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       WITAMY NA Odwiedzaj¹cy j¹ co roku. Witamy Ich jak „swoich”, ¿ycz¹c, by ko-
lejne wakacje umocni³y Ich wiêŸ z nasz¹ gmin¹. ZIEMI ORKANA!

Wœród Goœci znajd¹ siê pewno i tacy, którzy zagoszcz¹ tu po raz 
pierwszy. Gor¹co Ich witamy, ¿ycz¹c, aby spotkanie z piêkn¹, gor-Jak co roku, powitamy na naszym te-
czañsk¹ gmin¹ zaowocowa³o trwa³ym do niej przywi¹zaniem, a co 

renie mieszkañców miast, którzy przyja-
za tym idzie powrotami do nas w przysz³oœci.

d¹ na Ziemiê Orkana szukaæ zdrowia w 
Znajdziecie u nas drodzy Goœcie du¿o, bardzo du¿o ¿yciodajne-

postaci nieska¿onego powietrza pocho-
go tlenu dzia³aj¹cego niczym balsam na przeci¹¿one miejskimi 

dz¹cego z przeogromnej fabryki, jak¹ s¹ 
spalinami p³uca, spokój na leœnych i polnych œcie¿kach tak dobro-

masywne gorczañskie lasy, ale tak¿e po-
czynnie dzia³aj¹cy na sko³atane i poszarpane nerwy, w miarê czy-

rzuciwszy na chwilê zgie³k i tumult du-
st¹ wodê i - mamy nadziejê - du¿o tradycyjnej goœcinnoœci Zagó-

¿ych zbiorowisk ludzkich, szukaæ wyt-
rzan - bo tak siê nazywamy my - mieszkañcy tej ziemi. 

chnienia i b³ogiego spokoju w ciszy szu-
  ¯yczymy piêknej pogody, wielu mi³ych wra¿eñ, niezapomnia-

mi¹cych drzew, przerywanej niekiedy 
nych prze¿yæ w spotkaniach z urokliw¹ przyrod¹ Gorców, oraz za-

przepiêknym trylem s³owiczego œpiewu.
przyjaŸnienia siê ze wspania³ymi ludŸmi zamieszkuj¹cymi nasz¹ Wiemy, ¿e wœród Goœci znajd¹ siê sta-
ziemiê. Mi³ych i udanych wakacji i do spotkania na gorczañskich 

li, wieloletni „fani” uroku naszej ziemi, 
szlakach!                                      Wydawca i Redakcja “ZGODY”
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Zapalono znicz olimpijski przypo-szko³y powita³a zaproszonych goœci, 
minaj¹cy, ¿e sport jednoczy ludzi sil-„Sport  to  najlepsza  droga wœród których byli m.in: Wies³aw 
nych i s³abych wokó³ wspólnego wy-- pose³ na Sejm RP, Urszula No-do  pokonywania  granic” 
si³ku i zdrowej rywalizacji. Dyrektor wogórska, Grzegorz Biedroñ, Stani-                                                                
szko³y mgr A. Adamczyk podziêkowa-s³aw Dêbski - radni Sejmiku Ma³opol-
³a w swoim wyst¹pieniu za poœwiêce-skiego, W³adys³aw Œcianek - dyrektor W Zespole Placówek Oœwiatowych 
nie sali oraz scharakteryzowa³a pracê Delegatury Kuratorium Oœwiaty, Ma³-w Podobinie 13 maja 2009 r mia³a miej-
szko³y, oraz wyrazi³a  wdziêcznoœæ dla gorzata Lenartowicz - wizytator Kura-sce niezwyk³a uroczystoœæ - poœwiêce-
w³adz Gminy za bardzo dobr¹ wspó³-torium Oœwiaty, Jan Pucha³a - starosta nie i oddanie do u¿ytku nowo wybudo-
pracê. Wyrazy podziêkowania skiero-Limanowski, Tadeusz Filipiak - bur-wanej sali gimnastycznej. To niew¹tpli-
wa³a do wszystkich, którzy przyczyni-mistrz Mszany Dolnej,wójtowie gmin: wy sukces tak dla szko³y jak i gminy. 
li siê do powstania piêknej sali.Mszany Dolnej - Tadeusz Patalita, Ra-By³ to wyj¹tkowy dzieñ dla spo³eczno-

Z kolei wyst¹pi³a m³odzie¿ z pro-by Wy¿nej - Andrzej Dziwisz, Jod³ow-œci Podobina.
gramem artystycznym na który z³o¿y³y nika - Pawe³ Stawosz, NiedŸwiedzia-  O godz. 17.00 mgr Anna Adamczyk  
siê tañce regionalne, kabaret i pokaz gi-Janusz Potaczek, oraz ksiê¿a z naszego dyrektor Zespo³u Placówek Oœwiato-

mnastyczno - taneczny z wych, ks. dziekan Marek 
dedykacjami dla zapro-Wójcik i wójt Gminy Ja-
szonych goœci, po czym  nusz Potaczek serdecznie 
Gospodarz Gminy J. Po-powitali przyby³ego w a-
taczek w okolicznoœcio-syœcie ksiê¿y Metropoli-
wym przemówieniu po-tê Krakowskiego ks. Kar-
dziêkowa³ ks. Kardyna-dyna³a Stanis³awa Dziwi-
³owi za przybycie, wrê-sza. 
czaj¹c na pami¹tkê o-

Uroczystoœci rozpo-
braz z widokiem Gor-czê³y siê Nabo¿eñstwem 
ców. Podziêkowa³  tak¿e Majowym odprawionym 
wszystkim, którzy przy-przez ks. Kardyna³a przy 
czynili siê do powstania  kapliczce œw. J. Nepomu-
sali; wraz z podziêkowa-cena usytuowanej tu¿ o-
niami otrzymali oni pa-bok szko³y. Uczestniczyli 
mi¹tkowe obrazy.w niej mieszkañcy Podo-

Nastêpnie g³os za-bina, m³odzie¿ szkolna, 
bierali goœcie. Wielu z grono pedagogiczne oraz 
nich wrêcza³o  dyrektor zaproszeni goœcie. Piêkn¹ 
szko³y upominki w po-oprawê muzyczn¹ przy-
staci pi³ek oraz sk³ada³o gotowa³ Jan Sowa z ze- Dekanatu z ks. Dziekanem Markiem ¿yczenia dla uczniów i nauczycieli. Bu-spo³em muzycznym. Przemawiaj¹c do Wójcikiem na czele. Ponadto na uro- kiety ró¿ wraz z serdecznymi i gor¹cy-zgromadzonych, ks. Kardyna³ S. Dzi- czystoœæ przybyli: dyrektorzy placó- mi ¿yczeniami z okazji imienin oraz wisz zwróci³ uwagê na rolê szko³y i ko- wek oœwiatowych, w³adze Gminy, An- 70-tych urodzin, które przypad³y kilka œcio³a w wychowaniu m³odego poko- drzej Napora - prezes Zwi¹zku Podha- dni wczeœniej, otrzyma³ ks. Kardyna³  lenia. Nawi¹za³ do tradycji Majówek lan, Janusz Tomasiewicz - dyr. GPN, od burmistrza Tadeusza Filipiaka oraz odprawianych przy kapliczkach wiej- Adela Duda - dyrektor DWDz, starosty limanowskiego Jana Pucha³y.  skich, wspomnia³ tak¿e Majówki od-  inspektor nadzoru - Józef Wszyscy obecni odœpiewali Godnemu prawiane razem z Ojcem œw. Janem Pa- Sto¿ek, radni, so³tysi oraz mieszkañcy Solenizantowi gromkie „Sto lat”.w³em II. Podobina. Po  uroczystoœciach oficjalnych za-

Po uroczystoœci religijnej delegacja 
Po odœpiewaniu hymnu pañstwo- proszono wszystkich na smaczny po-uczniów w asyœcie pocztów sztandaro- wego, ks. Kardyna³ poœwiêci³ salê gi- czêstunek.Nad czêœci¹ artystyczn¹ uro-wych szkó³, z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów mnastyczn¹, a ceremonii symboliczne- czystoœci czuwa³y Lucyna Gniecka i pod tablic¹ Jana Paw³a II, Patrona szko- go przeciêcia wstêgi dokonali: W. Œcia- Aneta Bulik, a ca³oœæ prowadzi³ Marek ³y. Dalsze uroczystoœci odby³y siê w nek, M. Lenartowicz, J. Potaczek Anna Nawieœniak.                    piêknie udekorowanej sali gimnastycz- Adamczyk, A. Lupa - przewodnicz¹ca 

nej. Tekst: Anna  LiberdaRady Rodziców i Daniel Wojciaczyk  - 
Otwieraj¹c czêœæ oficjaln¹ dyrektor Foto: Stanis³aw Stopaprzew. Samorz¹du Uczniowskiego.

