie  plastycznym „¯ycie kramentu pojednania. 

   Ojca. O godz. 19.00 Ró¿a œw. Maksy- i dzia³alnoœæ œw. Paw³a”.
W dniu Bierzmowania: miliana rozpoczê³a czuwanie Modlitw¹ 1.V. - 

Ró¿añcow¹. Potem odby³ siê spektakl - kandydat przychodzi do koœcio³a z 
s³owno-muzyczny w wykonaniu dzieci oraz œpiewania „Majó-kartk¹ do bierzmowania,
i m³odzie¿y z naszej parafii pt. „Wie- wek” przy osiedlowych kapliczkach. - ze œwiadkiem, ale tak¿e z rodzicami 
czór z Janem Paw³em II” (nawi¹zywa³ Po wieczornej Mszy œw. odby³a siê pro-i rodzeñstwem,
on do wyst¹pieñ Papie¿a na polskiej cesja eucharystyczna ze œpiewem pie-- jest ubrany „liturgicznie” (a nie na 
ziemi). Nastêpnie odby³a siê Msza œw. œni maryjnych. W tym te¿ dniu Stowa-sportowo, czy spacerowo),
koncelebrowana  przez naszych ksiê¿y  rzyszenie Osób Niepe³nosprawnych - bierze czynny udzia³ w Mszy œw.,
w intencji rych³ego wyniesienia na o³- im. œw. Brata Alberta uda³o siê na tzw. - po b³ogos³awieñstwie koñcowym 
tarze S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. O go- „majówkê” do Sanktuarium Mi³osier-biskupa pozostaje przez chwilê w ko-
dzinie 21.37 zapanowa³a modlitewna dzia Bo¿ego w Krakowie - £agiewni-œciele, aby siê pomodliæ.
cisza; trzymaliœmy w rêkach zapalone kach, a nastêpnie do teatru „Bagatela” Przed udzieleniem Sakramentu 
znicze i ka¿dy osobiœcie dziêkowa³ Pa- na sztukê pt. „Okno na parlament”. Bierzmowania ks. Biskup pyta: - Czy 
nu Bogu za osobê Jana Paw³a. Odœpie- 4.V. - Niedziela. Na wieczornej m³odzie¿ wie, jak wielki dar otrzymuje 
waliœmy „Czarn¹ Madonnê” - jedn¹ z Mszy œw. razem ze stra¿akami z OSP w w tym Sakramencie i czy przygotowa³a 
ulubionych pieœni papie¿a. Potem ksiê- NiedŸwiedziu i ich prezesem A. Sma-siê nale¿ycie do jego przyjêcia? Ksi¹dz 
¿a udzielili b³ogos³awieñstwa i przy ciarzem modliliœmy siê przez orêdo-Proboszcz odpowiada: - Jestem przeko-
œpiewie „Barki” ze zniczami udaliœmy wnictwo œw. Floriana o b³ogos³awieñ-nany, ¿e wszyscy przygotowali siê do 
siê pod Obelisk przy kaplicy œw. Seba- stwo Bo¿e dla stra¿aków oraz zacho-Bierzmowania, uczestniczyli bowiem 
stiana. W uroczystoœci uczestniczy³y wanie nas od po¿arów i nieszczêœli-przez szereg dni w s³uchaniu S³owa Bo-
poczty sztandarowe ze szko³y w NiedŸ- wych wypadków. Stra¿acy przybyli na ¿ego i wspólnej modlitwie oraz przy-
wiedziu, szko³y w Podobinie, której pa- Mszê œw. ze swoim sztandarem. Ks. st¹pili do sakramentu pokuty.
tronem jest Jan Pawe³ II, Bractwa Ró- Proboszcz podziêkowa³ im za „bezin-
¿añcowego oraz zespó³ „Gorcanie”. teresown¹ s³u¿bê bliŸniemu”, za stra¿ 

13.IV. - Wraz z alumnami Krako- honorow¹ przy Grobie Pañskim i ¿y-
wskiego Seminarium Duchownego czy³ jak najmniej bojowych wyjazdów 

Z kalendarza wydarzeñ prze¿ywaliœmy w naszej parafii dzieñ w teren.  
modlitw o powo³ania kap³añskie i za- Powróci³a tradycja grania pieœni parafii NiedŸwiedŸ:
konne. Ostatnie takie spotkanie mia³o maryjnych z wie¿y naszego koœcio³a. 

miejsce 7 lat temu. Przez miesi¹c maj panowie z „Orkie-
W sobotê przyby³o stry z Groñskiego” wygrywaj¹ pó³ go-
do parafii 4 klery- dziny przed wieczorn¹ Msz¹ œw. piêkne 
ków z diakonem £. polskie pieœni maryjne. Bóg zap³aæ za 
Michalczewskim, te pieœni, które rozlegaj¹ siê po stokach 
którego ojciec po- i dolinach Gorców, Beskidów i Ziemi 
chodzi z Podobina. Orkana na której ¿yjemy.
W sobotê po wie-
czornej Mszy œw. 
klerycy spotkali 
siê w salce Jana Pa-
w³a II z m³odzie¿¹ 
klas III gimnazjum 

oraz m³odzie¿ow¹ grup¹ prowadzon¹ 16.III. - Niedziela Palmowa. Tra-
przez ks. Tomasza. W niedzielê ucze-dycyjne poœwiêcenie palm odby³o siê 
stniczyli w ka¿dej Mszy œw., a ks. dia-przy kaplicy œw. Sebastiana, sk¹d prze-
kon g³osi³ S³owo Bo¿e. W tym dniu od-szliœmy w procesji do koœcio³a na Mszê 
by³y siê te¿ spotkania ze scholk¹ dziew-œw., w czasie której Pasjê czyli opis mê-
cz¹t, grup¹ misyjn¹ dzieci oraz mini-ki Pana Jezusa œpiewali ks. T. Plewa, £. 
strantami i lektorami. Mszê œw. o godz. Krzysztofiak, P. Lach i chór parafialny. 
11.00 odprawi³ ks. prefekt z Semina-Po Mszy œw. odby³ siê XIV Konkurs 
rium Piotr Wieczorek. Przy tej okazji Parafialny na naj³adniejsz¹ i najwiêk-

Strony 4 i 5 opracowa³ wspomniano, ¿e ostatnie prymicje w sz¹ palmê. W tym roku „Grand Prix” 
i fotografiami upiêkszy³ naszej parafii mia³y miejsce 12 lat te-otrzyma³ Karol Adamczyk i on wygra³ 

Ks. Dziekan Marek Wójcikmu, a prymicjantem by³ ks. Marek Ci-(bardzo bogata palma mia³a 7 m 60 cm 

Miesi¹c maj to czas nabo-
¿eñstw eucharystycznych z litani¹ do 
Matki Bo¿ej 
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dzie 2 z³ote brutto za 1 km jazdy. funduszy z Ma³opolskiego Programu 
- ponowiono wniosek do Zarz¹du Operacyjnego, które to po z³o¿eniu od-
Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej  Raby powiednich wniosków Starostwo ma 
i Krakowa o przekazanie gminie kana- nadziejê otrzymaæ (o tej sprawie pisali-
lizacji znajduj¹cej siê na naszym tere- œmy w poprzednim wydaniu „Zgody” 
nie. Jej wartoœæ wynosi 11 mln. 544 tys w wywiadzie ze starost¹ J. Pucha³¹). 
z³. F. Dziedzina przekaza³ podziêko-
- gmina otrzyma³a promesê od wice- wania dla Wójta, który wspólnie ze Sta-
premiera G. Schetyny na remont dróg rost¹ wydeptuj¹ œcie¿ki w sprawie po-
popowodziowych w wysokoœci 400 ty- zyskania œrodków finansowych. Po-
siêcy z³.   dziêkowa³ równie¿ Radzie Gminy za 

III.  Plany dzia³añ na bie¿¹cy rok: dobr¹ wspó³pracê z Zarz¹dem Powiatu 
 - dokoñczenie odbudowy dróg zni- i Starost¹.
szczonych przez powódŸ, Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiato-
-  rozbudowa gminnych wodoci¹gów, wych T. Dul stwierdzi³, ¿e „jest œwia-MARCOWA
- zakup pojemników na  œmieci. domy iloœci ubytków na drogach oraz 

Wspólnie ze Starostwem Powiato- potrzebê ich remontowania”. Informa-Uczestniczyli w niej Wójt gminy, 
wym realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce za- cja, jak¹ przekaza³ o programie inwe-radni, so³tysi oraz zaproszeni goœcie: 
dania: stycji na rok 2008 w temacie realizacji F. Dziedzina - Wicestarosta limano-
 - po³o¿enie nowej nawierzchni asfalto- robót drogowo - chodnikowo - mosto-wski, T. Dul - Dyrektor Powiatowego 
wej na drogach powiatowych o ³¹cznej wych, pokrywa³a siê z wczeœniejszym Zarz¹du Dróg, S. Potaczek - cz³onek 
d³ugoœci 4,3 km, z tego: NiedŸwiedŸ - wyst¹pieniem Wójta w tej sprawie, jak Zarz¹du Powiatu, T. Zawirski - Dyre-
Konina - 1, 550 m, do Porêby Górnej - równie¿ by³a potwierdzeniem s³ów Wi-ktor szko³y w NiedŸwiedziu, M. Baliñ-
1,600 m i Mszana Dolna - Porêba Wiel- cestarosty. Zapytany przez  radnego  S. ska - Dyrektorka przedszkola w NiedŸ-
ka - Koninki, dwa odcinki o ³¹cznej d³u- Stopê o termin rozpoczêcia prac zwi¹-wiedziu, M. M¹kowski, S. Smreczak - 
goœci 1,150 m., zanych z po³o¿eniem asfaltu na dro-pracownicy Urzêdu  oraz grupa miesz-
 - wykonanie remontu dwóch mostów gach, powiedzia³: - „Sukcesem bêdzie kañców. 
w ci¹gu dróg powiatowych (w NiedŸ- je¿eli rozpocznie siê w tym roku na je-Sesjê rozpocz¹³ M. Domaga³a po-
wiedziu k/wikarówki i w Porêbie Wlk. sieni, b¹dŸ na wiosnê przysz³ego roku”. witaniem obecnych, po czym o zabra-
w stronê Koninek), Po wyst¹pieniu goœci rozpoczê³a nie g³osu poprosi³ J. Potaczka. 
 -  budowa dalszych odcinków chodni- siê dyskusja. Radni, m.in. S. Stopa, B. Wójt omówi³ nie tylko sprawy, któ-
ków we wszystkich so³ectwach, Cichañska, H. Mróz , K. Wsolak i A. rymi zajmowa³ siê miêdzy sesjami, ale  
 - remonty, wymiana lub uzupe³nienie Trojak pytali o sprawy zwi¹zane z dro-skoncentrowa³ siê na pe³nej i szczegó-
w kilku miejscach metalowych barier gami w swoich miejscowoœciach.   ³owej analizie zadañ inwestycyjnych 
ochronnych, Wa¿kim problemem dla mieszkañ-ju¿ zrealizowanych, jak równie¿ prze-
 - likwidacja osuwisk przy drodze do widzianych do realizacji w bie¿¹cym 
Porêby Górnej, zagra¿aj¹cych korpu-roku. Oto one:
sowi dróg.I. Œrodki na dofinansowanie:

IV. Przy wspó³pracy z Rad¹ Gminy - z³o¿one zosta³y 2 równoleg³e wnio-
planuje siê:ski: jeden do Urzêdu Marsza³kowskie-
- zakoñczenie budowy sali gimnasty-go, a drugi do Ministra Kultury i Dzie-
cznej w Podobinie,dzictwa Narodowego na dofinansowa-
- opracowanie dokumentacji na gminn¹ nie remontu Orkanówki. W tym celu 
halê sportow¹ w Porêbie Wielkiej, odby³o siê równie¿ spotkanie z wice-
- modernizacjê oœwietlania dróg po-marsza³kiem Sejmu J. Kalinowskim,
wiatowych, - z³o¿ono wniosek do PFRON o zakup 
- rozpoczêcie zabudowy fundamentów ców gminy okaza³o siê opodatkowanie mikrobusu i windy do Oœrodka Zdro-
ko³o Oœrodka Zdrowia. dróg rolniczych i osiedlowych od sty-wia. 

Z kolei zabra³ g³os wicestarosta li- cznia br. w wysokoœci 15 gr za metr II. Inwestycje i remonty:  
manowski F. Dziedzina. Jego wyst¹- kwadratowy. Otrzymane nakazy p³atni-- remont p³yty mostowej w Porêbie 
pienie koncentrowa³o siê wokó³ inwe- cze spowodowa³y wielkie niezadowo-Wielkiej na osiedlu  Kopajdy,

lenie. Do tej sprawy wrócono pono-- wykonanie: 
wnie. Radni podjêli uchwa³ê zwalniaj¹-- chodnika od Domu Wczasów Dzie-
c¹ mieszkañców z opodatkowania dróg ciêcych do GPN, 
oznaczonych symbolem „dr” czyli dróg - remontu kuchni w przedszkolu w Ko-
osiedlowych i rolniczych w 2008 roku. ninie,
Problem ten powróci jak bumerang w - instalacji elektrycznej w „kawiarence 
roku 2009, dlatego te¿ te sprawy trzeba internetowej” w NiedŸwiedziu,
jak najszybciej uregulowaæ.- remontu pomieszczeñ Oœrodka Po-

Ponadto radni :mocy Spo³ecznej 
- zatwierdzili zmiany w bud¿ecie gmi-- oddany zosta³ do u¿ytku „gimbus”, 
ny NiedŸwiedŸ na 2008 r.,(sprawy zwi¹zane z jego uruchomie-

stycji, planowanych do realizacji przez - zatwierdzili “Regulamin wynagra-niem trwa³y oko³o 2 miesiêcy). Op³ata 
Starostwo w tym roku na naszym tere- dzania nauczycieli na 2008 rok,za korzystanie z gimbusa wynosiæ bê-
nie. Warunkiem jednak jest uzyskanie 
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-  po  dyskusji  nad  spraw¹  kanalizacji merze „Zgody”. opieki. S³owa dotrzyma³; w wyniku po-
 i odp³atnoœci za œcieki, uchwalili rezo- 4. Baseny geotermalne. wtórnego rozpatrzenia wniosków i 
lucjê nie wyra¿aj¹c¹ zgody na podno- Osobnym tematem, któremu radni przegl¹du rezerw nasza gmina otrzy-
szenie op³at za œcieki w wysokoœci za- poœwiêcili szczególnie du¿o czasu by³a ma³a na remont Orkanówki kwotê 70 
proponowanej przez Zarz¹d Spó³ki planowana w przysz³oœci budowa base- tys. z³. z bud¿etu województwa. To jest 
“Górna Raba”, nów geotermalnych w Porêbie. Rozpa- oczywiœcie za ma³o i mimo, ¿e gmina 
- rozpatrzyli pisma, które wp³ynê³y do trywano po raz któryœ z rzêdu ró¿ne do³o¿y w³asne œrodki to na ca³kowity 
Rady Gminy.                   Anna Liberda mo¿liwoœci realizacji tego przedsiê- remont nie wystarczy. Pozostawa³a je-

wziêcia. Na ten temat wypowiedzia³ siê szcze nadzieja na otrzymanie dofinan-
m. in. Starosta Limanowski Jan Pucha- sowania z Ministerstwa Kultury i Dzie-

KWIETNIOWA ³a. Wszelk¹ pomoc i wsparcie deklaro- dzictwa Narodowego, gdzie równie¿ 
wa³ radny sejmiku ma³opolskiego S. zosta³ z³o¿ony stosowny wniosek. I tu 
Dêbski. Przypomnê, ¿e do realizacji te- te¿ siê uda³o. 23 kwietnia w Krakowie Odby³a siê w 21.04. W sali obrad 
go zadania utworzono spó³kê „Gor- odby³o siê uroczyste przekazanie pro-Domu Ludowego, oprócz sta³ego sk³a-
czañskie Wody Termalne”, na prezesa mesy przez Marsza³ka M. Nawarê na du osobowego zasiedli zaproszeni go-
której powo³any zosta³ A. Gruszczyk. rêce Wójta J. Potaczka.  œcie: Starosta limanowski - J. Pucha³a, 
Zaproszony na sesjê przedstawi³ infor- W dalszej kolejnoœci, zgodnie z po-radni sejmiku województwa ma³opol-
macjê o dzia³alnoœci tej Spó³ki. Omó- rz¹dkiem obrad radni :skiego B. Dziwisz i S. Dêbski, komen-
wi³ „Propozycje za³o¿eñ do strategii a) wys³uchali sprawozdania z dzia³al-dant Komisariatu Policji z Mszany Dol-
dzia³ania Spó³ki i biznesplanu przy rea- noœci Gminnego Centrum Kultury za nej M. Szczepañski, mecenas M. Pa-
lizacji zadania basenów geotermal- rok 2007, przedstawionego przez kie-nek, S. Potaczek - cz³onek Zarz¹du  Po-
nych”, z których wynika³o, ¿e w chwili rownika J. £opatê, jak równie¿ poznali wiatu, dyrektor szko³y w NiedŸwiedziu 
obecnej najistotniejszymi sprawami do plan dzia³ania na rok 2008,- T. Zawirski, prezes Zwi¹zku Podha-
rozwi¹zania i realizacji s¹: b) upowa¿nili Wójta Gminy do podjê-lan - T. Cichañski, prezes Spó³ki „Gor-
- podjêcie decyzji przez udzia³owców cia dzia³añ w zakresie tworzenia Lo-czañskie Wody Termalne” - A. Grusz-
w sprawie sposobu pozyskiwania œrod- kalnej Grupy Dzia³ania „Gorce najpiê-czyk, kierownik Gminnego Oœrodka 
ków finansowych, kniejsze góry œwiata”; LGD - Lokalna Kultury - J. £opata i M. M¹kowski - se-
- ustalenie statusu w³asnoœciowego Grupa Dzia³ania “Przyjazna Ziemia Li-kretarz Urzêdu Gminy.
gruntu i budynku manowska”, powsta³a kilka lat temu z   W trakcie 5-godzinnej niemal sesji 
- dzia³ania dla pozyskiwania œrodków z inicjatywy wszystkich gmin. Strategiê debatowano o wielu sprawach. Najwa-
równoleg³ym rozpoczêciem procedury limanowskiej LGD zostawiamy (obja-¿niejsze z nich to :
koncesyjnej; wybór projektantów i zle- œnia³ Wójt ) i chcemy stworzyæ odrêbn¹  1. Przyjêcie sprawozdania finan-
cenie projektów. gorczañsk¹, w sk³ad której wejd¹ gmi-sowego za rok 2007 i udzielenie abso-

Po obszernej dyskusji ustalono, ¿e ny Mszana Dolna i NiedŸwiedŸ.  „W ta-lutorium Wójtowi Gminy.
w najbli¿szym czasie odbêdzie siê spot- kiej mniejszej grupie, a nie du¿ym sto-Radni zapoznali siê ze szczegó³o-
kanie udzia³owców którzy podejm¹ od- warzyszeniu jesteœmy w stanie cokol-wym planem dochodów i wydatków 
powiednie decyzje.   wiek zrobiæ i wspólnie zdzia³aæ” - po-bud¿etowych za ubieg³y rok, (który 

5. Remont Orkanówki. wiedzia³ J. Potaczek. Stanowisko to po-wczeœniej otrzymali) oraz wys³uchali 
Kolejn¹ spraw¹, ci¹gle przewijaj¹- par³a B. Dziwisz - pe³nomocnik Wójta informacji na temat jego realizacji. Po 

c¹ siê na sesjach Rady Gminy jest re- Mszany Dolnej,  T. Patality. krótkiej dyskusji, jednog³oœnie przyjêli 
mont Orkanówki. Wójt obieca³, ¿e tej Na zakoñczenie obrad radni:sprawozdanie finansowe i udzieli abso-
sprawy w bie¿¹cym roku „nie odpuœci” - zatwierdzili zmiany w bud¿ecie gmi-lutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. 
i czyni wszelkie starania aby s³owa do- ny na 2008 r. Gratulacje i podziêkowania w imieniu 
trzymaæ. O wnioskach które sk³ada³ do - przyjêli plan dzia³ania Komisji Rewi-radnych i w³asnym z³o¿y³ przewodni-
ró¿nych urzêdów lub osób zajmuj¹cych zyjnej na 2008 r.cz¹cy M. Domaga³a, a radna B. Cichañ-
odpowiednio wysokie stanowiska w - podjêli uchwa³ê w sprawie zwolnieñ ska wrêczy³a Gospodarzowi wi¹zankê 
ró¿nych „wa¿nych” urzêdach ju¿ pisa- przedmiotowych w podatku od nieru-kwiatów. Z serdecznymi gratulacjami 
liœmy.  Wynik tych starañ - to odmowna chomoœci.poœpieszyli goœcie biorcy udzia³ w se-
decyzja Komisji Kultury Sejmiku Ma- Anna Liberda   sji.
³opolskiego, któr¹ t³umaczy³ obecny na 2. Informacja Wójta o pracy miê-
sesji cz³onek tej¿e komisji S. Dêbski.            dzy sesjami. 