Jan Pawe³ II

Jan-
czyk

wyko-
nawcy sali,
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Pan rzek³ do Abrama: - „WyjdŸ z 
twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci uka¿ê”. 

Ziemia do której pielgrzymowali-
œmy zosta³a wybrana przez Pana Boga, 22. IV – œroda. Wypoczêci i rado- po¿ycia ma³¿eñskiego, po ma³¿onków, 
aby na niej dokona³a siê historia nasze- œni, zbudzeni nawo³ywaniem z minare- którzy obchodz¹ 55 lat swojego ma³-
go zbawienia. To pi¹ta Ewangelia, któ- tów do modlitwy wyznawców Allacha, ¿eñstwa – pp. Keklak). Oni otrzymuj¹ 
r¹ czyta sam pielgrzym, któr¹ w swoim rozpoczynamy zwiedzanie. Przez Na- specjalne b³ogos³awieñstwo no i jeste-
sercu pisze sam pielgrzym. zaret (obok Naim) udajemy siê na Górê œmy zaproszeni na wesele...

Grupa 45 osób wraz z ks. Probosz- Tabor. To samotna, majestatyczna góra  Czas wolny nam siê przed³u¿y³, bo 
czem i wspania³ym przewodnikiem O. o wysokoœci 588 m.n.p.m., gdzie mia³o dwie panie, mimo, ¿e nakupi³y pe³no 
Gerwazym w dniu 20 kwietnia br. roz- miejsce Przemienienie Pañskie. -„Je- wina, pobieg³y za tamtejszymi mê¿-
poczê³a swoj¹ „pielgrzymkê ¿ycia” do zus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i czyznami..., no i trzeba by³o ich szukaæ.
Ziemi œwiêtej. Po krótkiej modlitwie, o zaprowadzi³ ich osobno na górê wyso- Wracamy do Nazaretu i spacerkiem 
godz 22.00 ruszamy z NiedŸwiedzia do k¹. Tam przemieni³ siê wobec nich... udajemy siê do Bazyliki Zwiastowania 
Warszawy. Organizatorem jest Funda- I ukaza³ im siê Eliasz z Moj¿eszem, któ- oraz koœcio³a œw. Józefa. O godz. 19.00 
cja „Komisariat Ziemi œw.” z Krakowa, rzy rozmawiali z Jezusem..”(Mk.9,1-8). kolacja, a nastêpnie „góralskie” wesele 
a przewodnikiem O. Gerwazy Podwor- My „busikami” dotarliœmy wœród zie- z gitar¹, œpiewem i winem z Kany Gali-
ski (OFM) z Radomia, który przez kilka leni i upa³u na Górê Tabor. Najpierw u- lejskiej (zabawa nie do opisania, gdy¿ 
lat pracowa³ w Ziemi Œwiêtej. czestniczyliœmy w Mszy œw. odprawio- bawi³ siê z nami ca³y hotel). Rozdanie 

21. IV – wtorek. Rano, oko³o godz. nej przez ks. Proboszcza ze s³owem O. dyplomów z Kany, prezentów dla par, 
5.00 jesteœmy ju¿ na lotnisku Okêcie w Gerwazego, opraw¹ liturgiczn¹ w wy- no i a¿ dwa torty ze œwiecami. O godz. 
Warszawie, oczekaj¹c na odprawê. O- konaniu naszych pielgrzymów i Komu- 21.00 Apel Maryjny, modlitwa, a dal-
kaza³a siê ona niemal „osobist¹ lustra- ni¹ œw. – koniecznie - pod dwiema po- sza czêœæ „weselenia siê” w pokojach...
cj¹” ka¿dego pielgrzyma;  przepytanie, staciami. Po Mszy œw. zwiedzanie i od- 23. IV – czwartek. Rankiem œnia-
rewizja ka¿dego baga¿u. Trzeba przez poczynek w zaciszu cyprysów i palm, danie i zaraz w drogê. Jesteœmy na Gó-
to przejœæ, aby dostaæ paszport i w dro- po czym w drogê, w dó³ do Nazaretu na rze B³ogos³awieñstw, oczarowani piêk-
gê. Po przejœciu ró¿nych bramek jeste- obiad i krótki odpoczynek. Nastêpnie n¹ przyrod¹ i widokiem na Jezioro Ga-
œmy gotowi do odlotu, wczeœniej jed- ruszamy do Kany Galilejskiej (ma³a lilejskie. Tu, wedle tradycji, Jezus wy-
nak uczestniczymy w Mszy œw. odpra- wioska, która by³a œwiadkiem pierw- g³osi³ b³ogos³awieñstwa: - „Jezus, wi-
wionej w lotniskowej kaplicy. Potem szego cudu Jezusa, gdzie na weselu na dz¹c t³umy wyszed³ na górê. Wtedy o-
zakupy i do samolotu. ¿yczenie Maryi zamieni³ wodê w wi- tworzy³ swoje usta i naucza³ tymi s³o-

O godz.10.00 odrywamy siê od zie- no. - „Trzeciego dnia odbywa³o siê we- wami: B³ogos³awieni ubodzy w du-
mi i po 3 i pó³ godzinach lotu l¹dujemy sele w Kanie Galilejskiej i by³a tam Ma- chu...” (Mt.5,1-11). Chwila modlitwy i 
w Tel Awiwie. Tu odprawa przebiega tka Jezusa. Zaproszono na to wesele zadumy w sanktuarium zbudowanym 
szybciej i sprawniej. Po niej udajemy tak¿e Jezusa i jego uczniów.. (J.2,1-11). formie oœmiok¹ta, co nawi¹zuje do li-
siê do autokaru i tak rozpoczyna siê na- W koœciele franciszkañskim ucze- czby 8 b³ogos³awieñstw.
sza przygoda. Jedziemy brzegiem Mo- stniczymy w celebracji odnowy przy- Potem autokarem udajemy siê do 
rza Œródziemnego a¿ do Hajfy, w której rzeczeñ ma³¿eñskich. W naszej grupie Tabgha, gdzie Jezus dokona³ cudowne-
wyje¿d¿amy na górê, sk¹d roztacza siê by³o 9 par ma³¿eñskich (najm³odsze z go rozmno¿enia chleba (w koœciele piê-
piêkny widok na miasto, Morze Œró- nich to pp. Nawara oraz Cichórz: 15 lat kna mozaika – kosz z czterema chleba-
dziemne i piêkne ogrody bahaistów z mi i dwiema rybami, oraz ska³a). Uda-
ich œwi¹tyni¹. Jedziemy dalej, na Górê jemy siê teraz do Kafarnaum nad J. Ga-
Karmel do sanktuarium Stella Maris z lilejskim, zwanym „miastem Jezusa”, 
grot¹ proroka Eliasza (Eliasz pokona³ gdy¿ tutaj najczêœciej przebywa³.
tu proroków Baala). Mieszkaj¹ tu oo. Tu by³o powo³anie uczniów, komo-
Karmelici. Jad¹c dalej, podziwiamy -  ra celna i powo³anie Lewiego, w syna-
przy piêknym zachodzie s³oñca - zielo- godze naucza³, dokona³ uzdrowienia w 
n¹ Galileê i o godz. 19.00 jesteœmy w szabat, tu wskrzesi³ córkê Jaira, uzdro-
Nazaret. Rozlokowanie w hotelu (nieo- wi³ kobietê cierpi¹c¹ na krwotok, tu by³ 
podal Bazyliki Zwiastowania), kolacja dom Piotra.
i odpoczynek. 
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Dziœ nad domem Piotra wznosi siê mi przybywaj¹ by przyj¹æ chrzest przez - „Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bar-
koœció³. Zwiedzamy ruiny synagogi, a zanurzenie; ubrani w bia³e szaty, zanu- dzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie 
potem nad brzegiem jeziora O. Gerwa- rzaj¹ siê wraz z g³ow¹ w wodzie.My na- królestwa œwiata oraz ich przepych i 
zy czyta i objaœnia nam wszystkie wy- tomiast przypomnieliœmy sobie obrzêd rzek³ do Niego: Dam Ci to wszystko, 
darzenia zwi¹zane z Jezusem. Opusz- przyjêtego Chrztu œw., odnowiliœmy tu,  jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on...” 
czamy urocze Kafarnaum i nad jezio- nad rzek¹ chrztu Jezusa swoje przyrze- (Mt. 4,1-11). 
rem inne sanktuarium – koœció³ pryma- czenia Chrztu œw., nastêpnie wchodz¹c Jad¹c przez Jerycho zatrzymujemy 
tu œw. Piotra. – „Potem znowu ukaza³ do Jordanu, ks. Proboszcz i O. Gerwazy siê przy sykomorze (wielkie drzewo), 
siê Jezus nad Morzem Tyberiadzkim..., polewali wod¹ nasze g³owy. Ks. Pro- przy której przypominamy sobie wyda-
a gdy spo¿yli œniadanie, rzek³ Jezus do boszcz zabra³ butelkê wody z Jordanu, rzenie z Zacheuszem, który wspi¹³ siê 
Szymona Piotra: „Szymonie, synu Ja- któr¹ po powrocie kropi³ wiernych w na sykomorê, aby zobaczyæ Jezusa, o-
na, czy mi³ujesz mnie wiêcej ani¿eli koœciele w NiedŸwiedziu i dola³ jej do raz wydarzenie uzdrowienia niewido-
ci?...” (J.21,1-23). wody chrzcielnej. Potem radoœnie œpie- mego Bartymeusza. A, ¿e jest to miasto, 

waliœmy Abba Ojcze. bazary i sklepy; czegó¿ wiêcej potrzeba 
I trzeba jechaæ dalej, - czas wolny. 

do Tyberiady, do szlifierni  Ruszamy teraz w kierunku Morza 
diamentów. Tu, o dziwo, Martwego, które po³o¿one jest 400 me-
wszyscy udaj¹ siê na zaku- trów poni¿ej poziomu morza. Do tego 
py diamentów, ale jakoœ u- jest bardzo zasolone, jego woda jest 
œmiechniêci szybko wra- siedmiokrotnie gêstsza od normalnej 
caj¹ do autokaru - czyli po- wody morskiej, tote¿ nie istnieje w nim 
wracaj¹ wyszlifowane pa- ¿adne ¿ycie biologiczne (st¹d jego naz-
nie. wa Martwe). Mo¿na na jego powierz-

Wracamy do Nazaretu. chni spokojnie p³ywaæ na plecach i jed-
Kolacja i czas wolny. Wie- noczeœnie czytaæ gazetê. Udajemy siê 
lu z nas uczestniczy³o w a- do Qumram (tu odnaleziono liczne ma-
doracji Najœwiêtszego S¹- nuskrypty ukryte w grotach) oraz zwie-
kramentu w Grocie Zwia- dzamy ruiny klasztoru esseñczyków. Tu, nad jeziorem, uczestniczymy w 

stowania Bazyliki Zwiastowania. To Odpoczywaj¹c, spo¿ywamy spokojnie Mszy œw. modl¹c siê o rych³e wynie-
by³ prawdziwie Bo¿y czas dla pielgrzy- obiad. Potem, czas “zaatakowaæ” Mo-sienie na o³tarze S³ugi Bo¿ego Jana Pa-
mów. Podczas powrotu noc¹ do hotelu, rze Martwe. Radoœci by³o co nie miara, w³a II. St¹d udajemy siê autokarem po-
podziwiamy nocny, oœwietlony Naza- bo to jest atrakcja turystyczna, a k¹piele za Kafarnaum, aby wsi¹œæ na statek i 
ret. No i czas na odpoczynek, bo jutro b³otne (trzeba siê ca³emu wysmarowaæ przep³yn¹æ Jezioro Galilejskie. Na ban-
opuszczamy Galileê.  b³otem) maj¹ znaczenie lecznicze. Ko-derê wci¹gniêto polsk¹ flagê, a my od-

24. IV - pi¹tek.Wczeœnie rano œnia- rzystamy z tego zabiegu po którym ka¿-œpiewaliœmy Mazurka D¹browskiego. 
danie, a potem spacerkiem do koœcio³a dy jest odm³odzony i wypoczêty. Teraz Potem, O. Gerwazy opowiada³ nam o 
œw. Józefa obok Bazyliki Zwiastowa- trzeba pokonaæ prawie 800 metrów od wydarzeniach zwi¹zanych z Jezusem 
nia; tu uczestniczymy w naszej Mszy morza do Pustyni Judzkiej. Na pustyni oraz jeziorem. I tak przyp³ynêliœmy do 
œw. Powrót do autokaru i trzeba nam o- zatrzymujemy siê i ka¿dy samotnie roz-En Gev na obiad ze s³ynn¹ ryb¹ œw. Pio-
puœciæ goœcinn¹, zielon¹ Galileê i udaæ chodz¹c siê w ró¿ne strony ma pó³ go-tra. Po obiedzie odpoczynek nad jezio-
siê do Judei. dziny czasu na medytacje. Potem pu-rem, by po nim udaæ siê nad Jordan do 

Przed nami droga do Jerycha. Naj- stynne atrakcje: wielb³¹dy, osio³ki, Be-Yardenit, do kibucu izraelskiego Dega-
pierw jednak zatrzymujemy siê przed duini. Ale przed nami jeszcze droga da-nia. Jest to miejsce wyp³ywu wód Jor-
wysokim szczytem nad Jerychem; tu leka; przez Jerozolimê doje¿d¿amy do danu z Jeziora Genezaret. W tym miej-
tradycja chrzeœcijañska lokalizuje wal- Betlejem (Palestyna), do hotelu Golden scu Jordan toczy leniwie, szerokim ko-
kê Jezusa z szatanem, która nast¹pi³a po Park ko³o pola pasterzy. Wspólna kola-rytem swoje wody, a na brzegach rosn¹ 
40 dniach postu na Pustyni Judzkiej.  cja i noc w Betlejem...       Cdnwysokie, zielone drzewa. Tu pielgrzy-
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do osiedli: Maciejki, Stramy, Bia³onie 3. Przyjêli sprawozdanie finansowe 
w Porêbie W. oraz Krzany w Koninie. za rok 2008. Radni wys³uchali szcze-

Sprawa, która wywo³a³a kontro- gó³ów zwi¹zanych z planem dochodów 
wersje i nie zdo³ano za³atwiæ na to pro- i wydatków bud¿etowych za ubieg³y 
blem Stra¿y Gminnej. Mimo pozytyw- rok, oraz informacji na temat jego rea-
nej decyzji wydanej przez Komedê Wo- lizacji. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e 
jewódzk¹ w Krakowie w sprawie utwo- dziêki oszczêdnej gospodarce p. Skar-
rzenia Stra¿y Gminnej, radni nie zdecy- bnik zosta³o 805 tys. z³. wolnych œrod-
dowali siê podj¹æ odpowiedniej decy- ków na inwestycje. Po krótkiej dyskusji 
zji, gdy¿ mieli wiele w¹tpliwoœci, co do radni jednog³oœnie przyjêli sprawozda-
celowoœci dzia³ania Stra¿y. Po d³u¿szej nie finansowe i udzieli absolutorium 
dyskusji postanowili przesun¹æ „te- Wójtowi Gminy za 2008 rok.
mat” na inny termin, aby mieæ czas na 
dok³adne zapoznanie siê z regulami-Marcowa
nem i przemyœleniami nad celowoœci¹ 
utworzenia Stra¿y. Sesja zwo³ana zosta³a 30 marca. Do 

Dalsze uchwa³y dotyczy³y:sali obrad w Domu Kultury w NiedŸ-
- zmian w bud¿ecie Gminy na 2009 wiedziu oprócz radnych przybyli Wójt 

rok, które zaproponowa³ i uzasadni³ J. Potaczek, S. Potaczek - radny do Po-
Wójt Gminy, wiatu, so³tysi, oraz pracownicy Urzêdy 

- okreœlenia regulaminu wynagra-Gminy: M. M¹kowski, M. £abuz, S. 
dzania nauczycieli zatrudnionych w Smreczak.
placówkach oœwiatowych, dla których Po rozpoczêciu obrad Przewodni-
organem prowadz¹cym jest Gmina.cz¹cy Marian Domaga³a odczyta³ pis-

Gratulacjê, podziêkowania i trady-Na zakoñczenie J. Potaczek poin-mo skierowane do radnych od Zarz¹du 
cyjn¹ wi¹zankê kwiatów otrzyma³ p. formowa³ radnych o odwo³aniu ze sta-Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³-
Wójt od Przewodnicz¹cego M. Doma-nowiska Dyrektora Biura ds. Usuwania nosprawnych. Z okazji 10-lecia dzia³al-
ga³y i jego Zastêpczyni B. Cichañskiej.Klêsk ¯ywio³owych Jana Wintera. Jest noœci Stowarzyszenia podziêkowano 