Wicemarsza³ek sejmiku ma³opol-Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ mimo 
skiego L. Zegzda usprawiedliwia³ ko-zwolnienia lekarskiego ze wzglêdu na 
misjê: - „By³a masa wniosków, a po-stan zdrowia, uczestniczy³ on w wielu 
krycie finansowe by³o tylko na 15. Sta-spotkaniach oraz czuwa³ nad “biegiem 
rano siê przyj¹æ ogólne kryteria w mia-spraw”w gminie.  
rê sprawiedliwie i tak, by maksymalnie 3. Wyst¹pienie M. Szczepañskie-
du¿o wniosków zosta³o zaakceptowa-go - Komendanta Komisariatu Poli-
nych. Dlatego jedno z kryteriów stano-cji w Mszanie Dolnej, 
wi³o, ¿e nie pomagamy gminom,  które  który obszernie omówi³ stan bez-
maj¹  w³asne bud¿ety i powinny byæ pieczeñstwa na naszym terenie w 2007 
wspó³odpowiedzialne za zadania które roku, oraz udzieli³ odpowiedzi na pyta-
wykonuj¹. Jest to oczywiœcie bardzo nia radnych. Ocenê stanu bezpieczeñ-
krzywdz¹ce. Obieca³ jednak szukaæ stwa jak i jego statystyczny obraz za-
rezerw i nie zostawiaæ Orkanówki bez prezentowaliœmy w poprzednim nu-
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Z Beatk¹ i jej ojcem przeprowadzi- to, i¿ nie musieliœmy p³aciæ horrendal- rozstañ. 
liœmy rozmowê w maju 2003 r. (patrz nych pieniêdzy za czesne. Jednocze- Pragnê dodaæ,  ¿e pobyt  za  granic¹ 
„ZGODA” nr 47). Po piêciu latach spo- œnie zaistnia³a mo¿liwoœæ pomocy rz¹- i zwi¹zana z tym koniecznoœæ radzenia 
tykamy siê ponownie. Tym razem roz- du angielskiego w op³acaniu mojego sobie samej by³a dla mnie prawdziw¹    
mowê rozpoczynam od odpowiedzi czesnego. Przez 3 lata otrzymywa³am i nieocenion¹ szko³¹ ¿ycia. Choæ w 
Beatki, udzielonej mi przed 5 laty: na ten cel stypendium naukowe. Je¿eli Londynie przebywali moi bracia, to 

- „Moim marzeniem jest pozosta- osoby spoza Unii musz¹ p³aciæ rocznie jednak œwiat w którym ja siê obraca³am 
nie w Wielkiej Brytanii na studiach w po kilkanaœcie tysiêcy funtów za cze- by³ ca³kowicie inny, specyficzny,w któ-
Oxfordzie, Cambridge lub Londynie. sne, to cz³onkowie Unii p³ac¹ jedynie rym nikt nie móg³ mi pomóc. Wyje¿-
Pragnê studiowaæ ekonomiê albo biz- kilka tysiêcy funtów.  d¿aj¹c do owego œwiata w wieku16  lat, 
nes i j. niemiecki dodatkowo. Jeœli nie, Które z sytuacji na wieloletniej by³am zdana wy³¹cznie na swoje si³y. 
bêdê stara³a siê o uzyskanie stypen- drodze nauki wspominasz najmilej? Teraz mam okazjê doceniæ, jak wa¿ne 
dium w Kanadzie albo USA”. Najciekawsz¹ przygod¹ by³ na pe- to by³o doœwiadczenie ¿yciowe.   

Na ile te marzenia uda³o Ci siê zre- wno wyjazd do Miêdzynarodowej Czy chcia³abyœ mo¿e podziêkowaæ 
alizowaæ? - pytam Beatê. Szko³y, która da³a mi mo¿liwoœæ po- komuœ za pomoc okazan¹ w trakcie 

Wydaje mi siê, ¿e marzenia te uda³o znania ludzi z przeró¿nych zak¹tków kszta³cenia? 
mi siê w pe³ni zrealizowaæ, bo i dosta- œwiata, ró¿nych sfer spo³ecznych, cy- Tak. Chcê podziêkowaæ obojgu mo-
³am siê na studia do Cam- im rodzicom. To oni mieli 
bridge, wczeœniej przecho- najwiêkszy wk³ad. Bez 
dz¹c przez ró¿ne etapy kwa- nich nic by siê nie uda³o. 
lifikacyjne i dosta³am sty- Od urodzenia, potem I kla-
pendium z trzech najwiêk- sy szko³y podstawowej 
szych i najlepszych uczelni poœwiêcali mi bardzo du-
w Kanadzie. Do USA siê ju¿ ¿o czasu. Myœlê, ¿e przez 
nie aplikowa³am, gdy¿ wie- to, i¿ mia³am dwóch star-
dzia³am, ¿e Polska wchodzi szych braci z którymi ra-
do Unii Europejskiej, a co zem prze¿ywa³am dzie-
za tym idzie nasz kraj bê- cinne i szkolne lata, szyb-
dzie traktowany na równi z ciej siê rozwija³am. Tamta 
innymi pañstwami cz³onko- wspania³a domowa atmo-
wskimi Unii. No i dosta³am sfera to w³aœnie zas³uga 
siê do najlepszej uczelni w rodziców. S¹dzê tak¿e, ¿e 
Londynie. Pod koniec to ju¿ kiedy by³am uczennic¹, 
by³a wy³¹cznie kwestia wy- poœwiêcali mi oni dziesiê-
boru, przeanalizowania ciokrotnie wiêcej czasu 
wszystkich za i przeciw - ni¿ rodzice innych dzieci. wilizacyjnych i kulturowych. Przeby-gdzie te studia podj¹æ: czy wyjechaæ do Rodzice zaszczepili mi motywacjê, ¿e wanie z tymi ludŸmi, poznanie ich stylu Londynu, czy lepiej pojechaæ do Cam- jest w ¿yciu coœ, co mogê osi¹gn¹æ i do ¿ycia, myœlenia i mo¿liwoœæ wymiany bridge, czy wyjechaæ i podj¹æ studia w czego mogê dojœæ. ̄ e w ¿yciu nic ³atwo zdañ, to dla mnie ogromna przygoda, Kanadzie? O wyborze Londynu zdecy- nie przychodzi, ale jeœli siê naprawdê któr¹ sobie bardzo ceniê. Wszyscy ci dowa³ fakt, ¿e tu mieszkali i pracowali ciê¿ko pracuje, to w koñcu do czegoœ ludzie po ukoñczeniu studiów staraj¹ moi dwaj bracia, na których wsparcie siê dojdzie. I tu nie chodzi o pieni¹dze, siê nieœæ w ró¿nej formie pomoc swoim duchowe i - w razie potrzeby material- ale przede wszystkim o jakoœæ ¿ycia, krajom, sp³acaj¹c niejako d³ug wdziê-ne - mog³am liczyæ. Przenios³am siê za- satysfakcjê z tego, ¿e robi siê to co siê cznoœci za mo¿liwoœæ studiowania na tem do Londynu i tu podjê³am studia na lubi, co sprawia cz³owiekowi przyjem-renomowanych uczelniach zagranicz-najlepszej uczelni, która jest równie do- noœæ, ¿eby ¿ycie dawa³o po prostu saty-nych. Przykrymi i trudnymi dla mnie bra i presti¿owa jak Cambridge czy Ox- sfakcjê. ̄ eby by³o siê szczêœliwym i ro-momentami by³y zawsze wyjazdy z do-ford.   bi³o siê w ¿yciu to, co siê lubi i to co siê mu rodzinnego. Os³od¹ tych smutnych Czy, i na ile ,wejœcie Polski do Unii chce robiæ.    chwil rozstawania by³a œwiadomoœæ ce-Europejskiej pomog³o Ci w kontynu- Poza rodzicami chcê wspomnieæ o-lu jaki chcia³am osi¹gn¹æ za granic¹; owaniu studiów? bu braci, którzy wspierali mnie zarów-wiedzia³am, ¿e jest on dla mojej przy-Pomog³o, i to w bardzo du¿ym stop- no duchowo jak i czasem materialnie w sz³oœci bardzo wa¿ny i bardzo dobry. niu. Przede wszystkim umo¿liwi³o mi trakcie kszta³cenia siê. To mnie nies³ychanie motywowa³o, po-pozostanie w Wielkiej Brytanii. Wej-

zwala³o znosiæ trudy ka¿dorazowych œcie Polski do Unii spowodowa³o m.in. 

   BEATA OGIELA, rocznik 1985, córka Stanis³awa i Katarzyny zamieszka-
³ych w Porêbie Wielkiej. Posiada dwóch starszych braci. Szko³ê podstawo-
w¹ ukoñczy³a w Porêbie Wielkiej, certyfikat matury miêdzynarodowej Uni-
ted World College of The Atlantic otrzyma³a w dniu 6 lipca 2004 roku, zaœ 
dyplom ukoñczenia wy¿szej uczelni uzyska³a na renomowanym Univer-
sity of London King's College London w dniu 1 sierpnia 2007 roku. Hobby 
Beaty to taniec i gimnastyka artystyczna.
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W jaki sposób zamierzasz wyko- pu³ap, który osi¹gnê³am, to bêdê stara³a bre wyniki w szkole œredniej mo¿na 
rzystaæ sukces, jaki osi¹gnê³aœ? Czyli, siê zdobyæ pracê w innej firmie, a póŸ- osi¹gn¹æ sukces, choæby taki, jaki mnie 
co dalej? niej, za parê lat wróciæ do Polski. Posta- przypad³ w udziale. Sukces taki daje o-

Po uzyskaniu dyplomu w lipcu ub.r. ram siê znaleŸæ tak¹ firmê, która mia³a- gromn¹ satysfakcjê osobist¹. Chcia³a-
mia³am do wyboru wiele mo¿liwoœci. by swoje placówki w Polsce. bym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e moje 
Jeszcze w okresie ostatnich dwóch lat  Panie Stanis³awie -zwracam siê do osi¹gniêcie jest na miarê ca³ego kraju, a 
studiów pracowa³am na pó³ etatu w o- ojca Beatki - przed 5 laty apelowa³ Pan nie tylko regionu, np. Ma³opolski. Pra-
gromnej firmie amerykañskiej „Star- m.in. za poœrednictwem „ZGODY” o cujê wœród Anglików i oni czuj¹ dla 
bucks”,(g³ówna siedziba tej firmy znaj- sponsoring i pomoc finansow¹ dla mnie du¿y respekt. Mówi¹ ze zdziwie-
duje siê w USA, a druga w Amsterda- córki. Czy nadesz³a? Je¿eli tak, to niem: - Jak to mo¿liwe, ¿e ty zosta³aœ 
mie, gdzie by³am w ubieg³ym roku na sk¹d? wytypowana jako jedna z ca³ego Pañ-
praktyce). Tu stwarzano mi du¿e szanse Nie. ¯adna pomoc nie nadesz³a. stwa do Miêdzynarodowej Szko³y 
doskonalenia zawodowego, jako, ¿e to Obiecywali wszyscy, ale nikt nie po- Œredniej w Walii, otrzyma³aœ stypen-
firma bardzo biznesowa. Po zdobyciu móg³. No i tak zosta³o, ¿e musieliœmy dium od rz¹du, a potem nagrodê od pre-
dyplomu zaoferowano mi pracê na pe³- radziæ sobie sami. Beatce pomagali zydenta A. Kwaœniewskiego? Jak to 
ny etat. W tym samym czasie mia³am bracia, no i my, na ile mogliœmy. Po mo¿liwe, ¿e zdoby³aœ tyle przeró¿nych 
mo¿liwoœæ pozostania na uczelni i pod- przyst¹pieniu Polski do Unii by³o ju¿ nagród i z³otych medali zarówno w Pol-
jêcia pracy naukowej. Ale te¿ przesz³a l¿ej, bo nie musia³a p³aciæ tak wysokie- sce jak i u nas w Wielkiej Brytanii, w 
mi przez myœl mo¿liwoœæ powrotu do go czesnego. Ubiegaliœmy siê rok w rok przeró¿nych konkursach przedmioto-
Polski. Koniec koñców postanowi³am o pomoc w ró¿nych fundacjach udzie- wych? Jest to dla nich trudne do zrozu-
pozostaæ u siebie w pracy w firmie laj¹cych stypendium. Sk³adaliœmy co- mienia, ile pracy, wysi³ku i samozapar-
„Starbucks”. To najwiêkszy  producent rocznie wnioski do 10 - 15 fundacji. cia musia³a w³o¿yæ jedna osoba, aby to 
i dystrybutor kawy na œwiecie, maj¹cy  Niestety na w³asnej skórze prze¿yliœmy wszystko osi¹gn¹æ, aby przenieœæ siê z 
siedziby we wszystkich niemal kra- zabawê „w kotka i myszkê”. Polega³a Polski do zupe³nie nowego kraju i tam 
jach. Ja zajmujê siê zewnêtrznymi in- ona na tym, ¿e kiedy sk³adaliœmy wnio- równie œwietnie sobie radziæ. Pragnê 
westorami i klientami. Do mnie nale¿y ski w okresie pobierania nauki w œred- dodaæ, ¿e jestem najm³odsz¹ osob¹ w 
wspó³praca z najwiêkszymi bankami, niej szkole, odpowiadano nam, ¿e sty- swojej pracy; wszyscy moi wspó³pra-
hotelami i firmami inwestycyjnymi na pendium nale¿y siê osobom studiuj¹- cownicy s¹ ode mnie znacznie starsi. 
œwiecie, które chc¹ z nami wspó³praco- cym. Potem, kiedy córka by³a na stu- Do tego, jak wspomnia³am wczeœniej, 
waæ.  Do moich obowi¹zków nale¿y te¿ diach, mówiono nam, ¿e stypendium ju¿ po czetrech miesi¹cach mam mo¿li-
pozyskiwanie i podpisywanie nowych nale¿y siê uczniom szkó³ œrednich. To woœæ awansu, co praktycznie tu siê nie 
kontraktów, nawi¹zywanie nowych by³o ¿enuj¹ce ok³amywanie nas. zdarza nigdy.  To  napawa  mnie  dum¹ 
znajomoœci, ale tak¿e pielêgnowanie Wczeœniej, kiedy Beatka uczy³a siê i s¹dzê, ¿e w ten sposób utrwalam po-
sta³ych znajomoœci z najwiêkszymi fir- w Walii w szkole œredniej, w pierw- zytywn¹ opiniê o mojej OjczyŸnie na 
mami na œwiecie. Krótko mówi¹c, to co szym roku nauki czêœciowo wspomóg³ . 
robiê, to marketing biznesowy i praca j¹ rz¹d polski. II rok nauki zasponso- Droga Beatko. Twoim bardzo wy-
konsultingowa dla mojej firmy, w któ- rowa³ córce dyrektor tej¿e szko³y. Na trwa³ym Rodzicom serdecznie gratu-
rej pracujê na ca³y etat od listopada u- studiach otrzymywa³a stypendium, ale lujemy tak wspania³ej córki, Tobie zaœ 
bieg³ego roku. Ostatnio dosta³am mo- od rz¹du angielskiego.   ¿yczymy udanej kariery i szczêœliwego 
¿liwoœæ aplikowania siê na funkcjê za- Stwierdzi³ Pan w poprzedniej na- ¿ycia, bo udowodni³aœ, ¿e na nie zapra-
stêpcy kierownika. Tak wiêc po czte- szej rozmowie, ¿e jest dumny ze swej cowa³aœ i zas³u¿y³aœ. Mo¿e uda siê 
rech miesi¹cach pracy dyrektor przed- córki. Powtórzy Pan to dzisiaj? Czy nam porozmawiaæ za kolejne piêæ lat? 
stawi³ mi tak¹ propozycjê, oœwiadcza- da³by jej Pan jak¹œ radê? Kto wie?  Wszystkiego najlepszego!
j¹c, i¿ powinnam zostaæ g³ównym za- Oczywiœcie. Teraz jestem jeszcze Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
stêpc¹ kierownika firmy. bardziej dumny, bo skoñczy³a tak pre-

Jakie inne mo¿liwoœci stwarza³o sti¿ow¹ uczelniê. Korygowaæ ani ra-  Ps. Jak siê dowiadujemy, Beatka o-
dla Ciebie uzyskanie certyfikatu ukoñ- dziæ nic nie mogê, bo po pierwsze jest trzyma³a stanowisko zastêpcy kiero-
czenia uniwersytetu? osob¹ doros³¹, po drugie jest m¹dra. wnika firmy. Gratulujemy!