4. Podjêli uchwa³ê o wprowadzeniu to dla nas o tyle przykre - powiedzia³,  radnym za wspieranie inicjatyw przy-
zmian w Planie Odnowy Gminy NiedŸ-¿e dziêki niemu nasza Gmina mog³a li-znaj¹cych fundusze na dzia³alnoœæ sta-
wiedŸ dotycz¹cej so³ectwa Podobin. czyæ na dotacjê przeznaczone na re-tutow¹, dziêki którym Stowarzyszenie 

5. Zatwierdzili zmiany w bud¿ecie monty dróg popowodziowych. mo¿e realizowaæ swoje zadania. 
Gminy na rok 2009.Wójt zasiêgn¹³ te¿ opinii radnych w Zabieraj¹c g³os Wójt J. Potaczek 

Ponadto M. Domaga³a odczyta³ pi-sprawie przed³u¿enia umowy dla J. Za-poinformowa³ radnych i¿ mimo pobytu 
smo skierowane do radnych, w którym pa³y, dotycz¹cej pe³nienia obowi¹zków w szpitalu, nie pozostawi³ spraw gmi-
Zwi¹zek Podhalan zwraca siê z proœb¹ kierownika Domu Kultury w NiedŸ-ny w³asnemu biegowi, wrêcz przeciw-
o wyjaœnienie w sprawie odwo³ania A. wiedziu do koñca bie¿¹cego roku.          nie, utrzymywa³ sta³y kontakt z sekre-
Gruszczyka ze stanowiska Prezesa S-ki 

tarzem i skarbnikiem, aby mieæ pe³ny 
Gorczañskie Wody Termalne. Sesja kwietniowaobraz realizacji zadañ. Po powrocie z 

Wójt zadeklarowa³, ¿e na zakoñ-
leczenia: 

czenie swej kadencji chcia³by rozpo-Odby³a siê w ostatnim dniu miesi¹-- wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Rady 
cz¹æ:ca. Oprócz sta³ego sk³adu osobowego, Powiatu, na którym to jednog³oœnie 

- rozbudowê Oœrodka Zdrowia w w sesji uczestniczy³ A. Napora - Prezes podjêto uchwa³ê o przekazaniu miliona 
Porêbie Wielkiej, naszego Zwi¹zku Podhalan oraz S. Po-z³otych Spó³ce Gorczañskie Wody Ter-

- budowê hali sportowej przy szkole taczek - radny do Rady Powiatu. By³a malne,
w Porêbie Wielkiej,to krótka, ale wa¿na sesja, podczas któ-- wystosowa³ pisma skierowane do 

- budowê basenów w Porêbie Wiel-rej Wójt poinformowa³ o swojej dzia-Starostwa Limanowskiego o po³atanie 
kiej³alnoœci w okresie miêdzy sesjami. dziur na drodze powiatowej w Koninie 

    Na tym zakoñczono obrady.                  W trakcie obrad radni:i Porêbie Wielkiej oraz naprawê mostu 
1. Wys³uchali opinii o kryzysowej przy wikarówce w NiedŸwiedziu. Mó- Anna Liberdasytuacji w Spó³ce „Gorczañskie Wody wi¹c o tej sprawie Wójt zwróci³ siê do 

Termalne”. W obecnej sytuacji Spó³ka S. Potaczka - radnego powiatowego o 
mo¿e ulec rozwi¹zaniu, poniewa¿ Sta-interwencjê w tej sprawie. Ten od razu 
rosta J. Pucha³a z³o¿y³ wniosek o wy-poinformowa³ radnych, i¿:
cofanie siê z niej, co wi¹¿e siê z utrat¹ a) powiat otrzyma³ cztery miliony 
miliona z³, uchwalonego przez Radê z³ na remont dróg na terenie Mszany 
Powiatu na rzecz tej¿e Spó³ki. Rezy-Dolnej i NiedŸwiedzia. Zanim to nast¹-
gnacjê z³o¿y³ Prezes A. Róg. W maju pi musi byæ przygotowana pe³na doku-
planowane jest Walne Zgromadzenie, mentacja na wykonanie robót. Przetarg 
które zadecyduje ostatecznie o dalszym na wykonanie prac wygra³a firma z Za-
losie Spó³ki.woi. Prace planuje siê wykonaæ do koñ-

2. Nie zatwierdzili stawek za odpro-ca bie¿¹cego roku, 
wadzanie œcieków, zaproponowanych b) kolejna promesa w wysokoœci 
przez Spó³kê „Górna Raba” mimo, ¿e 400 tys., jak¹ otrzyma³a nasza gmina, 
ceny œcieków obni¿ono o 1 grosz (sic!).wykorzystana zostanie na remont dróg 
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Ej! £za siê w oku krêci… Jest te¿ ten - muzyczny Uœmiech Jana Paw³a II w 14 czerwca 2009 roku w Lubomie-
kraj goœcinny terenem wielkiej pracy wykonaniu m³odzie¿y ze Szko³y Pod-rzu - Rzekach na polanie Trusiówka w 
duszpasterskiej, bo nie tylko si³y cia³a stawowej nr 1 w Lubomierzu. pobli¿u sza³asu Papie¿ówka odby³o siê 
przychodz¹ tu krzepiæ ludzie, ale te¿ si³y O godz. 16.30 rozpoczê³a siê Msza V Gorczañskie spotkanie z Janem Pa-
ducha”. Przes³anie, jakie nam zosta- œw. koncelebrowana w intencji rych³ej w³em II. Miejsce to nie jest wybrane 
wi³ w owych dniach najlepiej wspomi- beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a przypadkowo: W latach 70-tych XX w. 
naæ, wêdruj¹c Jego œladami w górach, II, której przewodniczy³ ks. Biskup Ta-w zak¹tku tym przez oko³o dwa tygod-

2) Bie¿¹cy rok to równie¿ ma³y ju- deusz Pieronek w asyœcie ks. Dziekana nie ks. Kardyna³ Karol Wojty³a przeby-
bileusz - V Spotkanie z Ojcem Œwiêtym M. Wójcika i ksiê¿y z dekanatu Msza-wa³ incognito, przygotowuj¹c siê do u-
przy jego „Papie¿ówce”. na Dolna. Zaproszonych goœci i wszy-dzia³u w Kongresie Eucharystycznym 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê o go- stkich przyby³ych powita³ Tadeusz Pa-w USA, dok¹d udawa³ siê, jako delegat 
dzinie14.00 z³o¿eniem wi¹zanek kwia- talita - wójt Gminy Mszana Dolna. Pod-Episkopatu Polski. 
tów pod pami¹tkowym obeliskiem o- czas Mszy œw. poœwiêcony zosta³ krzy¿ Organizatorzy spotkania to: gmina 
bok Papie¿ówki przez przedstawicieli ufundowany przez ks. Dziekana z oka-Mszana Dolna wspólnie z Dziekanem 
w³adz, szkó³ i organizacji dzia³aj¹cych zji V Jubileuszowego Spotkania, który Dekanatu Mszana Dolna, Parafi¹ i so-
na terenie Gminy Mszana Dolna, oraz zostanie zamontowany przy Papie¿ów-³ectwem w Lubomierzu oraz Gorczañ-
wszystkich uczestników spotkania, ce. Oprawê muzyczn¹ Mszy œw. zape-skim Parkiem Narodowym. W tym ro-
którzy w ten sposób chcieli oddaæ czeœæ wni³ chór z Lubomierza oraz orkiestra ku by³a to uroczystoœæ szczególna, a to  
Janowi Paw³owi II. dêta „Echo Gór” z Kasinki Ma³ej. Uro-z dwóch powodów:

Godzina 15.30 - wokó³ polowego ku i œwietnoœci doda³y poczty sztanda-1) Dok³adnie 30 lat temu w czerwcu 
o³tarza zbudowanego na polanie oto- rowe szkó³ i organizacji z Gminy Msza-1979 Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przy-
czonej wspania³¹ panoram¹ gór, zgro- na Dolna ustawione po bokach o³tarza. by³ do Polski z I Pielgrzymk¹ Papiesk¹. 
madzili siê mieszkañcy Lubomierza, o- Bezpoœrednio po Mszy œwiêtej przed-Odwiedzi³ m. in. ukochane góry i po-
kolicznych wiosek, a tak¿e naszej gmi- stawiciele szkó³ otrzymali sadzonki bliski Nowy Targ. Mówi³ wtedy - Cz³o-
ny, jak równie¿ wêdruj¹cy szlakami pa- drzewek na pami¹tkê Jubileuszowego wiekowi potrzebne jest piêkno krajo-
pieskimi, by odmówiæ Koronkê do Mi- Spotkania. Dla wszystkich jego ucze-brazu i dlatego te¿ nic dziwnego, ¿e ci¹-
³osierdzia Bo¿ego, prowadzon¹ przez stników organizatorzy przygotowali gn¹ tutaj ludzie z ró¿nych stron Polski, 
ks. Proboszcza z Lubomierza. Nastêp- smaczny poczêstunek.    Anna Liberda                       a tak¿e spoza Polski. Ci¹gn¹ latem i zi-
nie zaprezentowano ³adnie przygoto-m¹. Szukaj¹ odpoczynku. Pragn¹ od-
wany program okolicznoœciowy pt. naleŸæ siebie w obcowaniu z przyrod¹. 
“Wspomnienie o Janie Pawle II” w wy-Pragn¹ odzyskaæ si³y w zdrowym wy-
konaniu uczniów Szko³y Podstawowejsi³ku fizycznym w marszu, w podejœciu, 
nr 2 w Lubomierzu  i  monta¿  s³owno - we wspinaczce, w zjeŸdzie narciarskim.
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Od 1 kwietnia br. nasza gmina przesz³a na Tegoroczna gminna uroczystoœæ 
nowy sposób pozbywania siê œmieci i odpa- ku czci rocznicy uchwalenia Konsty-
dów komunalnych. W miejsce zlikwidowa- tucji 3 Maja i œwiêta NMP Królowej 
nych kontenerów pojawi³y siê w ka¿dym go- Polski mia³a miejsce w koœciele pa-
spodarstwie domowym,firmie i instytucji po- rafialnym w Porêbie Wielkiej. 
jemniki na odpady. Pojawi³y siê te¿ - niestety-   Uroczyst¹ sumê odprawi³ ks. Pro-
œmieci w miejscach ustronnych! Miejmy na- boszcz Janusz Moska³a. Uczestniczy-
dziejê, ¿e przejœciowo. Jak to w ¿yciu bywa; ³y w niej w³adze gminy z Wójtem J. 
nowe musi siê dotrzeæ!                               SS Potaczkiem, poczty sztandarowe, chór „Porêbiañski ród”, 

kapela regionalna „Kaczory” oraz przybyli na uroczystoœæ 
wierni. Po Mszy œw. m³odzie¿ z Zespo³u Szko³y Podstawo-

Ukoñczony zosta³ strategiczny od- wej i Gimnazjum w Porêbie Wielkiej zaprezentowa³a przy-
cinek chodnika przy drodze powiato- gotowany na tê okazjê program o charakterze historyczno  
wej od centrum NiedŸwiedzia do Buli- patriotycznym.                                                      A.Liberda
ka. To bardzo wa¿na inwestycja, zna-
cznie poprawiaj¹ca stan bezpieczeñ-
stwa dla pieszych (w tym m³odzie¿y 
szkolnej) jak i komfort jazdy dla kiero- W parafiach w Koninie (10 
wców. Gdyby tak jeszcze wyci¹æ drze- maja), i Porêbie Wielkiej (13 ma-
wa i zaroœla wzd³u¿ drogi na tym¿e ja) odby³y siê uroczystoœci odpu-
odcinku! Poprawi³oby to widocznoœæ stowe. 
dla wszystkich u¿ytkowników drogi. W Koninie uroczyst¹ sumê 

Pora na kolejne miejsce podwy¿szonego ryzyka: chodnik odpustow¹ odprawi³ ks. Dziekan 
przy drodze Podobin - Mszana Dolna (pod „£ysokiem”). SS        Marek Wójcik z NiedŸwiedzia.

Niesamowicie zmaltretowane odcinki drogi powiatowej 
w Koninie oraz w Porêbie Wielkiej zosta³y „za³atane”. Z co-
raz wiêksz¹ niecierpliwoœci¹ czekamy na obiecywany od Tradycyjnie w maju odbywa-
dawien dawna asfalt. Panie radny powiatowy Stanis³awie: j¹ siê uroczystoœci I Komunii œw. 
chyba ju¿ najwy¿szy czas zrealizowaæ obietnicê!             SS                                                           W tym roku przyst¹pi³o do niej: 

w Koninie - 21 dzieci, w NiedŸ-
wiedziu - 29 i w Porêbie Wielkiej 

Godnie i z nale¿yt¹ powag¹ obcho- -                               SS
dzono we wszystkich parafiach na tere-
nie gminy IV rocznicê œmierci Ojca œw. 
Jana Paw³a II. W Koninie, po uroczystej 
Mszy œw. w intencji beatyfikacji i kano-
nizacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, li-

29 maja w sali wi-cznie zgromadzeni parafianie udali siê 
dowiskowej Limano-do kapliczki na Ostrysku odmawiaj¹c po 
wskiego Domu Kultu-drodze Ró¿aniec.                                SS
ry odby³o siê spotka-
nie z Ró¿¹ Thun, Le-
szkiem Zegzd¹, Fran-

29 kwietnia w sie-
ciszkiem Adamczy-dzibie GPN odby³o siê 
kiem i Bogus³awem spotkanie naszego m³o-
Sonikiem kandyduj¹-dego, znakomitego po-
cymi do Europarla-dró¿nika Marka ¯o³¹d-

mentu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Kandydatów, ka z Porêby Wielkiej z 
którzy dokonali autoprezentacji dzielnie wspiera³ sam Mar-uczniami szkó³ z terenu 
sza³ek Sejmu RP Bronis³aw Komorowski, który osobiœcie gminy. W interesuj¹-
przyby³ na to spotkanie. Niestety, nie by³o mo¿liwoœci za-cym przekazie multi-
dania jakiegokolwiek pytania, gdy¿ goœcie po prezentacji medialnym przedstawi³ 
natychmiast opuœcili salê udaj¹c siê na kolejne spotkanie relacjê z wyprawy do 
przedwyborcze do Nowego Targu. Dodajmy, ¿e organiza-Afryki (Kilimand¿aro - Kenia - Tanzania). Opowiedzia³ o 
torem spotkania by³ Tadeusz Patalita - Wójt Gminy Mszana przygotowaniach oraz przebiegu tej niezwykle ciekawej po-
Dolna.                                                                               SSdró¿y, w której aktywnie uczestniczy³. Odpowiedzia³ tak¿e                

na pytania uczestnicz¹cych w spotkaniu zarówno uczniów                 Fotografie wykona³ Stanis³aw Stopa
jak i osób doros³ych.                                                         SS

  37dzieci.



 

   

W dniu 30 maja w sali Domu Kul- jem, jak równie¿ kolorowo udekoro-
tury w NiedŸwiedziu odby³ siê kon- wan¹ salê. 
cert muzyczny. Przy wype³nionej s³u- Prowadz¹ca festiwal Anna Adam-
chaczami sali koncertowa³a m³odzie¿ czyk - dyrektor Zespó³ Placówek O-
ze Spo³ecznej Szko³y Muzycznej w œwiatowych, powita³a Wójta Janusza 
Tymbarku oraz Ogniska Muzycznego Potaczka, dyrektorki przedszkoli, wy-
w Mszanie Dolnej. Swoje umiejêtno- chowawców, kierownika Gminnego 
œci prezentowa³a m³odzie¿ z Mszany Centrum Kultury Jadwigê Zapa³ê o-
Dolnej, Limanowej, Mszany Górnej, raz przedszkolaków.
Lubomierza i Tymbarku. Nie brak te¿ Calineczk¹ uczniowie klasy III tu-
utalentowanej m³odzie¿y i w naszej tejszej szko³y, przygotowan¹ pod kie-
gminie. Wymieniæ tu nale¿y takie na- runkiem M. Zobek przywitali m³od-
zwiska jak Ela i Iza M¹kowska, Krzy- szych kolegów i kole¿anki. M³odzi a-
sztofiak £ukasz, Jakub, Marek, Kon- ktorzy przebrani za postacie z baœni   
drat i malutka Basia, Szczygie³ Domi- zagrali j¹ piêknie. Potem kolej przy-
nika i Micha³, Misiura M., i Zapa³a S. sz³a na popisy przedszkolaków. Pre-
Dzieci koncertowa³y wykonuj¹c u- zentowa³y one efektownie przygoto-
twory muzyczne na skrzypcach, gita- wane piosenki, pl¹sy, przy których 
rze, pianinie, wiolonczeli, klarnecie. wykonaniu bawi³a siê ca³a sala. By³o 
Wystêpowa³y solo, w duetach, two- weso³o, gwarnie i radoœnie. 
rz¹c trio lub kwartet. Publicznoœæ za- Konina zaprezentowa³a pl¹s Bied-
s³uchana i zapatrzona nagradza³a du- ronka, Przedszkolna samba.
¿ymi brawami poszczególnych wyko- NiedŸwiedŸ: Jedzie, jedzie wóz, W zwi¹zku z reform¹ oœwiaty do-
nawców za ich przepiêkn¹ grê.    ¯aby i bociany tycz¹c¹ obni¿enia wieku przedszkol-