Przeró¿ne. Mog³am zostaæ na ucze- Jest nam oczywiœcie przykro, ¿e prze-
lni i podj¹æ pracê naukow¹ w Londynie. bywa tak daleko i rzadko siê widzimy. 
Mog³am podj¹æ pracê w zupe³nie in- Wolelibyœmy, ¿eby by³a bli¿ej, ¿eby za-
nych firmach czy to w Wielkiej Bry- robki by³y u nas w kraju lepsze. No, ale 
tanii, w Polsce, czy w jakimkolwiek jest jak jest. ̄ yczymy jej z ca³ego serca: 
kraju (bo ta uczelnia ma ogromn¹ reno- niech siê uczy ¿ycia, niech robi karierê, 
mê na ca³ym œwiecie). Z tego jednak niech nabywa doœwiadczenia, a potem, 
wzglêdu, ¿e wczeœniej pracowa³am w ¿eby mo¿e kiedyœ powróci³a do nasze-
firmie „Starbucks”, (a wiêc nie musia- go kraju.
³am od nowa przechodziæ przeró¿nych Na koniec tej sympatycznej rozmo-
stopni kwalifikacyjnych zwi¹zanych z wy Beatka, która wie co mówi, wszak 
aplikacj¹ do nowych firm), postanowi- tego osobiœcie doœwiadczy³a, daje tak¹ 
³am w niej zostaæ. radê: - Pragnê przekazaæ radê dla in-

A co bêdzie dalej? Zobaczê, jak da- nych, ¿eby nie zra¿ali siê do edukacji, 
leko bêdê mog³a zajœæ? Jakie bêd¹ mo- bo tylko przez bardzo ciê¿k¹ pracê i to 
¿liwoœci zrobienia kariery? Jeœli w pe- od samego pocz¹tku, od szko³y podsta-
wnym momencie zorientujê siê, ¿e jest wowej poczynaj¹c, poprzez bardzo do-

brytyjskiej ziemi
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17 marca delegacja Zarz¹du Od- wanie gwary, etnomuzykolog A. Bogucka przedstawi³a ró¿-
dzia³u Zwi¹zku Podhalan w NiedŸwie- nice w sk³adach i repertuarze kapel na przyk³adzie wystêpu 
dziu w sk³adzie: T. Cichañski - prezes, muzyki rodzinnej „Kaczorów” z Porêby Wielkiej i muzyki ze-
A. Gruszczy -sekretarz, J. Zapa³a - cz³o- spo³u „Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej, etnograf 
nek zarz¹du, zarazem kustosz muze- M. Brylak omówi³a szczegó³owo strój Zagórzan z uwzglêd-
um „Orkanówka”, B. Cichañska - wice- nieniem jego ewolucji w czasie, folklorysta i muzyk P. Lulek 
przewodnicz¹ca  Rady Gminy, spotka- dokona³ charakterystyki grupy „Zagórzan” oraz omówi³ da-
³a siê w Krakowie z wicemarsza³kiem   wne i obecne muzykowanie na Zagórzu. 
ma³opolskim L. Zegzd¹. W czêœci praktycznej uczestnicy seminarium zobaczyli 

W pierwszej czêœci uczestniczy³ „w akcji” na scenie dzieciêcy zespó³ folklorystyczny na przy-
przewodnicz¹cy Komisji Kultury Sejmi- k³adzie którego choreograf M. Wojtas zapozna³a ich z zasa-
ku Województwa Ma³opolskiego, Pre- dami tworzenia zespo³u dzieciêcego, zadañ i jego funkcji. 
zes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Pod- Z kolei na przyk³adzie tañców („Z góry”, „Krzy¿ak”, „¯yd” i „Ci-

halan J. Hamerski. Tematem godzinnej rozmowy by³a spra- cha polka”) zaprezentowanych przez zespó³ regionalny „Ka-
wa wysokoœci dotacji przyznanej na remont „Orkanówki” w sinianie - Zagórzanie” jego kierownik P. Lulek i choreograf J. 
stosunku do kosztów zawartych we wniosku z³o¿onym w tej Kaliciñska zaimprowizowali naukê tañców oraz zaprezento-
sprawie przez Wójta Gminy J. Potaczka. Przyznana wstê- wali prawid³owe przyk³ady zagospodarowania sceny pod-
pnie kwota 70 tysiêcy z³otych nie zabezpiecza pe³nego wy- czas tañca. 
konania ¿adnej pozycji z kosztorysu wniosku. Wicemarsza- Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali z r¹k Wój-
³ek zadeklarowa³ rozwa¿enie ewentualnego zwiêkszenia jej ta T. Patality oraz P. Lulka pami¹tkowe dyplomy ukoñczenia 
do 100 tys. z³, po kolejnej analizie mo¿liwoœci przesuniêæ seminarium.                                                             S. Stopa
strukturalnych bud¿etu z tego zakresu. Przedstawi³ te¿ pro-
pozycjê porozumienia  siê  Samorz¹du  Gminy  NiedŸwiedŸ 
i Urzêdu Marsza³kowskiego w sprawie wspólnego zarz¹dza-
nia tym obiektem, któr¹ to inicjatywê delegacja uzna³a za 
wart¹ podjêcia i realizacji. Informacje w tej sprawie przeka-
zano telefonicznie Wójtowi J. Potaczkowi. Na spotkaniu Pre-
zes Spó³ki „Gorczañskie Wody Termalne” A. Gruszczyk, 
przedstawi³ wicemarsza³kowi sytuacjê tego przedsiêwziê-

Du¿y sukces odniós³ w nim Ireneusz Potaczek - trener cia. Spotkanie zakoñczy³o siê zaproszeniem Wicemarsza³ka 
trampkarzy i juniorów GKS „Orkan” z NiedŸwiedzia, zara-do wziêcia udzia³u w tegorocznej “Majówce na Orkanówce”.
zem czynny pi³karz klubu „Turbacz” Mszana Dolna, zajmu-                                                                  A. Gruszczyk
j¹c premiowane III miejsce. Wœród najpopularniejszych pi³-
karzy pi¹te miejsce zdoby³ Jaros³aw Trzeciak, a w kategorii 
”Odkrycie Roku” Robert Gniecki by³ trzeci. Wszystkim wy-W œrodê, 2 kwietnia ucz-
ró¿nionym gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!  Red.ciliœmy III rocznicê œmierci 

niezapomnianego Rodaka 
Ojca œw. Jana Paw³a II. 

Piêkny, pe³en nostalgicz-
24 kwietnia w Zespole Placówek Oœwiatowych w Podo-nych treœci monta¿ s³owno - 

binie odby³ siê Gminny Konkurs Ortograficzny. muzyczny poœwiêcony pa-
Po raz czwarty uczniowie klas trzecich „podstawówek” z miêci  Papie¿a  przygotowa³ 

wszystkich szkó³ gminy, zmagali siê z dyktandem, oraz ró¿-i zaprezentowa³ wiernym w 
nego rodzaju zada-koniñskim koœciele zespó³ 
niami ortograficz-regionalny „Turbacyki”.    SS
nymi, przygotowa-
nymi przez  J. Duda 
ze Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Lubo-
mierzu. Komisja o-W dniach 5 i 6 kwietnia 
ceni³a prace ucz-odby³o siê w Kasinie Wiel-
niów i wy³oni³a 3 lau-kiej seminarium folklorys-
reatów spoœród 16 tyczne, którego tematem 
uczestników kon-by³a „Obyczajowoœæ regio-
kursu. Zostali nimi:  nalna oraz dzia³alnoœæ ze-

spo³ów regionalnych na 
przyk³adzie regionu Zagó-

I miejsce - Krzan Aleksandra z NiedŸwiedziarzan”. Organizatorami se-
II miejsce - Wielowski £ukasz z Podobina minarium, odbytego w ra-
III miejsce - Krzan Katarzyna z NiedŸwiedziamach programu „Tradycja 

  Dyrektor szko³y Anna Adamczyk wrêczy³a laureatom na-wartoœci¹ Zagórzan”, byli Urz¹d Gminy Mszana Dolna oraz 
grody ksi¹¿kowe i dyplomy, a pozostali uczestniczy otrzymali Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka, zaœ 
pami¹tkowe dyplomy. rolê gospodarza dwudniowego spotkania pe³ni³, zreszt¹ bar-

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwa³y nauczy-dzo udanie, miejscowy dzia³acz spo³eczny, folklorysta i mu-
cielki odpowiedzialne za jego zorganizowane: Bernadeta zyk Piotr Lulek.
Adamczyk i Józefa Trzajna.                             Anna LiberdaO Zagórzanach dowiedzieliœmy siê niemal wszystkiego. 

Prof. J. Kobyliñska ukaza³a w swoim wyst¹pieniu zró¿nico-
==============

10 kwietnia w Urzêdzie Miasta w Limanowej rozstrzy-
gniêty zosta³ X Plebiscyt Sportowy na wybór Najpopularnie-
jszych Pi³karzy, Trenerów i Odkrycie Roku, organizowany 
przez Limanowski Podokrêg Pi³ki No¿nej i Gazetê Krako-
wsk¹. 
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Grupa teatralna Gi- tkach i ka¿dy, kto jest obe-
mnazjum Publicznego w cny przy nawiedzeniu, ma 
Porêbie Wielkiej prowa- w rêkach s³owa pieœni do 
dzona przez Agnieszkê œpiewania. Wraz z przejê-
Rataj i Agnieszkê Sasal ciem figurki przejmuje siê 
przygotowa³a spektakl równie¿ ksi¹¿kê - modlite-
pt. „SEZON POETYCKI” wnik, który jest bardzo po-
na podstawie poezji Ta- mocny dla rodzin goszcz¹-
deusza Ró¿ewicza. Re- cych figurkê. Znajduje siê 
¿yserowa³ Wies³aw Da- w nim szczegó³owy pro-
nielec, szef Stowarzy- gram nawiedzenia, który jest œciœle przestrzegany. S¹ w nim 

szenia Teatralno - Lingwistycznego w Krakowie. modlitwy i pieœni na ca³y dzieñ. S¹ te¿ czytane tajemnice 
Spektakl odby³ siê 24.04 w Szkole w Porêbie Wielkiej, z objawieñ Matki Bo¿ej Fatimskiej, modlitwy papie¿a Jana Pa-

okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru. Na tê okazjê sala gi- w³a II, fragmenty ewangelii i itp. 
mnastyczna zamieni³a siê w salê teatraln¹. Dekoracja, o- Dom, w którym jest obecna figurka goœci nie tylko rodzi-
œwietlenie, jak w prawdziwym teatrze. Miejsca na „widowni” nê ale równie¿ s¹siadów, niejednokrotnie jest to 50 - 70 o-
zajêli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goœcie. sób, w zale¿noœci od wielkoœci osiedla. Pielgrzymuj¹ca fi-
W³adze gminy reprezentowa³ Wójt J. Potaczek. Spektakl po- gurka jest przenoszona przez 4 mê¿czyzn, przewa¿nie tych, 
przedzi³a premiera filmu poœwiêcona polsko-niemieckiej wy- którzy ¿egnaj¹ lub przyjmuj¹ figurkê. Procesjê przekazania 
mianie m³odzie¿y i warsztatom teatralnym w Porêbie Wiel- prowadzi id¹c z zapalan¹ gromnic¹ osoba z rodziny przej-
kiej, które odby³y siê w sierpniu ub.r. (kasety z filmem otrzy- muj¹cej figurkê, za któr¹ pod¹¿aj¹ ca³e rodziny i osiedla, a 
mali zaproszeni goœcie oraz cz³onkowie grupy teatralnej).      gromki œpiew i modlitwy rozlegaj¹ siê dooko³a. Zauwa¿y-

O spektaklu i jego przygotowaniu jak równie¿ o planach ³am, ¿e nawiedzenie to bardzo podnios³y i uroczysty czas dla 
na przysz³oœæ rozmawia³am z opiekunkami prowadz¹cymi mieszkañców Porêby W. Mnie osobiœcie zafascynowa³o to, 
grupê teatraln¹: ¿e s¹siedzi, którzy s¹ sk³óceni i nie rozmawiaj¹ ze sob¹ z 10 

Agnieszka Sasal: - Wies³aw Danielec, szef Stowarzysze- czy nawet 20 lat, potrafi¹ przyjœæ do jednego domu, gdzie 
nia Teatralno - Lingwistycznego z Krakowa prowadzi³ przez jest obecna figurka i wspólnie œpiewaj¹ i modl¹ siê w ró¿-
dwa miesi¹ce æwiczenia teatralne w naszej szkole. Wyni- nych intencjach. Przy nawiedzeniu czasami obecny jest rów-
kiem tych æwiczeñ jest dzisiejszy spektakl „Sezon Poetycki”. nie¿ ks. proboszcz Janusz Moska³a. Wraz z figurk¹, modli-
Jest to spektakl oparty na poezji Tadeusza Ró¿ewicza. Ma- tewnikiem i kartkami z pieœniami przekazywana jest równie¿ 
teria³ bardzo ambitny, o ¿yciu i przemijaniu, doœæ trudny w od- kronika do której wpisuj¹ siê rodziny. Rodziny, które w danym 
biorze. Spektakl w wersji niemieckiej bêdzie czêœci¹ projektu miesi¹cu przyjmowa³y figurkê maj¹ te¿ wspóln¹ mszê œwiêt¹ 
wymiany wakacyjnej. Bêdzie to wymiana trójstronna, polsko i otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy.            Jadwiga Zapa³a
- niemiecko - hiszpañska. Mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³-                                                    Mieszkanka Porêby W. 
pracê z Towarzystwem Teatralno - Lingwistycznym. Planuje-
my na przysz³y rok wyjazd do Barcelony. Taka wspó³praca to 

Tegoroczne bardzo ciekawa sprawa, przynosi naszym dzieciom wiele 
gminne uroczy-korzyœci, m.in. integracjê z m³odzie¿¹ i okazjê do pog³êbienia 
stoœci ku czci ro-znajomoœci jêzyków obcych.        
cznicy uchwale-Jak dosz³o do powstania grupy teatralnej w szkole w Po-
nia Konstytucji 3 rêbie Wielkiej? -  pytam A. Rataj.
Maja i Œwiêta - Jeszcze podczas studiów mia³am okazjê uczestniczyæ 
NMP Królowej w warsztatach teatralnych. Tam pozna³am Wies³awa Daniel-
Polski odby³y siê ca. Po ich ukoñczeniu zaczê³am pracê dydaktyczn¹ w tutej-
w koœciele para-szej szkole jako polonistka. Zaczê³am prowadziæ grupê tea-
fialnym w Koni-traln¹. Na pocz¹tku zaczêliœmy przygotowywaæ ró¿nego ro-
nie.Uroczyst¹ su-dzaju spektakle. Wiadomo jednak, ¿e nie jest to tym, czym 
mê odprawi³ ks. spektakle przygotowane przy pomocy pedagoga teatralne-
Proboszcz P. P³a-go, profesjonalisty. Pan Danielec zaproponowa³ mi wspó³-

wecki, który podziêkowa³ w³adzom samorz¹dowym z Wój-pracê, zacz¹³ do nas przyje¿d¿aæ i pomagaæ. Pracuje siê 
tem Gminy na czele, parafialnemu chórowi „Oremus” z Nie-nam dobrze. Mamy bardzo du¿e wsparcie ze strony dyrekcji 
dŸwiedzia, pocztom sztandarowym i wszystkim wiernym szko³y i gminy. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Wójt w ubieg³ym roku 
przyby³ym na uroczystoœæ. Przed Msz¹ œw. M³odzie¿ miej-zafundowa³ busa, który wozi³ dzieci na spektakle do Krako-
scowej szko³y zaprezentowa³a  przygotowany  na  tê  okazjê wa. W tym roku dyrektor szko³y A. Œlazyk udostêpni³ nam sa-
 program o charakterze historyczno-patriotycznym.         SSle, gdzie mogliœmy æwiczyæ. Zadba³ te¿ o symboliczne wyna-

grodzenie dla naszego opiekuna. Liczymy na dalsze wspar-
cie, poniewa¿ zamierzamy przez najbli¿sze lata, tê dzia³al- Delegacja parafian z 
noœæ kontynuowaæ.                                          Anna Liberda Koniny na zaproszenie 

Metropolity Krakowskiego 
Mieszkañcy Porêby Wielkiej po 20 latach istnienia para- wziê³a udzia³ w Mszy œw. 

fii maj¹ mo¿liwoœæ przyj¹æ do swych domów figurkê swojej odprawionej przez ks. 
patronki Matki Bo¿ej Fatimskiej. Figurka wêdruje po parafii Kardyna³a S. Dziwisza w 
od ostatniej niedzieli wrzeœnia 2007 r. Mieszkañcy przyjmuj¹ katedrze wawelskiej na 
j¹ do swoich domów bardzo godnie i uroczyœcie. Figurka ta rozpoczêcie nowenny ku 
zosta³a przywieziona z Fatimy i ofiarowana przez kardyna³a czci œw. Stanis³awa, Pa-
Stanis³awa Dziwisza dla parafii. trona Polski. W Mszy œw. 