Koncert prowadzi³a dyr. Szko³y Przedszkole z Porêby Wlk: Kolo- nego, rok szkolny 2008/2009 zosta³ 
Muzycznej Halina Waszkiewicz - Ro- rowy œwiat, Przyroda wzywa i Tañ- nazwany przez Ministerstwo Eduka-
siek. Dziêkuj¹c za koncert, J. Zapa³a - cz¹ca  wiewiórka. cji Narodowej „Rokiem Przedszkola-
kierownik Gminnego Centrum Kultu- Przedszkolaki z Podobina pod o- ka”. Priorytetami edukacyjnymi s¹:
ry wrêczy³a dyrektor wi¹zankê kwia- piek¹ B. Gnieckiej zatañczy³y taniec - Upowszechnianie wychowania 
tów, zaœ m³odzie¿ obdarowana zosta³a integracyjny Wszystkim piêknie dziê- przedszkolnego w wieku 3-5 lat
s³odyczami.                      A. Liberda            k  u  j e  m  y  .                                        - Obowi¹zek rocznego przygoto-

Nagrodami by³y dyplomy za wy- wania przedszkolnego dla dzieci 5-
konanie pl¹sów dla ka¿dej grupy wie- letnichFestiwal piosenki dzieciêcej - 
kowej z poszczególnych przedszkoli i - Dostosowanie form wychowania Podobin 2009 s³odycze ufundowane przez Wójta przedszkolnego do potrzeb lokalnego 
Gminy i Gminne Centrum Kultury w œrodowiska.
NiedŸwiedziu. Ka¿dego z przedszko-1 czerwca w Zespole Placówek Wiek przedszkolny to najlepszy 
laczków poczêstowano soczkiem o-Oœwiatowych im. Jana Paw³a II w Po- okres do pobudzania rozwoju intelek-
raz p¹czkiem.                Anna Liberdadobinie odby³ siê I Gminny Przegl¹d tualnego i spo³ecznego dziecka, niwe-

Piosenki Przedszkolaka. Tê sympaty- lowania dysharmonii i zaburzeñ roz-
czn¹ imprezê zorganizowano z okazji wojowych, wyrównywania zanied-
Dnia Dziecka. O godz.10.00 miejsca bañ œrodowiskowych. Dzieci uczêsz-

czaj¹ce do przedszkola bêd¹ osi¹gaæ 
lepsze wyniki w szkole, osi¹gaj¹ doj-
rza³oœæ emocjonaln¹, tak¹, jak poko-
nywanie niepowodzeñ,rozstanie z bli-
sk¹ osob¹, rozwijanie samodzielno-
œci, budowanie dobrych relacji z kole-
gami,kole¿ankami,nauczycielem,bo-
gacenie zasobu s³ów. Wszystko to od-
bywa siê za pomoc¹ zabawy, jako 
czynnika wspieraj¹cego dziecko. Dla 
podkreœlenia znaczenia wychowania 
przedszkolnego w Zespole Placówek  w sali gimnastycznej zajê³y przed-
w Podobinie z okazji Dnia Dziecka szkolaki pod opiek¹ swoich wycho-
przeprowadzono I Gminny Przegl¹d wawczyñ z wszystkich przedszkoli 
Piosenki Przedszkolaka. naszej gminy. By³o na co popatrzeæ; 

liczna rzesza maluchów ledwo mie-
mgr Anna Adamczyk - Dyrektor 

œci³a siê w ogromnej sali gimnastycz-
Zespo³u Placówek Oœwiatowych 

nej. Rozeœmiane buzie ciekawie roz-
W Podobinie 

gl¹da³y siê, obserwuj¹c siebie nawza-
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Po oficjalnym powitaniu rozpoczê-
³a siê bogata czêœæ artystyczna, na któr¹ 
z³o¿y³y siê:

- piêkny wystêp dzieci w strojach 
regionalnych ze szko³y w NiedŸwie-
dziu, które pokaza³y spektakl „Jak siê 
dawniej kapustê depta³o”, urozmaico-
ny góralskim œpiewem i muzyk¹. 

- „Wesele Zagórzañskie” w wyko-
naniu “Turbacyków” z Koniny. Zespó³ 
folklorystyczny prezentowa³ siê wspa-
niale. Muzykê, œpiew i taniec wykony- bêdzie corocznie temu œwiêtu patrono-
wane przez ma³ych, œrednich i doro- wa³. 
s³ych cz³onków zespo³u publicznoœæ Franciszek Dziedzina Majówka 
odbiera³a z wielkim entuzjazmem i za- Wicestarosta Limanowski   
interesowaniem. Taniec Zbójnicki z ¿y-
wio³owo wykonanymi przytupami i fi-u Orkana - Podziwiam wspaniale œpiewaj¹ce 
gurami tanecznymi wzbudzi³ podziw zespo³y nie tylko ja, ale wszyscy miej-
wœród ogl¹daj¹cych.        scowi i przyjezdni. Ogl¹da³em wyre-To by³a ju¿ VIII edycja tej znako-

- wystêp zespo³u regionalnego „Po- montowan¹ Orkanówkê i ³adne ogro-mitej imprezy, która na sta³e wpisa³a siê 
rêbiañski Ród”z piêkn¹ muzyk¹, œpie- dzenie. Degustowa³em smaczne potra-w kalendarz wydarzeñ kulturalno - roz-
wem i kolorowymi strojami.Mo¿na by- wy regionalne. Podziwiam ludzi dobrej rywkowych naszej Gminy. Organiza-
³o nabyæ p³ytê z nagraniem tego zespo- woli, którzy zabiegaj¹ by zachowaæ torzy: Starostwo Powiatowe w Lima-
³u. dziedzictwo kulturowe i tradycjê.nowej, Oddzia³ Zwi¹zku Podhalan w 

- wystêp m³odzie¿owego zespo³u NiedŸwiedziu i Gminne Centrum Kul- Józef Warkocz„Góralskie Nitro”tury zadbali o bogaty program imprezy. dyrektor Biura w MSWiAUczestnicy “Majówki” mieli oka-Rozpoczê³a siê ona tradycyjnie Nabo-    
¿eñstwem Majowym od- - Kocham te spotkania, 
prawionym przez kapelana kocham ludzi. Nie wyobra-
naszego Oddzia³u Zwi¹zku ¿am sobie, ¿eby mnie tu nie 
Podhalan ks. W³adys³awa by³o, kiedy jest to wspania-
Ulmañca przy kultowej ka- ³e œwiêto. Œwiêto ludzi, fol-
pliczce. kloru, klimatu, jaki panuje 

Jak co roku, na majo- w Gorcach - najpiêkniej-
wym spotkaniu u Orkana szych górach, do których 
nie mog³o zabrakn¹æ zna- przybywam  ju¿ od 37 lat.
komitych goœci. Tym razem 