Dom w którym jest obecna pielgrzymuj¹ca figurka zamie- uczestniczy³y tak¿e piel-
nia siê w œwi¹tyniê. Mieszkañcy prawie ca³ymi osiedlami grzymki z innych parafii, którym patronuje biskup mêczen-
zbieraj¹ siê, modl¹c siê i œpiewaj¹c piêknie pieœni ku czci nik. Wœród znajomych twarzy dostrzegliœmy postaæ ks. Pro-
Matki Bo¿ej. Czêœæ pieœni jest specjalnie napisana przez boszcza Stanis³awa Czulaka. Pozdrawiamy!                             
mieszkañców na okolicznoœæ nawiedzenia na osobnych kar-                                                                           S. Stopa
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boszczem na czele. D³ugo by wymie- brylantem, który tu stoi przed nami. 
niaæ listê osób, które podchodz¹c do W imieniu Polskiego Zwi¹zku Nar-
bohaterki tego niezwyk³ego spotkania, ciarskiego chcia³em gor¹co podziêko-
sk³ada³y jej gratulacje,  podziêkowania waæ tobie Justyno i twojemu trenerowi. 
i pami¹tkowe upominki. Tutaj wspom- Olek - tu Prezes zwróci³ siê do trenera - 
nê tylko o kilku z nich. dziêkujê ci i pozwolê sobie pogratulo-

Wójt  Tadeusz  Patalita, organizator waæ ci tutaj publicznie… Jestem pe³en 
Wielk¹, ale zas³u¿on¹ fetê zgoto- i gospodarz uroczystoœci:  …Justyna to uznania za ciê¿k¹ pracê, jak¹ podejmu-

wa³a rodzinna Kasina swojej bohater- ambasador ziemi zagórzañskiej. Zaw- je Justyna. To wymaga wielu wyrze-
ce Justynie Kowalczyk zdobywczyni sze podkreœla swoje rodzinne zwi¹zki z czeñ, czêstego przebywania poza do-
trzeciego miejsca w klasyfikacji gene- naszym terenem. Zrobimy wszystko co mem. Chcia³bym jednak pokreœliæ -  
ralnej tegorocznego Pucharu Œwiata w mo¿liwe - zapewnia³ - aby m³odzie¿ z kontynuowa³ A. Tajner - ¿e Justyna do-
biegach narciarskich. W sobotnie popo- piero wchodzi w wiek, który jest naj-
³udnie,12 kwietnia w budynku szko³y, lepszy dla narciarstwa biegowego.O-
do której Justyna kiedyœ uczêszcza³a, si¹gniêcie optymalnej dyspozycji jest 
na uroczyste podsumowanie tak udane- zatem przed ni¹. Mo¿emy wiêc optymi-
go dla niej sezonu przyby³o oprócz kra- stycznie patrzeæ w przysz³oœæ i spo-
jan, grono znakomitych goœci.

„Jesteœmy z Ciebie dumni” - has³o 
takiej treœci umieszczone na tle trasy te-
gorocznego Pucharu Œwiata z zazna-
czonymi miejscowoœciami w których 
Justyna stawa³a na podium, wisz¹ce na 
frontonie, wita³o wchodz¹cych do sali. 
W oczy rzuca³o siê te¿ wybite wielkimi 
literami zapewnienie „Gmina Mszana Kasiny Wielkiej mog³a kontynuowaæ 
Dolna kibicuje Justynie Kowalczyk”, sukcesy sportowe olimpijczyków wy-
oraz wiele wykonanych ilustracji i na- wodz¹cych siê z tej miejscowoœci. Czy-
pisanych wierszyków przez obecnych nimy starania, aby przy tutejszym klu-

dziewaæ siê jeszcze wiêkszych sukce-uczniów, poœwiêconych dzisiejszej bo- bie powsta³a sekcja narciarska…  
sów - zakoñczy³ Prezes PZN. haterce, a niegdysiejszej uczennicy tej- Pose³ R. Czerwiñski: …Ka¿dy mo-

M. Domaga³a-przewodnicz¹cy Ra-¿e szko³y.  ¿e znaleŸæ diament, ale nie ka¿dy mo¿e 
dy Gminy w NiedŸwiedziu: - Pani Ju-Poœród wielu zacnych goœci przy- zrobiæ z niego brylant. Pañstwo zrobi-
stynko! Znamienici goœcie! Drodzy ro-by³ych na spotkanie ze znakomit¹ bie- liœcie brylant z tego, co mieliœcie najle-
dzice! Jesteœmy gmin¹ s¹siaduj¹c¹ z gaczk¹, w pierwszym rzêdzie zasiedli pszego. Przybyliœmy tu z mieszanymi 
Mszan¹ Doln¹  Znamy pani sukcesy, senatorowie i pos³owie tak koalicji jak  uczuciami, bo tak to ju¿ jest, ¿e radoœæ 
cieszymy siê nimi i gratulujemy ich. i opozycji. Obok Justyny zaj¹³ miejsce czasem bije jak siê zbli¿a wiosna. A my 
Czego mamy ¿yczyæ? Talentu na pew-jej trener Aleksander Wierietielnyj, da- chcielibyœmy, ¿eby ta zima trwa³a i ¿e-
no nie - bo go pani ma! Ochoty do ciê¿-lej rodzice, w³adze Polskiego Zwi¹zku by p. Justyna ci¹gle wygrywa³a. ̄ yczy-
kiej pracy nie - bo j¹ pani ma! Tylko Narciarskiego z Prezesem Apoloniu- my jej tego z ca³ego serca. Jesteœmy pa-
zdrowia, które jest tak potrzebne, aby w szem Tajnerem na czele, rektor Akade- ni wiernymi kibicami i przyjechaliœmy 
tym i nastêpnych latach, w roku przed-mii Wychowania Fizycznego w Kato- tu w takim charakterze. Wspólnie z W. 
olimpijskim   zdobywa³a  pani   medale wicach na której Justyna studiuje. Tu¿ Kochanem dziêkujemy za piêkne chwi-
i odnosi³a sukcesy. Bo to nas pani Ju-obok, miejsca zajêli liczni przedstawi- le, które mogliœmy z  pani¹  prze¿ywaæ 
styno bardzo cieszy. Na pewno zna pani ciele w³adz samorz¹dowo-administra- i ¿yczymy wszystkiego najlepszego na 
nasz¹ gminê, bo jeszcze jako m³oda cyjnych województwa ma³opolskiego, wiele, wiele lat.   
dziewczyna startowa³a na trasach prze-powiatu limanowskiego i okolicznych Prezes PZN A. Tajner: - …Ja, po-
³ajowych w Podobinie, w Porêbie, czy gmin. Organizatorzy nie zapomnieli o dobnie jak Pañstwo, znam cenê osi¹-
te¿ w Koninie. Wiêc pozdrawiamy i w zaproszeniu by³ych trenerów, wycho- gniêtego przez Justynê sukcesu. W bie-
imieniu w³adz samorz¹dowych ¿yczy-wawców i nauczycieli biegaczki oraz gach narciarskich za takimi sukcesami 
my jeszcze raz wszystkiego dobrego, znakomitych przed laty olimpijczy- kryje siê ogromna praca. ̄ eby tak¹ pra-
sukcesów i gratulujemy. Proszê przyj¹æ ków z Kasiny: Haliny Nowak oraz Jana cê wykonaæ, trzeba mieæ odpowiednie 
¿yczenia od p. Wójta, którego tu nie ma i Wies³awa Ziemianinów. predyspozycje fizyczne i psychiczne. 
gdy¿ przebywa w sanatorium ale wiem, Nie zabrak³o dziennikarskiej braci, Trzeba mieæ ogromnie du¿o samoza-
¿e duchem jest teraz wœród nas.  której przewodzi³ s³ynny komentator parcia. Zgadzam siê z twierdzeniem, ¿e 

Eurosportu Bogdan Chruœcicki, tak¿e tu wykopany zosta³ diament, który te-
            <><><><><>miejscowego duchowieñstwa z ks. Pro- raz jest ju¿ oszlifowany.  Teraz  ju¿  jest 

.
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Wicestarosta limanowski F. Dzie- go i mistrz olimpijski Hans Peter Kohl  Która skocznia narciarska jest naj-
dzina: - Szanowna Justyno! Szanowni komentator Eurosportu niemieckiego, piêkniejsza?
goœcie! Korzystaj¹c z tak wspania³ej wiedz¹c, ¿e siê do ciebie wybieram, Po d³ugim zastanowieniu pada od-
uroczystoœci na ziemi zagórzañskiej, prosili, ¿eby ciê od nich uca³owaæ, po- powiedŸ: - Chyba jednak Wielka Kro-
chcia³bym w imieniu w³asnym, a tak¿e niewa¿ s¹ twoimi wielkimi fanami. Po- kiew w Zakopanem. Jest to skocznia 
Zarz¹du Powiatu Limanowskiego oraz zwolê sobie, jako redaktor naczelny naturalna, po³o¿ona w lesie, przyjazna. 
Starosty Jana Pucha³y serdecznie ci Ju- Kroniki Sportu Polskiego wrêczyæ ro- W³aœnie wczoraj by³em na posiedzeniu 
styno pogratulowaæ i z³o¿yæ najlepsze cznik 2006 tej¿e Kroniki. S¹ w niej Komisji FIS, gdzie omawialiœmy wszy-
¿yczenia wielu dalszych sukcesów w wszystkie wyniki mistrzostw œwiata, stkie tegoroczne Puchary Œwiata. Dwu-
sportowej karierze. Serdecznie gratu- Polski, Europy. S¹ rekordy œwiata. Ale krotnie widownia w Zakopanem oka-
lujemy i dziêkujemy za dotychczaso- jest i dziesiêæ pozycji o ludziach, którzy za³a siê najliczniejsza, tak, ¿e przebija 
we osi¹gniêcia i sukcesy.  wnieœli do sportu coœ wiêcej ni¿ tylko ca³y Puchar Œwiata. 

wyniki, z³ote medale, sukcesy. Po pro-
stu  przeczytasz, to zrozumiesz, dlacze-
go w tej ksi¹¿ce siê znalaz³aœ”. 

Pozosta³e egzemplarze Kroniki B. 
Chruœcicki wrêczy³ rodzicom, ¿eby 
mieli j¹ w domu, kiedy Justyna zabierze 
swoj¹ ze sob¹, Wójtowi T. Patalicie, ¿e-
by wychowa³ w gminie takich  ludzi, jak 
Justyna, wreszcie dyrektorce szko³y w 
której Justyna siê wychowa³a, ¿eby w 
tej szkole znalaz³a siê nastêpna taka 
osoba. 

Trenerowi znakomitej biegaczki A. 
Wierietielnemu w podziêkowaniu za 
zas³ugi na rzecz rozwoju sportu oraz 
promocji gminy Mszana Dolna S. Woj-
ciaczyk - przewodnicz¹ca Rady Gminy 

A jak siê Panu podoba Planica w 
wrêczy³a nadany przez radnych tytu³ 

S³owenii?
„Honorowego Obywatela Gminy Bardzo, bardzo mi siê podoba. Ge-
Mszana Dolna”, co spotka³o siê z po- B. ¯aba - cz³onek Zarz¹du Powia- neralnie bardziej podoba mi siê atmo-
wszechnym aplauzem i gromk¹ owacj¹ 

tu, so³tys Kasiny Wielkiej: - Czcigodni sfera, bo skocznia, jak skocznia, ale ta 
wszystkich zebranych.   

ksiê¿a! Szanowni parlamentarzyœci,   atmosfera, która tam panuje podczas 
znakomici goœcie, a przede wszystkim skoków jest taka s³owiañska, zrozu-
droga i kochana Justynko! Mogê chyba mia³a dla nas. Tam siê cz³owiek dobrze 
tak powiedzieæ, poniewa¿ od dziecka czuje.
œledzê twoje losy i twoj¹ karierê spor- Najlepsi skoczkowie narciarscy w 
tow¹. Tak siê zdarzy³o, ¿e by³ kiedyœ ta- historii?
ki klub sportowy „Maraton”, a w nim Matti Nykanen z Finlandii, a na 
Stanis³aw  Mrowca  -  zapalony  trener drugim miejscu Jens Weisspflog z Nie-
i wychowawca wielu wspania³ych za- miec i Adam Ma³ysz. 
wodniczek, które dziœ s¹ z nami. Jest tu Oczywiœcie w superlatywach wy-
trzykrotna olimpijka Halina Nowak… ra¿a³ siê A. Tajner o Justynie Kowal-
S¹ bracia Ziemaninowie, którzy osi¹- czyk. Mnie zaœ, wychodz¹cego z tego 
gnêli wspania³e wyniki na olimpiadzie niezapomnianego spotkania nasz³a ta-
w Nagano. Pogratulujmy im serdecz- ka oto refleksja: Jak¹¿ trzeba mieæ mo-

A co na to sama bohaterka uroczy-nie (gromkie brawa)… Jako so³tys Ka- cno ukszta³towan¹ strukturê psychicz-
stoœci. By³a weso³a, zadowolona, jak siny Wielkiej pragnê ci wrêczyæ okaza- n¹, aby nie ulec manii wielkoœci, nie 
zawsze skromna i uœmiechniêta. Wszak ³y puchar z dedykacj¹: „Justynie Ko- popaœæ w samouwielbienie po takich 
znajdowa³a siê wœród najbli¿szych, w walczyk za wybitne osi¹gniêcia w bie- fetach organizowanych “na czeœæ”.
swoim rodzinnym gnieŸdzie. Piêkny gach narciarskich oraz znakomit¹ pro- Mam nadziejê, ¿e Justyna udŸwig-
wystêp artystyczny m³odzie¿y szkolnej mocjê Kasiny Wlk. na arenach sporto- nie takie sytuacje, oka¿e siê odporna na 
ze specjalnie na t¹ okazjê przygotowa-wych ca³ego œwiata”.    kult popularnoœci, a zw³aszcza na „oj-
nym programem artystycznym, by³ do-B. Chruœcicki - komentator “Euro- ców” sukcesów, których jak to w ¿yciu, 
pe³nieniem tego pamiêtnego popo³ud-sport Polska” - Witaj Justyno!Mogê po- w takich sytuacjach, zawsze krêci siê 
nia.  wiedzieæ tak: Mam przyjemny obowi¹- wielu. ̄ yczê jej tego z ca³ego serca. 

Po czêœci oficjalnej, goœci zapro-zek uca³owaæ ciê w imieniu ca³ego ze-
Stanis³aw Stopaszono na smaczny posi³ek i pogawêdkê spo³u polskiego Eurosportu, dla które-

przy kawie. Skorzysta³em z okazji,   go  jesteœ  idolem  i  wielk¹   bohaterk¹ 
podszed³em do siedz¹cego nieopodal i który zawsze trzyma za ciebie kciuki. 
by³ego trenera A. Ma³ysza, a obecnego Ale nie tylko polskiego Eurosportu. 
Prezesa PZN A. Tajnera, by zadaæ mu Dwaj wybitni komentatorzy Patrick 
kilka pytañ:Witerbootom z Eurosportu brytyjskie-
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Bohdanie! Na litoœæ Bosk¹! To przecie¿ ska olimpijskie (m. in. w Lake Placid - 
fatalne! - No tak, ale jak ja mog³em o ja pracowa³em w radio, on w telewizji). 
takiej fatalnej uroczystoœci opowiadaæ Jurek pod¹¿a³ bardzo d³ug¹ drog¹, mo-
ludziom? - odpowiedzia³.  Ja do niego: ¿na powiedzieæ tak¹ sam¹ jak ja. Te¿ 
- A jak poka¿¹ to w telewizji? Na szczê- zaczyna³ od pisania. Uwa¿am, ¿e dzi-
œcie - mówi p. Bohdan - Polskiej Tele- siejsi komentatorzy i dziennikarze z ga-
wizji nie ma! zet s¹ w jakiœ sposób inwalidami. Jedni 

nie potrafi¹ mówiæ, drudzy pisaæ. To fa-Niew¹tpliwie jedn¹ z bardziej no-
BOGDAN TUSZYÑSKI? talne, poniewa¿ np. komentatorzy nie bliwych osób obecnych na spotkaniu 

czytaj¹ ksi¹¿ek. Z B. Tuszyñskim i B. z Justyn¹ Kowalczyk w Kasinie by³ 
O, to wspania³y, mo¿na powiedzieæ Tomaszewskim m³odym adeptom ra-najlepszy obecnie reporter sportowy 

serdeczny kolega i przyjaciel. Starszy  dziliœmy: - S³uchajcie, czytajcie ksi¹¿-- gwiazda polskiego Eurosportu - 
o kilkanaœcie lat. Wyj¹tkowo go ceniê. ki! I to nie „Forsytów”, tylko doskona³¹ Bogdan Chruœcicki. Korzystaj¹c z o-
Do dziœ utrzymujemy znakomite kon- literaturê, bo nigdy nie wiesz, co ci siê kazji poprosi³em znakomitego spra-
takty, piszemy razem ksi¹¿ki sporto- w pewnym momencie z tej ksi¹¿ki mo-wozdawcê, którego bardzo ceniê za 
we. On mnie w³aœciwie do tych ksi¹- ¿e przydaæ. Jaki zwrot wielkiego pisa-wiedzê i fachowe komentarze pod-
¿ek niejako nak³oni³ i zmusi³. Bogdan rza? Niestety, oni nie czytaj¹ i w zwi¹z-czas transmisji sportowych, o rozmo-
pisze wspania³e ksi¹¿ki o charakterze ku z tym nie potrafi¹ pisaæ. Nieraz kole-wê. Mój goœæ  bez chwili wahania wy-
dokumentalnym, ja natomiast staram gê pisz¹cego do Kroniki Sportu Pol-razi³ na ni¹ zgodê. Poprosi³em zatem 
siê pokazaæ ludzi sportu od strony oso- skiego, muszê poprawiaæ, bo w³aœnie o opinie i refleksje na temat rodziny 
bowoœci, dziêki temu wspaniale siê u- by³ tylko komentatorem, albo pisywa³ wielkich komentatorów sportowych, 
zupe³niamy. Bogdan wylansowa³ mnie tylko wiadomoœci. której jednym z ostatnich przedsta-
jako cz³owieka radia. Wczeœniej by³em ¯ona, która jest kustoszem-biblio-wicieli jest w³aœnie Bogdan Chruœci-
m³odym dziennikarzem “pisz¹cym”. Ja tekarzem, œwietnie zna siê na literatu-cki. 
mam g³os, jak to siê mówi „z chrypk¹  rze i w zwi¹zku z tym jest moj¹ kore-
Armstronga” (chrypka chroniczna). ktork¹. Twierdzi, ¿e wyraŸnie widaæ, BOHDAN TOMASZEWSKI 
Kiedyœ twierdzono, ¿e taki g³os siê do które ksi¹¿ki piszê z tzw. entuzjazmem, 
radia nie nadaje. Bogdan przewalczy³ bo widaæ, ¿e chcê w nich oddaæ osobo-To zupe³nie inna epoka, inne czasy. 
to i - jak siê okaza³o s³usznie - bo by³em woœæ cz³owieka.

To taki cz³owiek, który widzia³ w spor-
sprawozdawc¹ Polskiego Radia na je-    Dzisiejsi m³odzi ludzie pisz¹ tylko 

cie poetykê. Ja siê od niego oczywiœcie 
denastu igrzyskach olimpijskich i po- tak: wygra³ 1:0, 2:1, zaj¹³ 3 miejsce i to 

du¿o uczy³em,  bo  jest  ona  potrzebna 
nad trzystu mistrzostwach œwiata i Eu- wszystko. A trzeba przecie¿ znaleŸæ to 

i dzisiaj, w czasach, kiedy ka¿dy kibic 
ropy, w tym w wielu razem z nim m.in. drugie “ego” cz³owieka. Kiedy wybie-

ma dostêp do wielu innych Ÿróde³ infor-
na igrzyskach w Moskwie, Lake Placid ram 10 postaci do Kroniki Sportu Pol-

macji. Proszê sobie przypomnieæ, ¿e 
i innych. Ceniê sobie tê znajomoœæ. Jest skiego, to nie przypadkowo nie ma tam 

dawniej kibic by³ skazany albo na ra-
to cz³owiek, chwilami, mo¿na powie- np. Adama Ma³ysza. Bo o Adamie nie 

dio, albo na póŸniejszy opis w jakiejœ 
dzieæ wrêcz szalony; mimo powa¿nego da siê nic powiedzieæ poza tym, ¿e ska-

gazecie. Dzisiaj mo¿e siêgn¹æ do kilku-
przecie¿ ju¿ wieku (ponad 70 lat), ma cze. Ja rozumiem doskonale jego wy-

nastu stacji telewizyjnych, do internetu 
m³odzieñczy entuzjazm. Mo¿e dlatego, sok¹ pozycjê i œwietn¹ formê sportow¹, 

lub innych Ÿróde³, tak, ¿e jego wiedza 
¿e jest tak samo jak ja, Bogdanem. Obaj ale on nie ma w sobie w³aœciwie nic ta-

jest nieporównanie bogatsza. Ta wiedza 
mamy  to „coœ” wspólnego. kiego, o czym mo¿na by³oby opowie-

jest okreœlona wynikiem, rezultatem, 
Ja nazwa³bym Was „trzema teno- dzieæ. Wystarczy zobaczyæ Kroniki z 

miejscem, natomiast B. Tomaszewski 
rami” polskiego dziennikarstwa spor- lat 2005, 2006, (teraz ukazuje siê 2007), 

stwarza³ wra¿enia. Pamiêtam, jak sta-
towego. Bohdan Tomaszewski, Bog- ilu w nich jest ciekawych ludzi, którzy 

liœmy na ceremonii dekoracji podczas 
dan Tuszyñski i Bogdan Chruœcicki, mieli nawet mniejsze sukcesy sporto-

zimowych igrzysk olimpijskich w Lake 
ka¿dy o piêknym, niepowtarzalnym we, albo mieli niewiele, ale w³o¿yli tyle 

Placid w 1980 roku, która wygl¹da³a, 
g³osie.  serca w ró¿ne rzeczy w sporcie, ¿e oka-

powiedzia³bym, ¿a³oœnie. By³a smêtna, 
Bohdan Tomaszewski ma klasycz- zuj¹ siê byæ ludŸmi niezast¹pionymi. 

sta³o trzech trêbaczy z kanadyjskiej po-
ny, wspania³y, g³êboki g³os. Swego g³o- Wiêc nieprzypadkowo sam wybieram 

licji, ma³e podium nad zamarzniêtym 
su, jeœli mam byæ szczery, nie lubiê. tych ludzi i niektórzy siê tam nie znajd¹ 

jeziorem, zero publicznoœci, bo to by³o 
bo naprawdê niczego sob¹ nie prezen-

wieczorem. Ja, szczerze mówi¹c, by-
  JERZY MRZYG£ÓD? tuj¹. Akurat dziœ spotykamy siê z okazji 

³em zdruzgotany, natomiast B. Toma-
tej fety, wspania³ej zreszt¹, na rzecz Ju-

szewski zacz¹³ opowiadaæ dla radia (ja 
Przykro, ¿e Jurek ju¿ od tylu lat nie styny Kowalczyk, która akurat ma w 

nagrywa³em to co mówi³), o zupe³nie 
¿yje. Kontaktowaliœmy siê doœæ czêsto, sobie ogromnie wiele dobrego. Kiedyœ 

czymœ innym; jakby ta dekoracja by³a 
poniewa¿ obs³ugiwaliœmy razem m.in.  spêdzi³em na rozmowie z ni¹ w Kuu-

zupe³nie gdzie indziej, z innymi ludŸ-
narciarskie mistrzostwa œwiata, igrzy- samo dwie godziny.  

mi. Po jej zakoñczeniu mówiê: - Panie 
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Wyjecha³em po rozmowie oczaro- tuacja z jego zdrowiem okaza³a siê fa- Bischofschofen w Austrii. 
wany. Mimo, ¿e ju¿ by³em zmêczony talna. Kiedy otworzono mu jamê brzu- Najpiêkniejszy stadion na œwiecie?
trzema transmisjami w dzieñ, uda³em szn¹, okaza³o siê, ¿e ma nie jedn¹, ale - Camp Nou w Barcelonie. 
siê do niej wieczorem. Wracaj¹c z roz- wiele,wiele chorób. Lekarze orzekli, ¿e Najpiêkniejsza olimpiada, jak¹ Pan 
mowy (mieszka³a wtedy daleko od Ku- niestety, nie da siê ju¿ nic zrobiæ. Pro- prze¿y³?
usamo) wiedzia³em, ¿e ta dziewczyna wadzi³, podobnie jak wszyscy dzienni- - Absolutnie Lillehamer.
zrobi wielk¹ karierê. To by³ 2003 rok. karze sprawozdawcy, intensywne ¿y- Najlepszy obecnie - poza Panem -spra-
Wiedzia³em, bo mia³a w sobie coœ ta- cie, ale jego akurat to bardzo du¿o ko- wozdawca sportowy w Polsce?
kiego, co powoduje, ¿e musi zrobiæ  ka- sztowa³o. By³o mi go bardzo ¿al, bo - Marek Rudziñski. 
rierê. I je¿eli nic z³ego siê jej nie przy- mia³ w sobie to coœ, co ludzie nazywa- 5-ciu najlepszych polskich sportow-
darzy (kontuzje), to na pewno bêdzie j¹ charyzm¹. Potrafi³ w czasie transmi- ców w historii?
wielk¹ sportsmenk¹.    sji stworzyæ niepowtarzalny sportowy - Zdzis³aw Krzyszkowiak, Waldemar 

nastrój. Czasem trzeba w potoku s³ów Legieñ, Jerzy Paw³owski, Józef Szmidt 
TOMASZ HOPFER? podczas transmisji umieæ wypowie- Tadeusz Œlusarski.

dzieæ jakieœ banalne zdanie, nawet 5-ciu najlepszych polskich trenerów?
Zmar³ fatalnie. To wielka tragedia “strzeliæ byka”, bo to zostaje zapamiê- - Feliks Stamm, Janusz Tracewski, Au-

jego i jego brata. Nieprawd¹ jest fama tane, bo to jest ³adne, bo to siê spodo- gustyn Dziedzic, Hubert Wagner, Kle-
g³osz¹ca, i¿ Tomek Hopfer by³ ofiar¹ ba³o. mens Roguski.
stanu wojennego. To mit. Tomek po- Naj³adniej stylowo skacz¹cy skoczko-
siada³ jedno p³uco, drugie mia³ wyciête. wie narciarscy w historii?
Biega³ z tym jednym p³ucem. Na po-  - Matti Nykanen, Jens Weisspflog.
cz¹tku stanu wojennego tu¿ przed œwiê- Trzy najpiêkniejsze kompletne obiekty 
tami Bo¿ego Narodzenia - tak pechowo narciarskie na œwiecie? 
siê to z³o¿y³o - zachorowa³ na zapalenie - Oberstdorf (Niemcy), Kuusamo (Fin-
p³uc, które siê szybko pog³êbi³o. Po landia), Val di Fiemme (W³ochy).
œwiêtach Tomek uda³ siê piechot¹ do Trzy najlepsze klubowe dru¿yny pi³-
bielañskiego szpitala, gdzie jego brat, karskie w historii futbolu?
który by³ lekarzem mia³ akurat dy¿ur. - Real Madryt (lata 1958 - 1963), Man-
Powiedzia³ wtedy do niego: - IdŸ do do- chester United (od pocz¹tku XXI w), 
mu, ja przyjdê do ciebie. Tylko, ¿e przy- Honved  Budapest (1954 -1956).

Czy znane jest Panu nazwisko Ed-
szed³ pojutrze. A pojutrze okaza³o siê Historyczna „Jedenastka marzeñ” 

ward Trojanowski?
ju¿ za póŸno. Byæ mo¿e, gdyby nie by³o polskiej reprezentacji pi³karskiej? Oczywiœcie, zna³em Edwarda Tro-
stanu wojennego, gdyby Tomek od razu - H. Kostka, A. Szymanowski, J. Gor-

janowskiego. O nim nie mogê powie-
trafi³ do szpitala, to byæ mo¿e zosta³by goñ, W. ¯muda, ¯ew³akow, vacat, 

dzieæ „per ty”, bo by³ ode mnie du¿o 
uratowany. A tak, niestety, by³o kilka K. Deyna, Z. Boniek, L. Æmikiewicz, 

starszy. Dla takich ludzi mia³em sym-
dni zw³oki, które zadecydowa³y o tra- W. Lubañski, Smolarek. 

patiê. Pozna³em go chyba na pierw-
gedii. Pi³karska „jedenastka marzeñ” re-

szych swoich  mistrzostwach Europy w 
prezentacji œwiata w historii? 

boksie, gdzieœ tak na pocz¹tku lat 70-JACEK ¯EMANTOWSKI - Grocics (Wêgry), Facchetti (W³ochy), 
tych, ju¿ nawet nie pamiêtam gdzie. 

Djalma Santos (Brazylia), Cannavaro 
Szczerze mówi¹c, wtedy nie bardzo Mogê powiedzieæ, ¿e by³ jakby ta- (W³ochy), Thuram (Francja), Becken-
wiedzia³em, kto siê do mnie dosiad³. Je-

kim „moim bratem”. Bardzo siê przy- bauer (Niemcy), B. Charlton (Anglia),  
den z kolegów poinformowa³ mnie:  

jaŸniliœmy. Nasze dzieci razem siê ba- Netzer (Niemcy), Eusebio (Portuga-
Czy wiesz, ¿e ten cz³owiek jest z “Wol-

wi³y. Do  dziœ  zreszt¹  z Ol¹, Piotrkiem lia), Pele (Brazylia), Puskas (Wêgry).
nej Europy”? No, to co? - odpowiedzia-

i Ew¹ utrzymujemy sta³y kontakt. Mó- Najbardziej ceniony wyczyn sportowy 
³em. Porozmawialiœmy z p. Edwardem. 

wi¹ do nas per: Ciociu, wujku. By³ star- komentowany przez Pana w dotych-
Radzi³ mi: m³ody cz³owieku (mia³em 

szy ode mnie, pracowaliœmy razem w czasowej karierze sprawozdawczej?   
wtedy oko³o 25 lat), ucz siê. Du¿o siê 

„Sztandarze M³odych”. On mnie uczy³ - Wygrana Ryszarda Œwierada w fina-
ucz! Odpowiedzia³em mu, ¿e mam do-

zawodu, potem przez wiele lat byliœmy ³owej walce mistrzostw œwiata w Kato-
brych  nauczycieli w osobach Tadeu-

przyjació³mi. Po nim odziedziczy³em wicach w 1982 r. na 7 sek. przed koñ-
sza Olszañskiego i Jacka ¯emantow-

Kronikê Sportu Polskiego. No có¿, Ja- cem pojedynku rzutem za 4 punkty.
skiego. - O, to coœ z ciebie bêdzie - po-

cek zmar³ nagle na feler mózgu w do-    Najgorsza - pora¿ka polskich hokei-
wiedzia³. Tak, ¿e mile go wspominam, 

mu, kiedy akurat nie by³o córki, ani ¿o- stów z ZSRR 0:20 w Moskwie w mi-
aczkolwiek nasze kontakty by³y bardzo 

ny, by³ sam. strzostwach œwiata, choæ wielu mówi-
rzadkie, gdy¿, po pierwsze on by³ po 

Jak Pan zapamiêta³ Jana Ciszew- ³o, ¿e wyszed³em obronn¹ rêk¹ z tej, 
drugiej stronie kurtyny, po drugie by³ 

skiego? równie¿ dla komentatora sportowej ka-
ponad 30 lat ode mnie starszy. To jed- Janka dobrze pamiêtam. tastrofy, 
nak¿e legendarna postaæ przedwojen-

 A Stefana Rzeszota? W imieniu Czytelników dziêkujê 
nego dziennikarstwa sportowego.  Te¿ bardzo mile wspominam. Ja Panu za bardzo ciekaw¹ rozmowê. ̄ y-
Najlepszy polski bokser w historii?

mia³em samych dobrych kolegów (mo- czê zdrowia i wielu, wielu przyjem-
- Józef Grudzieñ.

¿e poza jednym, dwoma ludŸmi), nie- nych prze¿yæ na arenach sportowych, 
 Najlepszy lekkoatleta?

jednokrotnie starszych ode mnie. Mo¿e z których za Pana poœrednictwem na 
- Zdzis³aw Krzyszkowiak.

to wynika³o z innego wychowania? - w falach“Eurosportu” i my bêdziemy siê 
Najpiêkniejsza skocznia narciarska? 

ka¿dym razie z nimi siê przyjaŸni³em. cieszyæ.     Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
- Wielka Krokiew w Zakopanem, albo 

Wspominaj¹c Janka Ciszewskiego, sy-

M. 

E.  
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wia. Czêsto wraca pamiêci¹ do tam- zwyczaj ka¿dy j¹ czymœ poczêstowa³, 
tych wydarzeñ. Pracowa³a wówczas z czego by³a wielce rada. Trzeba wspo-
przy okopach wycinaj¹c krzewy. krza- mnieæ  o tym, ¿e w ich domu czêsto od-
ki oraz kopi¹c transzeje. Twierdzi, ¿e bywa³y siê huczne potañcówki trwa-
jej i pracuj¹cym tam by³o dobrze. Pa- j¹ce od wieczora do rana. Nasza Se-
miêta, ¿e wraz z ni¹ by³a m.in. Antosia niorka bardzo lubi³a  tañczyæ. Na we-
od Misiury, jakaœ kobieta od Moska³y, sela chodzi³a ubrana zawsze po góral-
tak¿e od Stró¿a i mê¿czyzna z Kasiny. sku. Po dzieñ dzisiejszy zachowa³y siê 
Z wdziêcznoœci¹ wspomina Niemca, jej paradne stroje.  
który im przynosi³ „dobre jedzenie” “Babcia” Antonina nie wierzy, ¿e 
(chleb, kie³basa, herbata). Jedno co j¹ ma tyle lat. Twierdzi, ¿e ma ich 60. Nie 
boli to fakt, ¿e Niemcy jej nie zap³acili chce siê pogodziæ ze swoim wiekiem, ANTONINA BIA£OÑ urodzi³a siê 
za pracê: - „Zjedli mi pieni¹dze” - wy- chcia³aby byæ witaln¹ jak kiedyœ. Ni-6 paŸdziernika 1906 r. w Porêbie 
pomina. Choæ wydaje siê to parado- gdy nie chorowa³a, ani nie chodzi³a do Wielkiej (œciœlej, w Porêbie Górnej), 
ksalne, chwali Niemców i Rosjan za lekarza (poza wypadkiem, który mia-gdzie do dziœ mieszka. Pó³ roku temu 
traktowanie, w przeciwieñstwie do Po- ³a). Z rozrzewnieniem wspomina do-nasza Seniorka „zaliczy³a” 101 lat. 
laków, od których, jak twierdzi, do- ktora Rosiñskiego, którego bardzo lu-Jest rekordzistk¹ naszego terenu w 
zna³a niema³o krzywdy. (Nie pierwszy bi³a - informuje mnie jej opiekunka. d³ugoœci ¿ycia. Niezamê¿na. Posia-
raz s³yszê takie opinie od starszych lu- Pani Antonina zapytana o radê na d³u-da³a cztery siostry, które ju¿ nie ¿y-
dzi, i¿ gorsi byli rodacy i krajanie ni¿ gowiecznoœæ nie wie co powiedzieæ. j¹. Edukacjê zakoñczy³a na 2 kla-
obcy i prawdê mówi¹c, nie wiem co o W rozmowie z domownikami docho-sach szko³y powszechnej, jeszcze za 
tym myœleæ? Czy¿by to przejaw s³yn- dzimy do wniosku, ¿e tajemnica tkwi czasów najmi³oœciwiej nam panuj¹-
nego polskiego „piekie³ka”?) pewnie w ubogim (czytaj: zdrowym) cego cesarza Franciszka Józefa. 