Jan Winter w ogrodzie wyremontowa-
Honorowy Obywatel nej willi Orkana Wójt Gmi-

Gminy NiedŸwiedŸny J. Potaczek z Prezesem 
Podhalan A. Napor¹ witali 

- Chocia¿ by³o zimno i goœci wœród których byli 
mokro po padaj¹cym ran-m.in. L. Zegzda - wicemar-
nym deszczu, to widownia sza³ek Ma³opolski, B. Dzi-
dopisa³a. Ogród, jak co ro-wisz - radna Sejmiku Ma³o-
ku by³ pe³ny ludzi. Has³em polskiego, Jan Winter - Ho-
tegorocznej Majówki by³y norowy Obywatel Gminy, zjê do degustacji smacznych potraw re- s³owa: „Dbaj o zachowanie spuœcizny J. Warkocz - dyrektor Biura w MSWiA, gionalnych: ¿eberka w kapuœcie,gulasz twych ojców: rodzimej sztuki, rodzi-F. Dziedzina -  wicestarosta Limanow- wo³owy, kwaœnica, ciasto domowe jak mej kultury”. Dlatego te¿ czêœæ artysty-ski, S. Potaczek - radny powiatowy, T. równie¿ kie³baski z ro¿na, które wszy- czn¹ przygotowa³y zespo³y regionalne Patalita - Wójt Gminy Mszana Dolna, stkim bardzo smakowa³y. naszej gminy, zarówno dzieci jak i do-T. Filipiak - burmistrz Mszany Dolnej, S³owem - to by³a udana i piêkna im- roœli. J. Tomasiewicz - dyrektor GPN, ks. W. preza. Z roku na rok wzrasta ranga jej Korzystaj¹c z okazji chcia³am po-Ulmaniec - kapelan Oddzia³u Zwi¹zku organizacji jak i poziom artystyczny dziêkowaæ paniom B. Cichañskiej, K. Podhalan, jak równie¿ wykonawcy re- wystêpuj¹cych zespo³ów. Ogieli i J. Haras za ogromny wk³ad pra-montu Domu Orkana, pracownicy U- O Majówce powiedzieli : cy w przygotowanie posi³ków, aby na-rzêdu Gminy, radni, turyœci oraz licznie - Chcia³em pogratulowaæ samorz¹- karmiæ uczestników tegorocznej Ma-zgromadzeni mieszkañcy. dowi Gminy NiedŸwiedŸ organizacji jówki. Dziêkujê równie¿ paniom, które Gospodarz Gminy podziêkowa³ za tegorocznej Majówki. Co prawda aura przysz³y z w³asnymi wypiekami. Po-pomoc, która pozwoli³a na wykonanie jest zimna, ale za to na scenie jest bar- dziêkowania kierujê na rêce sponso-remontu Orkanówki i wrêczy³ osobom, dzo gor¹co. Myœlê, ¿e kolejne bêd¹ je- rów tegorocznej Majówki: Starostwa które jej udzieli³y, pami¹tkowe obrazy szcze okazalsze. Wesz³o to œwiêto ju¿ Powiatowego z Limanowej, p. Maria-z widokiem Gorców oraz regionalne do tradycji i tak trzymaæ. Jeszcze raz na Krzana, który wspiera nasbeczu³ki z „niespodziank¹”. serdecznie gratulujê. Myœlê, ¿e powiat 
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     swoimi wyrobami na ka¿dej wracali do domu z uœmiechem na twa-
Majówce, oraz Jerzemu Lachowi, który rzy.                  
ufundowa³ skromne upominki dla wy- Jadwiga Zapa³a 
stêpuj¹cych w czêœci artystycznej. Kustosz Orkanówki

Dziêkujê równie¿ paniom z Urzêdu 
- Ogl¹dam przygotowane spekta-Gminy, które zajê³y siê przygotowa-

kle, bo z ca³¹ stanowczoœci¹ mo¿na je niem i pieczeniem kie³basek 
tak nazwaæ. Podziwiam chêæ i zaanga-Po czêœci artystycznej  i poczêstun-
¿owanie szczególnie ludzi m³odych. ku uczestnicy tegorocznej Majówki ba-
Chwalebne, ¿e coœ po nas zostanie, bo wili siê i tañczyli na scenie prawie do 
„czym skorupka za m³odu nasi¹knie ...” pó³nocy. 

Opinie zebra³a i Majówkê opisa³aMyœlê, ¿e mimo przenikliwie zim- Zofia Walas z Krakowa 
Anna Liberdanej, jak na koniec maja pogody, wszscy 

brocierz, Chabówkê. Goœciem imprezy by³ Wójt Janusz Po-
taczek, który z r¹k dyrektorki szko³y w Sieniawie otrzyma³ Zlot  Szkó³  Podstawo-
pami¹tkowy album z okazji 100-lecia obchodów tamtejszej 
szko³y i 25-lecia nadania jej imienia gorczañskiego piewcy. wych Rodziny Orkana
Poczty sztandarowe poszczególnych szkó³ zaprezentowa³y  
sw¹ historiê. 

Oto wybrany fragment z prezentacji szko³y w NiedŸ-
wiedziu. - „Zosta³a za³o¿ona na mocy Krajowej Rady Szkol-
nej dnia 3 VII 1875 roku. By³a to szko³a rz¹dowa zwana póŸ-
niej parafialn¹. Mieœci³a siê ona w „Organistówce” na pla-
cu naprzeciw koœcio³a, gdzie mieszka³ organista. 

Do szko³y w NiedŸwiedziu uczêszcza³y równie¿ dzieci z 
Podobina. Na kilka lat przed wybuchem II wojny œwiatowej 
budynek siê zawali³ i szko³ê trzeba by³o przenieœæ do „ratu-
sza” w rynku. Nowa obecna szko³a zosta³a oddana do u¿yt-
ku w 1958 roku, a w roku 1964 otrzyma³a imiê W³. Orkana. 
W roku 1991/92 dyrektorem szko³y zosta³ mgr Tomasz Za-
wirski. 1 wrzeœnia 1999 roku wchodzi w ¿ycie reforma o-
œwiaty na mocy, której powsta³a 6 - letnia szko³a podstawo-
wa i 3 - letnie gimnazjum. 1 wrzeœnia 2002 powo³ano Zespó³ 
Szko³y i Gimnazjum im. W³. Orkana w NiedŸwiedziu ...”

Program zlotu obejmowa³:
 14 maja na „Orkanówce” w Porêbie Wielkiej odby³ siê - zwiedzanie domu pisarza, 

II Zlot Szkó³ Podstawowych im. W³. Orkana. Uczniowie - prezentacjê filmu o jego pracy i twórczoœci, 
placówek oœwiatowych, którym patronuje piewca Gorców 

- konkurs wiedzy o W³. Orkanie. 
przybyli, aby siê znów spotkaæ, zacieœniæ kontakty, popisaæ  Najwiêksz¹ wiedz¹ w tej dziedzinie wykaza³y siê: 
wiedz¹ o wielkim pisarzu. Organizatork¹ tegorocznego Zlo- I miejsce - dzieci ze Szczyrzyca 
tu by³a Jadwiga Zapa³a - pe³ni¹ca obowi¹zki Kierownika II miejsce - dzieci z NiedŸwiedzia  
Gminnego Centrum Kultury, a zarazem sprawuj¹ca opiekê III miejsce - dzieci z Chabówki. 
nad Muzeum (domem pisarza). Przybywaj¹cych na spotka- Wszystkie zespo³y bior¹ce udzia³ w konkursie otrzy-
nie uczestników Zlotu wita³ piêknymi melodiami ludowymi 

ma³y nagrody ksi¹¿kowe. By integracja m³odzie¿y by³a pe³-
zespó³ dzieciêcy w strojach regionalnych pod opiek¹ B. Ka-

niejsza, a ¿o³¹dki zaspokojone, zaproszono je na wspólne 
czora z Porêby Wielkiej. 

pieczenie kie³basek. Mimo doœæ ch³odnego wiaterku, tak¿e 
Otwieraj¹c Zlot, J. Zapa³a serdecznie powita³a delegacje 

napoje mia³y powodzenie. Po tak mile spêdzonym czasie ¿e-
szkó³ przyby³e na Orkanówkê: Porêbê Wielk¹, Rabkê, Wi-

gnano siê s³owami: „Do zobaczenia za rok!”        A. Liberda
œniow¹, NiedŸwiedŸ, Rozdziele, Sieniawê, Szczyrzyc, Do-

 W dniach od 6 - 8 czerwca w pensjonacie „Watra” w Koninkach odby³a siê 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea biograficzne w Polsce, a edukacja 
szkolna”. Organizatorem by³o wydawnictwo edukacyjne w Krakowie, Wójt Gminy 
NiedŸwiedŸ, Gminne Centrum Kultury (Orkanówka). Konferencjê prowadzi³ prof. 
dr hab. Boles³aw Faron z Krakowa. By³o to spotkanie ludzi nauki, którzy przyjechali 
z Krakowa, Czêstochowy, Kielc, Gdañska, Lublina, Inowroc³awia. Tematyka kon-
ferencji obejmowa³a szereg zagadnieñ zwi¹zanych z muzeami biograficznymi w 
Polsce. 