Kiedy zbli¿a³ siê koniec wojny, w od¿ywianiu i fizycznej pracy. Jej po¿y-I Komuniê œw. otrzyma³a prawdo-
okolice Jaros³awia przyby³o bardzo wienie stanowi³y zazwyczaj ¿urek, podobnie z r¹k ks. J. Guca. Pamiêta 
du¿o Niemców uciekaj¹cych przed na- kwaœnica i bywa³o - suchy chleb z her-tylko, ¿e przystêpowa³a do niej boso. 
cieraj¹cymi od wschodu Rosjanami. bat¹. Od¿ywia³a siê s³abo - dodaje Niewiele pamiêta z dzieciñstwa i lat 
Niemcy nakazali pracownikom  by i o- opiekunka babci. Przez ca³e ¿ycie pra-m³odoœci. Czas zrobi³ swoje, a i po-
ni uciekali. Kobiety wszystko spako- cowa³a na gospodarstwie, pasa³a i do-desz³y wiek nieuchronnie niszczy 
wa³y i pozabiera³y ze sob¹ w drogê. i³a byd³o, wypieka³a placki razowe itd. pamiêæ. Zatem to, czego uda³o mi siê 
Jednak¿e - jak wspomina nasza boha- Jest zgodna i spokojna - twierdz¹ do-dowiedzieæ o naszej Seniorce, czêsto 
terka - zapamiêta³a z tamtego okresu mownicy. przy pomocy siedz¹cych z nami do-
g³ód, który da³ im siê we znaki. Schro- Na koniec naszej rozmowy, p. Te-mowników, dla Niej jak i kronikar-
nienie nad g³ow¹ znalaz³y w jakiejœ resa - opiekunka  prosi, aby zamieœciæ skiej pamiêci, poni¿ej zapisa³em.   
kolebie, ale ze zdobyciem po¿ywienia nastêpuj¹ce s³owa pod adresem Bar-

W czasie II wojny œwiatowej p. by³o tragicznie. Po jakimœ czasie uda³o bary Cichañskiej, która przygotowa³a 
Antonina znalaz³a siê na liœcie przy- siê im dotrzeæ do stacji kolejowej i tym moj¹ wizytê i towarzyszy³a nam przy 
gotowanej przez ówczesnego wójta, sposobem p. Antonina znalaz³a siê po- rozmowie. 
prawdopodobnie volksdeutscha, Ma- nownie w rodzinnej Porêbie. Pielêgniarkê œrodowiskow¹ p. Ba-
cieja Stró¿aka. Skutkiem by³a wywóz- Do mi³ych reminiscencji z ¿ycia siê wszyscy bardzo lubi¹. Ma dobre 
ka na przymusowe roboty. W czasie zalicza czasy, kiedy chodzi³a do lasu serce, ka¿demu wspó³czuje i umie po-
niemieckiej okupacji w ka¿dej wsi rz¹- zbieraæ grzyby i jagody, które nastêp- cieszyæ. Gdziekolwiek by³am, wszê-
dzi³ z nadania Niemców wójt, który nie nosi³a do Rabki na sprzeda¿. Jak dzie s³ysza³am o niej dobre s³owo. U 
musia³ wykonywaæ ich polecenia. Jed- przynios³a pieni¹dze do domu, bardzo nas jest bardzo chwalona i ceniona za 
nym z obowi¹zków by³o dostarczanie siê z tego cieszy³a. Szczególnie mile podejœcie do cz³owieka, za dobre serce 
odpowiedniej liczby ludzi na roboty wspomina wyprawy z siostrami i oj- i solidnoœæ. Jest bardzo grzeczna, do 
przymusowe do Niemiec. Na listê tak¹ cem po opa³ do lasu. Wspomina te¿ o ka¿dego siê odezwie i odda szacunek. 
trafiali zazwyczaj mieszkañcy, któ- dwóch du¿ych m³ynach, które zabra³a Za to wszystko chcielibyœmy p. Basi 
rych wójt nie lubi³, albo tacy, którzy im powódŸ (st¹d do dziœ funkcjonuj¹ca serdecznie podziêkowaæ i ¿yczyæ, ¿e-
nie mieli siê czym wykupiæ. Nasza bo- nazwa tego miejsca - „do m³yna”). Za- by jak najd³u¿ej Bozia darzy³a j¹ zdro-
haterka mia³a ca³¹ g³owê pokryt¹ „bo- nim ¿y³ ojciec, córkom powodzi³o siê wiem, ¿eby jak najd³u¿ej ¿y³a, bo ju¿ 
lakami”, i jak wspomina, kiedy zaje- dobrze i by³y z ¿ycia zadowolone, ale takiej drugiej mieæ nie bêdziemy. 
cha³a na miejsce, Niemcy byli zdumie- jak ojciec zmar³, ¿yciu sióstr zaczê³a Nic, tylko do³¹czyæ siê do tak piêk-
ni i pytali, dlaczego przys³ano j¹ w ta- towarzyszyæ bieda. Domownikom nych s³ów, co te¿ niniejszym czyniê. 
kim stanie? Co tutaj robi? Jest do dziœ zwierzy³a siê kiedyœ, ¿e jak matka u- Zaœ Pani Antoninie ¿yczê w imieniu 
przekonana, ¿e te „bolaki” zdecydo- piek³a placek, to córki wyrywa³y go naszej  Redakcji  du¿o,  du¿o  zdrowia 
wa³y o przeznaczeniu jej na wywózkê. sobie z r¹k; po prostu od najm³odszych i spokojnej drogi ku przysz³oœci. 
Ma o to ogromny ¿al do M. Stra¿aka. lat walczy³y o jedzenie. Jedna z piêciu 

Tym sposobem nasza rozmówczy- sióstr - Kaœka, m³odsza od Antoniny, Opracowa³ Stanis³aw Stopa 
ni trafi³a na wschód, w okolice Jaros³a- chodzi³a po wsi od domu do domu. Za-
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tam inna ciekawa inwestycja; w s¹- nem Spokojnym. Po regeneracji si³ Po godzin-
siedztwie zapory powstaje olbrzymi wsiedliœmy w nocny autobus jad¹cy do nej drzemce w 
most zawieszony nad ca³ym kanionem. le¿¹cej w Argentynie Mendozy. Ofero-samolocie zo-
Po przejechaniu tamy i przestawieniu wa³ on bardzo du¿y komfort, siedzenia b a c z y l i œ m y  
zegarków o godzinê do przodu znaleŸ- rozk³ada³y siê tak bardzo, ¿e mo¿na przez okno, ¿e 
ilœmy siê w Arizonie. by³o podró¿owaæ niemal na le¿¹co. zbli¿amy siê do  

Tutaj pierwszym naszym postojem Sporo emocji dostarczy³ podjazd do tu-celu. Z „morza 
by³o miejsce znane na ca³ym œwiecie - nelu pod granic¹ chilijsko - argentyñsk¹ mgie³” pod na-
Wielki Kanion rzeki Colorado. Widok na po olbrzymiej iloœci serpentyn w œwietle mi wy³ania³y siê dwa potê¿ne filary naj-
olbrzymi¹ rozpadlinê w ziemi osi¹gaj¹- pe³ni ksiê¿yca. Po kontroli granicznej s³ynniejszego chyba na œwiecie mostu 
c¹ g³êbokoœæ nawet 1800 m, by³ impo- ruszyliœmy do oddalonej jeszcze o 200 wisz¹cego, czerwonego „Golden Gate”, 
nuj¹cy. Kolor ska³ w kanionie zmienia km Mendozy. O poranku byliœmy na symbolu San Francisco. Kilka minut 
siê w zale¿noœci od pory dnia. W wielu miejscu, wiêc zakwaterowaliœmy siê w póŸniej zeszliœmy w mg³ê, l¹duj¹c w wi-
punktach zbudowano specjalne œcie¿ki, hotelu i ca³y dzieñ przeznaczyliœmy na docznoœci kilku metrów. Po odebraniu 
którymi mo¿na dostaæ siê do samej kra- zwiedzanie. Nazajutrz, wczeœnie rano, samochodu ruszyliœmy na podbój Kali-
wêdzi tej potê¿nej rozpadliny. Podró¿u- udaliœmy siê do rz¹dowego budynku, fornii. Poranne mg³y powoli zanika³y, a 
j¹c po Arizonie nie mogliœmy nie zoba- aby za³atwiæ zezwolenie na Aconcaguê, my zwiedzanie rozpoczêliœmy od San 
czyæ „Meteor Crater” - krateru powsta³e- najwy¿szy szczyt Ameryki Po³udniowej Francisco. Miasto to, malowniczo po³o-
go po uderzeniu meteorytu o œrednicy (6962 m n.p.m.), nasz g³ówny cel. Po ¿one na pó³wyspie, z którego w kierun-
1,2 km i g³êbokoœci 250 m oraz Rezer- wype³nieniu formularza i wp³aceniu od-kach pó³nocnym i wschodnim mo¿na 
watu Sunset Crater z aktywnymi zjawi- powiedniej kwoty wszystkie formalnoœci siê wydostaæ przez potê¿ne mosty, 
skami wulkanicznymi. by³y za³atwione. Poczyniliœmy ostatnie przywita³o nas s³oñcem i letni¹ tempe-

Musieliœmy nadrobiæ czasu, wiêc ru- zakupy ¿ywnoœci oraz paliwa do goto-ratur¹. Szczególnie ciekawe by³y w¹s-
szyliœmy w dalsz¹ drogê. Minêliœmy wania i ruszyliœmy lokalnym autobusem kie strome uliczki z zabytkowymi tram-
Phoenix i po kilku godzinach znów by- do Puente del Inca (2700 m n.p.m.), wajami, znane z filmów sensacyjnych. 
liœmy w Kalifornii. Tym razem w Parku niewielkiej wioski, sk¹d rozpoczyna siê Polodowcowa Dolina Yosemite le¿¹ca 
Narodowym Joshua Tree znanym z ma- wêdrówkê na szczyt. Na miejscu byli-w Górach Sierra Nevada by³a naszym 
lowniczych, olbrzymich g³azów, ideal- œmy tu¿ przed zachodem s³oñca. Na kolejnym celem. Przywita³y nas t³umy 
nie nadaj¹cych siê do wspinaczki oraz koñcu potê¿nej doliny olbrzymia góra, turystów, trafiliœmy na weekend. Nie-
charakterystycznych kaktusów i tzw. Aconcagua, wznosi³a siê pionowo pra-wielka wioska Yosemite w sercu parku 
„drzew Jozuego”. Czas naszego wylotu wie 4,3 km nad nami.narodowego przypomina³a Zakopane w 
do Chile zbli¿a³ siê bardzo szybko, wiêc szczycie sezonu. Pogoda by³a idealna, 

Ci¹g dalszy przygód na Aconcagui, ruszyliœmy do Los Angeles. Miasto jest wiêc zatrzymaliœmy siê na znanym 
a tak¿e w Argentynie, Chile oraz na za-olbrzymie i sk³ada siê z domków jedno-wœród wspinaczy miejscu biwakowym 
chodnim wybrze¿u USA w nastêpnym rodzinnych, jedynie w centrum finanso-zwanym „Camp 4”, który ulokowany jest 
numerze „Zgody”. Zapraszam na ofi-wym znajduje siê kilka wie¿owców. Po-pod olbrzymi¹, kilometrowej wysokoœci 
cjaln¹ stronê wyprawy:stanowiliœmy je zobaczyæ po powrocie z granitow¹ œcian¹ El Capitan. Po nastê-
           Chile, zatem udaliœmy siê na lotnisko, pnych kilku godzinach jazdy znaleŸliœ-

gdzie oddaliœmy samochód i zaczêliœ-my siê pod najwiêkszymi ¿yj¹cymi isto-
my upychaæ nasze baga¿e do dozwo-tami na Ziemi, sekwojami. Najbardziej 
lonej wagi. Znów siê uda³o i bez prze-znan¹ jest okaz zwany Genera³ Sher-
szkód weszliœmy na pok³ad Boeinga linii man. Zaciekawi³a nas kora tych ogrom-
LAN Chile. D³ugi, 11-godzinny lot na po-nych drzew, która nie jest twarda i przy-
cz¹tku przebiega³ nad Meksykiem, póŸ-pomina g¹bkê. 
niej pod nami by³ ju¿ tylko Ocean Spo-Dalsza droga prowadzi³a w okoli-
kojny.cach Pustyni Mojave. Jest to rejon poli-

Ameryka P³d. przywita³a nas lekkim gonów, gdzie armia amerykañska te-
deszczem i chmurami, spoœród których stuje nowe rodzaje broni. Kilkakrotnie 
wy³ania³y siê potê¿ne szczyty Andów. mogliœmy obserwowaæ dziwne i taje-
Ju¿ opuszczenie wnêtrza samolotu mnicze obiekty lataj¹ce, bêd¹ce jaki-
przypomnia³o nam, ¿e znaleŸliœmy siê miœ nowoczesnymi samolotami. W koñ-
w innej strefie klimatycznej, na drugiej cu dotarliœmy do Doliny Œmierci. Na jej 
pó³kuli. Kilkadziesi¹t minut póŸniej by-terenie znajduje siê najwiêksza depre-
liœmy ju¿ w taksówce wioz¹cej nas do sja obu Ameryk. Miejsce to zwane Bad 
hotelu w Santiago de Chile. Stolica tego Water, wed³ug najnowszych pomiarów 
ró¿norodnego kraju bardzo przypomi-znajduje siê na „wysokoœci” - 91 m 
na³a klimatem Kraków. Jest ona du¿ym p.p.m.  Powierzchnia ziemi pokryta jest 
oœrodkiem akademickim, licz¹cym ok. tward¹ skorup¹ soli i innych minera³ów, 
4,5 mln mieszkañców. Po aklimatyzacji wykrystalizowanych z wody.Dalsza dro-
na nowym kontynencie wyruszyliœmy ga prowadzi³a pustynnymi terenami 
do oddalonego o 2 godziny jazdy auto-znanymi chocia¿by z westernowych 
busem Valparaiso, miasteczka nad Pa-scenerii. Po kilku godzinach jazdy byliœ-
cyfikiem, wpisanego na listê UNESCO. my ju¿ w Las Vegas. Niedaleko Vegas, 
Odwiedziliœmy równie¿ s¹siednie Vina w g³êbokim kanionie zbudowana zo-

Tekst i foto: Marek ¯o³¹dek del Mar, jedno z najpopularniejszych w sta³a olbrzymia Tama Hoovera o wyso-
               (MasalaPeak.com)Chile miejsc wypoczynku nad Ocea-koœci 225 m. Obecnie w budowie jest 

   www.MasalaPeak.com
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¿enie, z którym ewentualnie dzieci, na-Najpierw trzykrotny g³os dzwon- W drugiej ods³onie, nazwijmy j¹ te-
uczyciele i dyrekcja mog¹ siê spotkaæ w ka, potem donoœny g³os dyrektora A. oretyczn¹, uczniowie zostali podzieleni 
przysz³oœci, uwa¿am, ¿e te bardzo so-Œlazyka - „To jest alarm! Uwaga, po- na trzy grupy wiekowe:najm³odsz¹ (na-
lidnie zorganizowane dzia³ania osi¹-¿ar, pali siê! - przeszy³ mury budynku uczanie zintegrowane), œredni¹ (szko³a 
gnê³y swój cel.   szkolnego w Porêbie Wielkiej. W ci¹- podstawowa) i najstarsz¹ (gimnazjum). 

£. Su³kowski - g³ówny koordynator gu zaledwie trzech minut i 30 sekund Grupy te rotacyjnie przemieszcza³y siê 
akcji: - Myœlê, ¿e akcja uda³a siê rewe-wszyscy uczniowie znaleŸli siê na ze- po trasie: stanowisko Maltañskiej S³u¿-
lacyjnie. Nauczyciele i uczniowie za-wn¹trz, na placu przed szko³¹. Po by Medycznej - wozy stra¿y po¿arnej - 
chowali „zimn¹ krew”. Wszystko by³o chwili wychowawcy poszczególnych samochód policyjny. Przy ka¿dym z 
sprawnie zorganizowane, w tym przy-klas meldowali dyrektorowi stan li- tych stanowisk uczniowie mieli okazjê 
jazd wszystkich s³u¿b. Dziêki Bogu, ¿e czebny uczniów. Okaza³o siê, ¿e jed- zapoznaæ siê z elementami wyposa¿e-
by³y to tylko dzia³ania symulacyjne, o-nego brakuje. Pozosta³ w budynku. nia, technikami stosowanymi w czasie 
by nigdy nie trzeba by³o ich zastosowaæ Nikt nie wiedzia³, co siê z nim sta³o. akcji bojowych, sposobami niesienia 
w realnej rzeczywistoœci. Jestem zado-Jedno by³o pewne: jego ¿ycie by³o za- pierwszej pomocy. Mieli tak¿e mo¿li-
wolony, ¿e uda³a siê i pogoda i akcja.gro¿one. Dyrektor natychmiast po- woœæ uzyskaæ odpowiedzi na interesu-

A. Œlazyk - dyrektor szko³y: - Takie wiadomi³ Stra¿ Po¿arn¹, a ta Policjê. j¹ce ich tematy, czy wsi¹œæ do samo-
akcje maj¹ na celu przede wszystkim Stra¿acy pojawili siê w szkole po 8 chodu policyjnego albo stra¿ackiego, 
przygotowanie dzieci, m³odzie¿y i do-minutach. Po meldunku dyrektora o co zreszt¹ masowo czynili. Jednych cie-
ros³ych do racjonalnego dzia³ania, nie zaistnia³ej sytuacji stra¿acy w pe³- kawi³o np. zak³adanie kajdanek lub ró¿-
ulegania panice i przera¿eniu w sytuacji nym rynsztunku bojowym udali siê ne rodzaje obron stosowane przez ofia-
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. Takie nag³e do wnêtrza budynku w celu poszuki- rê podczas ataku napastnika, co znako-
i niespodziewane sytuacje kszta³tuj¹ wania ch³opca oraz zlokalizowania i micie prezentowa³ sier¿ant K. Gacek. 
równie¿ u naszych dzieci po¿¹dany na-zlikwidowania Ÿród³a zagro¿enia. Po Inni dopytywali o szczegó³y zwi¹zane z 
wyk dzia³ania w sytuacjach niebezpie-chwili wynieœli zranion¹ ofiarê, któr¹ wyposa¿eniem wozów stra¿ackich a je-
cznych, np. nawyk sprawnego, szyb-zajê³a siê Maltañska S³u¿ba Medycz- szcze inni poch³aniali wiedzê zwi¹za-
kiego wyjœcia z budynku szko³y, nie po-na z Mszany Dolnej. Wkrótce cel zo- n¹ z metodami sztucznego oddychania, 
padania przy tym w panikê, i nie robie-sta³ osi¹gniêty; ch³opcu wróci³a œwia- któr¹ realizowali praktyczne na fanto-
nia z takich sytuacji  sensacji.    domoœæ i nakryty specjalnym kocem mie. W ka¿dym razie zainteresowanie 

Dzisiejsza akcja przebieg³a wzoro-oczekiwa³ na przyjazd karetki po- by³o bardzo du¿e i niew¹tpliwie posze-
wo, zw³aszcza, ¿e dzieci ani nauczycie-wiadomionego w miêdzyczasie Pogo- rzy³o wiedzê uczniów z zakresu tema-
le nie wiedzieli o niej, (zdarzy³a siê i ta-towia Ratunkowego. Wœród wielu u- tyki zwi¹zanej z bezpieczeñstwem.   
ka sytuacja: jedna klasa w ogóle nie czniów, zw³aszcza klas m³odszych da- O opiniê na temat przeprowadzonej 
us³ysza³a dzwonka i alarmu i dalej siê ³y siê zauwa¿yæ niepewnoœæ i poru- akcji zapyta³em kilka kompetentnych 
uczy³a; dopiero po mojej interwencji w szenie. W miêdzyczasie przyjecha³ osób: 
ci¹gu 15 sekund dzieci opuœci³y budy-wóz stra¿acki z Limanowej, który a- A. Smaciarz - Prezes OSP w NiedŸ-
nek). W ci¹gu 3 i pó³ minuty wszystkie kurat znajdowa³ siê w okolicy. Nie- wiedziu: - Chcê stwierdziæ, ¿e za³o¿e-
dzieci opuœci³y budynek i znalaz³y siê w bezpieczna sytuacja zosta³a opano- nia zosta³y przygotowane i zrealizowa-
miejscu rozœrodkowania. Jest to bardzo wana. Podwórze wype³nione bojowy- ne zgodnie z planem jaki widocznie po-
dobry czas i aby go utrzymaæ, takie ak-mi wozami oraz stra¿akami i poli- siada dyrektor szko³y. Uczniowie zosta-
cje bêdziemy powtarzaæ w przysz³oœci cjantami przywróci³y poczucie bez- li wyprowadzeni na plac przedszkolny. 
po to, ¿eby przede wszystkim kszta³to-pieczeñstwa. To wszystko wydarzy³o Poszkodowana osoba, która przebywa-
waæ u dzieci nawyk sprawnego, szyb-siê 25 kwietnia… na szczêœcie - „na ³a w œrodku budynku zosta³a wyprowa-
kiego dzia³ania w sytuacji zagro¿enia niby”. dzona przez stra¿. Akcja ratownicza po-
zdrowia i ¿ycia, i nie ulegania panice.W tym bowiem dniu w porêbiañ- sz³a szybko i sprawnie, co zas³uguje na 

S³u¿by zadzia³a³y b³yskawicznie. skiej szkole przeprowadzona zosta³a szczególn¹ uwagê z tego choæby wzglê-
Stra¿ Po¿arna z NiedŸwiedzia przyby³a akcja praktycznego przeæwiczenia pro- du, ¿e to wszystko by³o robione bez u-
tu po 8 minutach od otrzymania infor-cedur przygotowanych na wypadek za- przedzenia.    
macji. Stra¿ Po¿arna z Limanowej po12 gro¿enia bezpieczeñstwa w szkole, w K. Gacek - dzielnicowy z Komisa-
minutach (znajdowa³a siê akurat w po-tym sprawdzenie synchronizacji dzia- riatu Policji w Mszanie Dolnej na teren 
bli¿u, w terenie i dosta³a sygna³). Poli-³añ poszczególnych s³u¿b w sytuacji za- naszej gminy: - Uwa¿am, ¿e szko³a i p. 
cja natomiast w trybie alarmowym zo-gro¿enia ¿ycia i zdrowia spo³ecznoœci dyrektor zorganizowali akcjê bardzo 
sta³a poinformowana przez stra¿aków o szkolnej. Oczywiœcie wszystko dzia³o dobrze. Zajêcia zosta³y przeprowadzo-
tym, ¿e coœ siê dziejesiê w obecnoœci dzieci.  ne szybko i sprawnie. Z uwagi na zagro-
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W szkole nauka sz³a solidnie! Dzie- Sprzêty szkolne zasta³em w op³a-
ci uczêszcza³y bardzo dobrze! Uczy³y kanym stanie. Poniszczone, rozrzucone 
siê nad podziw! ¯adnych chorób na te- po szopach i stodo³ach, przykryte po-
renie szko³y nie by³o.Rok szkolny prze- w³ok¹ plew i sieczki, stojak pod tablicê 
szed³ szczêœliwie, zakoñczony nabo- wype³nia³ lukê w p³ocie ogródka; ksiê-
¿eñstwem w koœciele. gi i akta szkolne zniszczone,kartki wyr-

wane, wiele rzeczy zginê³o. Nawet w 
Janina Samo³yk  - kierownik szko³y pocz¹tkach nie mia³em w³asnego 

Konina, dnia 2 VII 1940. krzes³a i zmuszony by³em po¿yczaæ je 
od gospodarza, bo ani grosza nie mia-

Od 1.09.1945 r. ³em na zakupienie najpotrzebniejszych 
pe³ni³em obowi¹z- rzeczy. Dziêki dochodowi uzyskanemu CZEŒÆ II ki nauczyciela tut. z do¿ynków w NiedŸwiedziu, dziêki 
szko³y, a zarazem Nie zg³osi³a siê do s³u¿by. Uczy³o poparciu i pracy ks. Baradzieja Fran-
obowi¹zki kierow-nas dwie: Zapa³a Anna i ja. Z powodu ciszka proboszcza z NiedŸwiedzia do-
nika szko³y, pro-nie przydzielenia 3-ciej si³y nauczy- chód w kwocie 1125 z³ wydatkowa³em 
wadz¹c sam 6 klas cielskiej, uczy³o siê tylko 4 klasy. Wa- na zakupienie krzes³a, sto³u i innych, 
z powodu braku si³ runki pracy okropne! Gmina z gosp. niezbêdnych sprzêtów i pokrycie wy-
nauczycielskich o Wójtem Zapa³¹ Kub¹ nie chcia³a wy- datków kancelaryjnych i tak powoli 
liczbie 170 dzieci naj¹æ nam 2 izby na salê szkoln¹… trzeba by³o dorabiaæ siê do jakiego ta-

przy czym dochodzi³em do szko³y z Chodz¹c do Gminy, nalegaj¹c o kiego porz¹dku. Z pieniêdzy otrzyma-
NiedŸwiedzia codziennie przebywaj¹c wynajem 2-giej izby i ³awek nas³ucha- nych z Inspektoratu Szkolnego w Li-
6 km tam i z powrotem.³am siê wprost nieprawdopodobnych manowej zakupiono stó³ i ³awki szkol-
   Z uwagi na to, ¿e uczy³em sam, po-gadañ od wójta: ¿e na takie ciê¿kie cza- ne tak b. potrzebne, gdy¿ czêœæ dzieci 
szczególne klasy mia³y naukê co drugi sy (szczególnie dla Gminy!?) To wy- musia³a staæ w klasie podczas  lekcji… 
dzieñ… Ten stan trwa³ do dnia 11.02. starczy jak jedna nauczycielka bêdzie    Na skutek wojny i przerw w nauce 
1946, bowiem odt¹d przydzielono dru-uczy³a w Koninie (szko³a o 3 si³ach), ¿e dzieci tut. szko³y wykazuj¹ wielkie bra-
g¹ si³ê w osobie p. Polek Stefanii prze-je¿eli mi siê zachciewa sprowadzaæ je- ki czego dowodem znaczny procent 
niesionej z Mikulczyc, pow. bytom-szcze jedn¹ nauczycielkê, to mogê so- drugorocznych. W okresie robót polo-
skiego. Ustêpuj¹ca od 1.09.1945 p. Za-bie na swój koszt zrobiæ ³awki i wyna- wych w jesieni frekwencja by³a s³aba, 
palanka Anna, przeniesiona z Koniny j¹æ salê. I tak te¿ siê sta³o! Za po¿yczo- polepszy³a siê w okresie zimowym o-
do Zawady k/Tymbarku wyjecha³a st¹d ne pieni¹dze (po¿yczy³am u ks. kat. si¹gaj¹c 70% obecnoœci. 
uszczêœliwiona, gdy¿ jak sama zwie-M¹drzyka W³.), bo pensji nie otrzymy-     Od 11.02 1946 przydzielono do tut. 
rzy³a siê przymiera³a tutaj g³odem, do waliœmy przez okres 6 miesiêcy, wy- Szko³y Polek Stefaniê zaœ od 1 03 1946 
tego z w³asnej kieszeni do³o¿y³a na wy-najê³am izbê u Sutora Jana na os. Kurka p. Polek Mariana jako 3 - ci¹ si³ê nau-
datki zwi¹zane z utrzymaniem szko³y.na salê szkoln¹. Wynajem kosztowa³ czycielsk¹. Otucha wstêpuje, ¿e dziêki 

Warunki jakie zasta³em rozpoczy-100 z³. 50 z³ wp³aci³am, a drugie 50 z³ temu nauka szkolna pójdzie normal-
naj¹c rok szkolny, nie by³y szczególne. po pó³roczu wp³aci³a wraz z zebrany- nym trybem, a stan i braki w wiado-
Sprawa wynajmu izb szkolnych sta³a w mi groszami od tych dzieci, które siê moœciach jeœli nie w zupe³noœci to w 
miejscu, gdy¿ tut. zarz¹d gminny nie tam uczy³y  p. Zapa³a. W póŸniejszych ka¿dym razie w du¿ej mierze zmniejsz¹ 
chcia³ zap³aciæ zaleg³ego czynszu za czasach Gmina odda³a te pieni¹dze, ale siê… Budowa szko³y stanê³a na mar-
wynajem izb szkolnych. W ostatniej nigdy siê nie zetrze plamy swego hañ- twym punkcie z braku funduszów. Mi-
chwili w przeddzieñ  rozpoczêcia nauki bi¹cego postêpowania… mo zapewnieñ i obiecanek nawet dachu 
sprawa ta zosta³a pozytywnie za³a-Budowa budynku szkolnego roz- nie przykryto w zupe³noœci i niema wi-
twiona i uregulowano w miêdzyczasie poczêta w 1938 r. stanê³a w miejscu. doków by w przysz³ym roku szkolnym 
nale¿ytoœæ za rok ubieg³y. Mury podci¹gniête pod piêtro w czasie nauka odbywa³a siê we w³asnym bu-

Nauka odbywa³a siê w 2 izbach, a wakacji 1939 r. tu¿ przed wojn¹ nie na- dynku…
to: u Palac Katarzyny i u Józefa Nowa-kryte. Jesieñ wyj¹tkowo œliczna, wiêc    Rok szkolny zakoñczono dnia 28.06 
ka na osiedlu u „Fr¹czka”, przy czym znów wêdrówki bez koñca do Gminy, 1946 r. uroczystym nabo¿eñstwem. 
we wtorki i czwartki odbywa³a siê na-¿eby nakryæ mury, bo jak deszcze spad-
uka religii dla wszystkich klas. Budowa Stanis³aw Serafin  n¹, kto to zrobi? A¿ wreszcie sami go-
szko³y zaniedbana od kilku lat, ruszy³a nauczyciel i kierownik szko³yspodarze nakryli mury. 
z miejsca, od wrzeœnia do listopada wy-Jak wspomnia³am wy¿ej, do czasu  Oto wykaz osób kieruj¹cych szko³¹ koñczono szkielet dachu i pod zimê na-uregulowania pracy w szkolnictwie nie w ci¹gu 100 lat jej istnienia:kryto dach zaledwie w jednej dziesi¹tej otrzymywa³yœmy pensji do 1 03 1940 r. Sio³o W³adys³aw, Kozulska Zofia, czêœci. Ani to nie by³oby zrobione, gdy-Jednego z³amanego grosza znik¹d! O Kuœnierzowa Stanis³awa, Kunicki Sta-by nie interwencja P. Inspektora Szkol-tyle muszê podkreœliæ, ¿e ludzie starali nis³aw, Kowicki Karol, Samo³yk Jani-nego w Limanowej, który wyasygno-siê choæ czymkolwiek nam pomóc. Sa- na, Serafin Stanis³aw, Polek Marian, wa³ kwotê 50.000 z³ na budowê tej¿e mi zebrali nam trochê ziarna na chleb, Mirtyñska Zofia, Kostrz Marian, Papu-szko³y. Z chwil¹ wyczerpania siê go-zawsze ktoœ przyniós³ odrobinê mas³a ziñski Aleksander, Kap³an Julian, Flo-tówki budowa stanê³a i czeka znów czy jajko, i tak siê ¿y³o z nadziej¹ lep- rek Jan, Florek Helena, Hopek Andrzej, zmi³owania w³adz szkolnych i s³aba szego jutra. Bieda z nêdz¹, d³ugi ros³y, a Kurek El¿bieta... jest nadzieja wykoñczenia szko³y, je-o pensji nie ma s³ychu. A¿ 1.III. 940 r. 
¿eli w³adze szkolne nie wyasygnuj¹ od-pensja!!! Wyrównanie i uciecha, ¿e ju¿ Na podstawie Kroniki Szko³y 
powiednich funduszów. d³u¿ej po¿yczaæ nie bêdziemy. opracowa³ Stanis³aw Stopa
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Dowództwo 1. PSP postanowi³o siê TRZANSKIEJ" - podziemnej, powi¹-
poddaæ Niemcom.  Józef Kuraœ nie wy- zanej z ludowcami, organizacji zwal-
bra³ jednak niewoli i z kilkoma innymi czaj¹cej "Goralenvolk" góralskimi rê-
oficerami i ¿o³nierzami zamierza³ prze- kami. Pierwsze próby likwidacji KT nie 
dostaæ siê przez Wêgry do Francji. Plan da³y rezultatów; zlikwidowano np. 
ich jednak siê nie powiód³ i po tu³aczce, dwóch "turystów" (te same metody sto-
14 paŸdziernika 1939 roku, Kuraœ wró- sowa³o potem UB), a naprawdê nie-
ci³ do Waksmundu. mieckich agentów Benela i Kruszew-

Nasta³ czas okupacji niemieckiej. skiego. Jednak wsypy spowodowane 
Na Podhalu rozpoczê³a siê akcja wdra- przez agenta Romanowskiego dopro-
¿ania niemieckiej polityki narodowo- wadzi³y do faktycznej likwidacji Kon-
œciowej: propaganda niemiecka prze- federacji.
konywa³a górali, ¿e s¹ ludnoœci¹ odrê- Waksmundzcy donosiciele poin-
bn¹, nie polsk¹, maj¹c¹ przodków w formowali Niemców o roli, jak¹ od-
skandynawskich Gotach. Akcja "Gora- grywa³ w niej "Orze³", wiêc odwet roz-
lenvolku" obejmowa³a szko³y, w któ- poczêli od jego najbli¿szych. 29 czer-
rych zaczêto nauczaæ jêzyka góralskie- wca 1943 r. niemieccy ¿andarmi, gra-

Urodzi³ siê 23 X 1915 w Waksmun- go, oferowa³a lepsze warunki ¿ycia dla natowi policjanci oraz cywilni konfi-
dzie. Rodzina by³a bardzo aktywnie za- ludzi przyznaj¹cych siê do pochodze- denci napadli w nocy na dom Kurasia 
anga¿owana w ruch ludowy i z tego po- nia góralskiego, namawia³a do wyjazdu (73-letniego ojca "Or³a"). W domu za-
wodu pozostawa³a w konflikcie z w³a- do pracy w Rzeszy. stali te¿ ¿onê "Or³a" wraz z 2,5-letnim 
dzami sanacyjnymi. „Goralenvolk” na Podhalu nie cie- synkiem Zbyszkiem. Wszystkich za-

W latach 1921 - 26 chodzi³ do szko- szy³ siê popularnoœci¹. W Waksmun- strzelili. Potem podpalili dom Kura-
³y w Waksmundzie, a w latach 1928 - 33 dzie np. karty G.(oralenvolku) przyjê³y siów. Gdy "Orze³" dowiedzia³ siê o za-
do gimnazjum w Nowym Targu. W kla- tylko 62 osoby, podczas gdy P.(olskich) mordowaniu najbli¿szych, zmieni³ pse-
sie VI „rzuci³ szko³ê”, prawdopodobnie wydano 2330. Jest to istotne, poniewa¿ udonim na ten, pod którym mia³ staæ siê 
na skutek konfliktu z rodzicami na tle konflikt ten trwa³ i póŸniej, a z goralen- s³awnym: "Ogieñ". Przyjêcie tego pse-
"k³opotów wychowawczych". Pogo- volkowców i innych kolaborantów wy- udonimu doskonale odzwierciedla stan 
dzony,  ostatecznie  pozosta³  w  domu  wodzili siê czêsto agenci UB. w jakim siê znalaz³, a zarazem wyjaœnia 
i pomaga³ w gospodarstwie wraz z bra- Trud zwalczania "Goralenvolku" szczególnie zaciek³¹ nienawiœæ Ognia 
tem Micha³em i siostr¹ Mari¹. W 1936 podjê³y organizacje: ZWZ - Armia Kra- do konfidentów niemieckich.
roku zosta³ powo³any do wojska. S³u¿- jowa i Powiatowa Delegatura Rz¹du, Morderstwo dokonane na rodzinie 
bê odby³ w 2 Pu³ku Strzelców Podha- SL „Roch”. By³y to organizacje o po- Kurasiów stanowi³o prolog do tragedii 
lañskich (2. PSP) w Sanoku, a nastêp- dobnej idei, ale dzia³aj¹ce osobno, co ca³ego Waksmundu. W nieca³y tydzieñ 
nie skierowany zosta³ do szko³y podo- nie wró¿y³o powodzenia w wysi³kach. póŸniej wieœ otoczy³o kilkuset esesma-
ficerskiej Korpusu Ochrony Pograni- Dopiero w maju 1941 roku za spraw¹ nów, ¿andarmów i gestapowców. Spê-
cza (KOP) w G³êbokiem, gdzie po jej Augustyna Suskiego - absolwenta Uni- dzono wszystkich mieszkañców wioski 
ukoñczeniu awansowano go do stopnia wersytetu Jagielloñskiego, wyk³adow- - nie wy³¹czaj¹c starców, kobiet i dzieci 
kaprala. Po kursie pe³ni³ s³u¿bê w S³o- cy i wychowawcy m³odzie¿y wiejskiej - na cmentarz, gdzie siê im po³o¿yæ 
bodce ko³o Wilna. Po powrocie z woj- w uniwersytetach ludowych - nast¹pi³a twarz¹ do ziemi. Wszystkich wybra-
ska,  Kuraœ  ponownie  zaj¹³  siê  prac¹ konsolidacja si³ poprzez stworzenie or- nych razem z partyzantami pognano do 
i w³¹czy³ siê w nurt polityki ludowej. ganizacji konspiracyjnej pod nazw¹ szko³y, któr¹ zmieniono w miejsce ka-
Pragn¹³ w ten sposób kroczyæ œladami Konfederacja Tatrzañska. G³ównym jej Ÿni. O godzinie 8.00 wieczorem nast¹-
ojca Józefa, który w 1923 roku zorga- celem by³a walka z okupantem o Polskê pi³ fina³: (...) rozkazano wszystkim le-
nizowa³ ko³o PSL "Piast" - w po³owie woln¹, niepodleg³¹, ale te¿ demokraty- ¿¹cym na ziemi ludziom uklêkn¹æ, by 
lat 30-tych jako ko³o SL licz¹ce oko³o czn¹. Cz³onkami Konfederacji by³y o- na kolanach wys³uchali wyroku: 33 o-
50 cz³onków, w powiecie zajmowa³o soby zwi¹zane przed wojn¹ z ruchem soby skazano na wywiezienie do obo-
trzecie miejsce, po Nowym Targu i Ma- ludowym istniej¹cym na Podhalu; do zów koncentracyjnych, 5 partyzantów 
ruszynie.  tego krêgu zalicza³ siê te¿ Józef Kuraœ na karê œmierci i rozstrzelano ich na 

PóŸn¹ wiosn¹ 1939 roku Kuraœ zo- "Orze³" przewodnicz¹cy placówce KT miejscu. Wœród wywiezionych do obo-
sta³ wezwany na kilkutygodniowe æwi- w Waksmundzie. W³aœnie za jego spra- zów znaleŸli siê bracia "Ognia" - Woj-
czenia w szeregach 1. PSP w Nowym w¹ placówka ta, istniej¹ca od czerwca ciech i W³adys³aw, zaprzysiê¿ony cz³o-
S¹czu. 23 (25?) sierpnia uleg³ zmobili- 1941 roku, wykaza³a du¿¹ aktywnoœæ nek Konfederacji Tarzañskiej.
zowaniu. Walczy³ w szeregach 8. kom- w zwalczaniu "Gorallenvolku", prze-

Na podstawie nowych materia³ów panii pod dowództwem kpt. L. Œwier- ciwdzia³aniu na rzecz wyjazdu do Rze-
historycznych opracowa³czewskiego. Kompania tak jak i ca³y szy, przeciw wywózce drzewa do tarta-

 Stanis³aw Stopapu³k pozostawa³a w ci¹g³ej walce z ata- ku dla celów wojennych, przeciw kon-
kuj¹cymi Niemcami. Jej szlak bojowy tyngentom itp. Wœród tych ludzi zro- Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
wiód³ od Limanowej przez Nowy S¹cz, dzi³a siê myœl zorganizowania grupy 
Bobow¹, Szymbark, Jas³o,Krosno, Dy- wypadowej przeciw instytucjom pra-
nów, Birczê, Moœciska i Las Janowski. cuj¹cym na rzecz wroga.
18 wrzeœnia, na drugi dzieñ po prze- Józef Kuraœ doœæ szybko wszed³ w 
kroczeniu polskiej granicy przez woj- konflikt z w³adzami niemieckimi i od 
ska sowieckie, jednostka zosta³a rozbi- czerwca 1941 r. stan¹³ na czele lokal-
ta miêdzy Lwowem, a Jaros³awiem. nej placówki "KONFEDERACJI TA-
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wsze dla nas zwyciêskie, poniewa¿ W 2005 r. uniwersytecki kana³ 
mój œwietny wywiad, który mia-telewizyjny KUED w Salt Lake 
³em w sztabie obergruppenführera City w stanie Utah (USA) nada³ 
Krugera, szefa Gestapo na dystrykt wywiad ze Spencerem Feltem - 
Krakau, donosi³ mi na czas kiedy jednym z cz³onków za³ogi bom-
id¹ Niemcy, jakimi si³ami i jak bowca California Rocket , który 
uzbrojeni”. w 1944 r. rozbi³ siê w Gorcach, a 

Gdy w ramach odtwarzania Si³ Zbrojnych w Kraju pod-jego za³oga  dziewiêciu lotników zosta³a odnaleziona i o-
czas akcji „Burza” mobilizowany by³ w Inspektoracie Armii toczona opiek¹ przez oddzia³ „Lamparta”.Lotnicy prze-
Krajowej Nowy S¹cz 1 Pu³k Strzelców  Podhalañskich,  od-bywali u partyzantów przez 5 tygodni. Amerykañskim 
dzia³ J. Zapa³y wszed³ w jego sk³ad, a dowódca oddzia³u telewidzom Spencer Felt powiedzia³: „Byli cudownymi 
„Lampart” obj¹³ z dn. 24.IX.1944 roku dowództwo IV Ba-ludŸmi i pomagali nam z nara¿eniem w³asnego ¿ycia”.
talionu dzia³aj¹cego na terenie obwodu Nowy Targ. W tym 
te¿ dniu w Jamnem na Ska³ce zosta³ zaprzysiê¿ony jako jed-9 kwietnia minê³a 40 rocznica œmierci Juliana Zapa³y 
nostka Wojska Polskiego, a baz¹ kwaterunkow¹ batalionu „Lamparta” , dowódcy IV Batalionu 1 Pu³ku Strzelców Pod-
by³y Gorce.  halañskich, majora Armii Krajowej. Jego grób na cmentarzu 

19 stycznia 1945 r. gen. Leopold Okulicki rozwi¹zuje parafialnym w NiedŸwiedziu z granitowym kawa³kiem ska-
AK i zwalnia ¿o³nierzy od przysiêgi. Tak t¹ chwilê odno-³y - czêœci¹ ukochanych Gorców - jest znany mieszkañcom 
towa³ J. Zapa³a: „Dzia³aliœmy do 21 I 1945 r., to znaczy do naszej gminy oraz turystom. Za dzia³alnoœæ partyzanck¹ J. 
chwili, kiedy Armia Radziecka przekroczy³a liniê Kraków-Zapa³a uhonorowany zosta³ Srebrnym Krzy¿em Virtuti Mi-
Zakopane. Wtenczas oddzia³ mój przesta³ istnieæ.”  litari i innymi odznaczeniami. Ten wybitny syn Ziemi Nie-

Pod koniec wojny „Lampart” zosta³ ranny w nogê i wy-dŸwiedzkiej,  zawodowy wojskowy w stopniu kapitana bra³ 
maga³ leczenia. Po wojnie awansowano go na stopieñ ma-udzia³ w 1939 roku jako dowódca baterii w obronie Modli-
jora, lecz zmuszony jest do ukrywania siê w obawie przed na. Po kapitulacji twierdzy Modlin w dniu 28 wrzeœnia zo-
represjami, jakie spotyka³y ¿o³nierzy AK. Bezpiecznym sta³ jak pisze: „…puszczony z szabl¹ do domu, jak wszyscy 
schronieniem by³ najpierw szpital w Rabce, u doktora Jani-oficerowie Modliniacy”. 
ka, a potem dom Sióstr ze Zgromadzenia Rodziny Maryi w Ju¿ w jesieni 1940 r. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ dywersyjn¹, 
NiedŸwiedziu. Ujawni³ siê dopiero po amnestii og³oszonej któr¹ tak w swoim ¿yciorysie wspomina: „Maj¹c zapasy 
przez rz¹d w sierpniu 1945 roku. Stan zdrowia nie pozwoli³ kwatermistrzowskie, ¿ywnoœciowe i pieni¹dze rozpocz¹-
mu ju¿ po wojnie na podjêcie pracy zawodowej, a prze-³em dzia³alnoœæ partyzanck¹ w Gorcach (powiaty: nowo-
œladowania ze strony UB sprawi³y, ¿e odsun¹³ siê od dzia-tarski, limanowski i nowos¹decki), pocz¹wszy od Babiej 
³alnoœci publicznej. Do koñca ¿ycia mieszka³ w NiedŸwie-Góry, a¿ Po Krynicê. Pseudonim mój by³  Lampart”. Na-
dziu w rodzinnym domu. Zmar³ w szpitalu w Krakowie ma-stêpnie ogólnikowo, powœci¹gliwie i lapidarnie napisa³: 
j¹c 60 lat.                                       „Najwiêksze walki stoczyliœmy  w Ochotnicy Górnej, Dol-

Opracowa³a Maria Lupanej i Tylmanowej oraz w okolicy Szczawnicy i  Krynicy za-

                  Apel 
  w obozie oddzia³u sztabu
 mjr. Józefa Kurasia - Ognia
który przyjmuje meldunek.
          Lato 1946 roku.

      Fotografia pochodzi 
      z archiwum “Zgody”



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu22

tañce i inscenizacje piosenek o wioœnie oraz wykonanie pl¹-
su „Tam gdzie wysoka sosna, maszeruje wiosna” Przyby³e 
pod opiek¹ dyr. M. Baliñskiej i K. Tomali, barwnie ubrane w 
elementy wiosenne, radoœnie œpiewa³y, maszerowa³y i tañ-
czy³y. 

Po zakoñczeniu prezentacji artystycznych dzieci z opie-
kunami uda³y siê pod obelisk Jana Paw³a II zapaliæ znicz w 
rocznicê œmierci papie¿a.                                Anna Liberda

2 kwietnia w Gminnym Oœrodku Kultury odby³ siê fina³ Tradycyjnie 
konkursu plastycznego pt. „Idzie wiosna”, zorganizowane- ju¿, pocz¹wszy 
go przez Gminne Centrum Kultury i Gminn¹ Bibliotekê Pu- od roku 2000, 
bliczn¹ w NiedŸwiedziu. Celem konkursu by³o: rozwijanie odbywa siê w 
uczuæ i wyobraŸni dzieci, zachêcenie ich do indywidualne- Zespole Placó-
go malowania, nieograniczona technika wykonywanych wek Oœwiato-
prac daj¹ca dzieciom pe³n¹ swobodê i radoœæ podczas ma- wych w Podo-
lowania oraz prezentacja i wystawa nades³anych prac stano- binie doroczny 
wi¹ca formê pochwa³y osi¹gniêæ dzieci.   konkurs pisa-

W konkursie wziê³y udzia³ dzieci ze wszystkich przed- nek wielkanoc-
szkoli naszej gminy. Ogólnie wp³ynê³o 111 prac: z Porêby nych. W tym ro-
Wielkiej- 34, z NiedŸwiedzia -39, z Podobina - 17 i z Koniny ku mia³ miej-
21 prac. sce 1  kwietnia,  a zorganizowany zosta³ przez Mariê Zobek 

Zosta³y one wyeksponowane na wystawce w bibliotece i Bernadetê Gnieck¹.
publicznej. Ogl¹daj¹c je, ma siê wra¿enie, ¿e wykonawcami W konkursie wziê³o udzia³ 16 prac grupowych oraz 38 
byli prawdziwi artyœci. Zachwyca bogactwo kolorów, cie- indywidualnych. Piêknie prezentowa³y siê barwne pisanki, 
kawa kompozycja, ró¿norodnoœæ technik plastycznych, nie- u³o¿one w artystycznie wykonanych koszyczkach, zgroma-
ograniczona pomys³owoœæ, ³¹czenie ró¿nych technik pla- dzone na wystawce w holu szko³y. Wykonano je, stosuj¹c 
stycznych przy wykonywaniu jednej pracy - tote¿ wyró¿- ró¿norakie techniki plastyczne, wyklejaj¹c wspania³e wzo-
nianie poszczególnych prac by³oby niesprawiedliwe w sto- ry maleñkimi elementami. Zachwyca³a precyzja i pomys³o-
sunku do pozosta³ych. W zwi¹zku z tym komisja dokonuj¹- woœæ wykonania, tote¿ komisja oceniaj¹ca prace mia³a spo-
ca ich przegl¹du zdecydowa³a przyznaæ wszystkim dzie- ry dylemat przy ich ocenie. Ostatecznie ustali³a, co nastêpu-
ciom nagrody w postaci ksi¹¿ek i s³odyczy. Ponadto ucze- je:
stnicz¹ce w konkursie przedszkola otrzyma³y pami¹tkowe Pisanki w wykonaniu grupowym:
dyplomy oraz zestawy puzzli. I miejsce - uczniowie kl. V Szko³y Podstawowej 

Zgromadzonych w sali Domu Kultury przedszkolaków II miejsce - (D. Palac, A. Wsó³ i U. Wielowska - kl. I b 
wraz z ich nauczycielami i dyrektorami powita³ J. £opata - Gimnazjum) i (A. Potaczek, K. Jamróz -  kl. I b Gimnazjum) 
kierownik GOK, zapraszaj¹c na prezentacje programów III miejsce - (J. Adamczyk, A. Adamczyk, K. Wsó³, O. 
przygotowanych przez poszczególne przedszkola. Plechowicz i W. Wsó³  kl. I a Gimnazjum) i (A. Surówka, M. 

Jako pierwsze wyst¹pi³y przedszkolaki z Porêby Wiel- Wielowska  kl. II Gimnazjum) 
kiej przyby³e pod opiek¹ M. G³owackiej, M. Drab i A. Tram. Wyró¿nienia otrzymuj¹: (K. Gniecki, M. Karpierz, L, 
W programie pod tytu³em „Zwiastuny wiosny”, dzieci w Karpierz z kl. III), (W. Plechowicz, M. W¹tor z kl. VI) oraz 
kolorowych strojach imituj¹cych kwiaty, ¿aby, ptaki i bie- (A. Karpierz i A. Rzepka  z kl. VI.)  
dronki, inscenizowa³y piosenki o wioœnie. „Wiosna w le- Pisanki w wykonaniu indywidualnym: 
sie”- to program zaprezentowany przez przedszkolaków z I miejsce  - Daniel Potaczek z kl. II
Podobina, przyby³ych pod opiek¹ B. Gnieckiej w towarzy- II miejsce - Alicja Adamczyk z kl. II Gimnazjum, Halina 
stwie dyr. szko³y A. Adamczyk. Du¿e umiejêtnoœci wyka- Bolisêga z kl. I a Gimnazjum 
za³y dzieci przy inscenizacji wiersza ”Marzec”. Radoœnie III miejsce - Edyta Michór z kl. II Gimnazjum, Wojciech 
zachêca³y wiosnê do nadejœcia œpiewaj¹c: „Wiosno, wiosno Adamczyk z kl. VI  
przyjdŸ ju¿ do nas, doœæ ju¿ tej zimy mamy” . Wyró¿nienia: 

Przedszkolaki z Koniny pod opiek¹ Z. Kapturkiewicz £. Gniecki - kl. I Gimnazjum, M. Grabiec - kl. I Gimna-
oraz dyr. szko³y E. Kurek zaprezentowa³y scenkê „O kra- zjum, A. Potaczek - kl. V, S. Biurowiec - kl. IV,  M... Mysza-  
snalu cha³abale”, jak równie¿ inscenizacje piosenek i wier- kl. III i S. Zapa³a - kl. IV. Nagrody i wyró¿nienia ufundowa³a 
szy o wioœnie. W piêknych, kolorowych strojach wykona- szko³a i Krystyna Potaczek.                             Anna Liberda
nych na tê okazjê, œpiewa³y: „Przysz³a ju¿ wiosenna ró¿owa 
panienka, zieleniej¹ ³¹ki, œpiewaj¹ skowronki”.

Du¿e brawa otrzyma³y przedszkolaki z NiedŸwiedzia za 
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PODEGRODZIE
2008

W dniach 16 - 18 maja w Podegrodziu 
odby³ siê XXVI Konkurs Muzyk, Instru-
mentalistów, Œpiewaków i Dru¿bów We-
selnych.

Dobr¹ tradycjê podtrzymali w nim re-
prezentanci  naszej, orkanowskiej ziemi. 

Oto wyniki: 
     W kategorii „Muzyk”:
I miejsce - „Mali Porêbianie” - (Jan i Marek Rusnakowie - skrzypce, Piotr Kaczor - basy)
II miejsce -  „Ma³e Turbacyki „ - (Katarzyna i Darek Krzysztofiakowie - skrzypce, Gabriel Palac - basy)
III miejsce - „Ma³e Turbacyki” - (Andrzej Krzysztofiak i Pawe³ Sutor - skrzypce, Mateusz Krzysztofiak - basy)
     W kategorii „Mistrz i Uczeñ”:
I miejsce -  Franciszek Krzysztofiak - mistrz, Beata Haras, Dominik Krzysztofiak, Jan Halama - uczniowie (Konina)
                   Bronis³aw Kaczor - mistrz, Piotr Kaczor - uczeñ (Porêba Wielka)
     W kategorii „Instrumentalistów”:
II miejsce -  Franciszek Krzysztofiak (Konina)
     Wszystkim wyró¿nionym i nagrodzonym gratulujemy!

NiedŸwiedŸ. 05.05.2008 r.
          

                                                                                                 
   Pan Marcin Maurer 
  Prezes Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych   
  EMPOL Spó³ka z o.o.
  ul. Rzeka 133 
  34-451 Tylmanowa

Szanowny Panie Prezesie!

      Pozwalam sobie przes³aæ Panu zdjêcia stanu porz¹dkowego kontenerów œmieciowych w okresie œwi¹t majowych. Stan jest tragiczny. 
   Zadajê sobie pytanie, czy Panu naprawdê zale¿y na pieni¹dzach? Przecie¿ sam Pan ustali³ cenê za wywóz jednego metra szeœciennego
   œmieci. My pomagamy, jak mo¿emy: spisujemy umowy, sprz¹tamy po wywozie kontenerów, za faktury p³acimy terminowo i bez ¿adnych
   problemów. Co jeszcze mamy zrobiæ, aby sytuacja uleg³a radykalnej poprawie?
      Szanowny Panie Prezesie! Nie ukrywam, ¿e gospodarka œmieciowa przynosi nam olbrzymie straty. Za cztery miesi¹ce bie¿¹cego roku
   zap³aciliœmy za wywóz kwotê 61.620,09 z³, a zebraliœmy od mieszkañców zaledwie 9.000 z³otych, w dodatku œmieci nas coraz bardziej
   zasypuj¹. Proszê siê nie dziwiæ mojemu zdenerwowaniu, ale zmuszony jestem podj¹æ radykalne decyzje i rozwi¹zania, aby spraw¹ nie
   zaj¹³ siê prokurator.                                
                                                                                                                                                                                                  Z powa¿aniem 
                                                                                                                                                                            Janusz Potaczek
                                                                                                                                                                        Wójt Gminy NiedŸwiedŸ

           w szkole (wczeœniej po- odpowiednie instrukcje i ca³y pro-   Podczas podsumowania w gabine-
licja nie by³a informowana o ca³ej a- gram dzia³añ z zakresu bezpieczeñ- cie dyrektor A. Œlazyk przypomnia³, 
kcji). Sama akcja si³¹ rzeczy by³a u- stwa, w którym dok³adnie i szczegó- i¿ pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia 
stalona ze stra¿¹ po¿arn¹ i z Limano- jest szef stra¿aków A. Smaciarz, który 
wej i z NiedŸwiedzia… no, ale mimo ripostowa³, i¿ jego pomys³ rozbudo-
wszystko stra¿acy, podobnie jak poli- wa³, wzbogaci³ i w czyn wprowadzi³ 
cja, zareagowali b³yskawicznie. w³aœnie dzisiejszy nasz gospodarz - 

  Dzia³ania praktyczne w trybie alar- Dyrektor Szko³y w Porêbie Wielkiej.
mowym, które ca³kowicie spo³ecznie  Na koniec us³ysza³em zapewnienie 
wykonali stra¿acy, policjanci i S³u¿ba Prezesa A. Smaciarza, ¿e teraz czas na 
Maltañska, by³y dla naszych dzieci szko³ê w Koninie.  
wspania³¹ lekcj¹, nios¹c¹ wysokie 

Akcjê naocznie obserwowa³wartoœci poznawcze i edukacyjne. T¹ 
 i opisa³ Stanis³aw Stopaakcjê koordynowa³ p. £ukasz Su³ko-

wski, który zreszt¹ odpowiedzialny 
³owo spisane s¹ procedury konieczne jest u mnie w szkole za bezpieczeñ-
do wykonania w sytuacjach zagro¿e-stwo dzieci i za sprawy zwi¹zane z sy-
nia bezpieczeñstwa, które dziœ w³a-tuacjami alarmowymi, czyli jest koor-
œnie sprawdzaliœmy i wysz³o dosko-dynatorem ds.. bezpieczeñstwa dzie-
nale.  ci. W tym celu w szkole opracowano 
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