W drugim dniu goœcie zwiedzili „Orkanówkê”. Z zaciekawieniem wys³uchali re-
feratu przygotowanego przez J. Zapa³ê (kustosza Orkanówki) pt. ”Dom W³ady-
s³awa Orkana, dawniej i dziœ”. Specjalnie dla goœci wyst¹pi³ zespó³ „Porêbiañski 
Ród”. Goœcie przy kawie s³uchali zagórzañskich œpiewek, podziwiaj¹c piêkne re-
gionalne strojne zespo³u. Trzeci dzieñ pobytu, oprócz obrad, przeznaczyli na spa-

cer po Orkanowskich roztokach.                                                   Anna Liberda
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Wspaniale urz¹dzone morskie akwaria W roku szkolnym 2008/2009 po raz prze¿ywanie radoœci podczas zabaw, 
da³y mo¿liwoœæ zapoznania siê nie tyl-pierwszy na terenie gminy NiedŸwiedŸ, zajêæ i konkursów, by³ najlepszym spo-
ko z ,,¿yciem” Morza Ba³tyckiego, ale uczniowie mieli mo¿liwoœæ wyjazdu na sobem na zintegrowanie zespo³ów kla-
tak¿e mórz tropikalnych i oceanów. „zielon¹ szko³ê” do £eby. Pomys³oda- sowych.
Grupa mi³oœników przyrody z wielkim wcami œródrocznego wyjazdu by³y na- Pobyt dzieci nie ogranicza³ siê do 
zaciekawieniem ogl¹da³a przeró¿ne uczycielki z Zespo³u Szko³y i Gimna- kilku jednostek lekcyjnych, lecz grupa 
eksponaty. Piêknych i niezapomnia-zjum w NiedŸwiedziu: mgr Agata Wor- przebywa³a ze sob¹ 24 godziny na do-
nych wra¿eñ dostarczy³ skansen mu-wa i mgr Dorota Liberda Smreczak; o- bê, dziêki czemu dzieci uczy³y siê sa-
zeum wsi s³owiñskiej w Klukach. Nie-piekê nad uczniami sprawowa³a rów- modzielnoœci, zaradnoœci, poszanowa-
zatarte wra¿enie i mnóstwo emocji wy-nie¿ mgr Danuta Stachura. Wyjecha³o nia siebie nawzajem, dostosowania 
wo³a³a u uczniów wycieczka zorgani-32 uczniów z klas III - V Szko³y Pod- w³asnych potrzeb do potrzeb innych, 
zowana na ruchome wydmy. Z oœrodka stawowej w dniach od 1 do 10 maja br. oraz wspó³dzia³ania w grupie. Podczas 
wypoczynkowego odby³a siê przeja¿-Œródroczny wyjazd przebiega³ wed³ug pobytu na zielonej szkole stwarza³yœ-
d¿ka kolejk¹ bajkow¹ do R¹bek, gdzie zatwierdzonego wczeœniej programu i my uczniom warunki nabywania i do-
zwiedziliœmy wyrzutniê rakiet, nastêp-regulaminu zielonej szko³y. skonalenia umiejêtnoœci okreœlonych w 
nie przejechaliœmy „Melexami” do ru-Motto: Odkrywamy i rozwijamy na- Podstawie Programowej Kszta³cenia 
chomych wydm. Uczniowie w pustyn-sze talenty i mo¿liwoœci promuj¹c zdro- Ogólnego.
nym krajobrazie wspinali siê na naj-wy styl ¿ycia. Cele programowe, ogólne i szcze-
wy¿sz¹ ruchom¹ wydmê zwan¹ ,,Góra Wyje¿d¿aj¹c na zielon¹ szko³ê, gó³owe osi¹gano poprzez prowadzenie 
£¹cka”. Mogli siê naocznie przekonaæ, dzieci mia³y szansê poznania nadmor- maksymalnej iloœci zajêæ na œwie¿ym 
jak pod naporem wiatrów zachodnich skiego krajobrazu, tamtejszej kultury, powietrzu, wycieczki tematyczne auto-
wydmy przesuwaj¹ siê, nieustannie i obyczajowoœci i porównania tego z na- karowe i piesze, codzienne zabawy ru-
stopniowo zasypuj¹ lasy, a nawet ca³e szym regionem. Uczniowie na podsta- chowo-sportowe oraz zajêcia dydakty-
miejscowoœci. Uczestnicy zielonej wie w³asnych obserwacji i prze¿yæ mo- czne. Po ka¿dym dniu uczestnicy swoje 
szko³y odwiedzili jedn¹ z siedmiu w gli posi¹œæ wiedzê o morzu, florze i fau- wra¿enia opisywali i dostarczali do 
Polsce Stacji Ratownictwa Morskiego. nie,  o roœlinach i zwierzêtach chronio- kroniki zielonej szko³y, która aktualnie 
Najwiêcej emocji doœwiadczyli, gdy nych, a tak¿e o specyfice regionu po- znajduje siê w bibliotece szkolnej. 
zobaczyli uratowanych ludzi, tu¿ po morskiego. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzieci obok 
akcji Pogotowia Ratunkowego. Rato-Jako wychowawczynie, mog³yœmy widoku morza, by³y wycieczki piesze i 
wnicy omówili ca³y schemat pomocy te¿ egzekwowaæ zasady dobrego za- autokarowe, które dostarcza³y mnó-
ludziom na morzu. Uczniowie mogli chowania w ró¿nych miejscach i sytu- stwo wiedzy i wra¿eñ. Jeden z dni prze-
zasi¹œæ na kierowniczych stanowi-acjach: na wycieczce, w muzeum, przy znaczyliœmy na wycieczkê autokarow¹ 
skach w pogotowiu  na statku ,,Hura-stole, jak równie¿ podczas prowadze- do Trójmiasta.
gan”.nia zajêæ. „Zielona szko³a” mia³a te¿ Odwiedziny statku “Dar Pomorza” 

Po przyjeŸdzie do szko³y uczniowie wielki wp³yw na stosunki panuj¹ce obudzi³y u dzieci chêæ, jak i têsknotê za 
zrobili wystawkê prac plastycznych o-miêdzy dzieæmi, poniewa¿ przebywa- dalekimi podró¿ami w nieznane. Na 
raz zdjêæ z pobytu. Ka¿dy uczestnik na j¹c poza domem, uczy³y siê wspó³¿y- w³asne oczy widzia³y, jak wygl¹da³o 
zakoñczenie zielonej szko³y otrzyma³ cia w grupie, wzajemnego szacunku i codzienne ¿ycie marynarzy na statku 
pami¹tkowe zdjêcie grupowe, kubek z tolerancji. Doskona³ym sposobem na (kuchnia salon, sypialnia…). Ogl¹dali 
nadrukiem, dyplom oraz pakiet zdjêæ kszta³towanie umys³u, charakteru i o- równie¿ cumuj¹ce nieopodal: Dar M³o-
na p³ycie DVD.sobowoœci dziecka okaza³o siê prze- dzie¿y i ORP B³yskawica. 

niesienie zajêæ dydaktyczno-wycho- Po raz pierwszy uczniowie zoba-
wawczych i opiekuñczych poza ³awkê czyli przeje¿d¿aj¹ce w Gdyni trolejbu-
szkoln¹. sy - ,, autobusy na szelkach”. Kolejn¹ a-

W czasie pobytu uczniów na zielo- trakcj¹ wycieczki do Trójmiasta by³ 
nej szkole, przyjête w programie za³o- spacer po Gdañsku, gdzie uczniowie z 
¿enia, cele, treœci kszta³cenia, metody i wielk¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwali na 
sposoby ich realizacji uwzglêdnia³y po- otwarcie tajemniczego okienka, z któ-
trzeby intelektualne, emocjonalne, mo- rego trzy razy na dobê wychyla siê tzw. 
ralne, estetyczne jak i fizyczne, czyli ,,Panienka z okienka”-legendarny sym-
sprzyja³y wszechstronnemu rozwojowi bol Gdañska.
dziecka w II etapie edukacji. Z kolei ak- Piêkn¹ lekcj¹ przyrody okaza³a siê 
tywny wypoczynek na œwie¿ym powie- wizyta w Oceanarium w Gdyni, któr¹ 
trzu w nadmorskim klimacie i wspólne poprowadzi³a nasza pani przewodnik. 
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Zajêcia dydaktyczno - wychowaw- Gimnazjum oraz Grona Pedagogiczne- Bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opi-
cze oraz wspólne spêdzanie wolnego go w NiedŸwiedziu, a tak¿e ksiêdzu To- niê uczniów i ich rodziców na podsta-
czasu by³y doskona³¹ okazj¹ do inte- maszowi Plewa za wspóln¹ modlitwê. wie ankiet oraz rozmów celowe wydaje 
gracji ca³ego zespo³u, sprzyja³y two- Dziêkujemy równie¿ osobom za- siê organizowanie tego typu przedsiê-
rzeniu korzystnych relacji nauczyciel- trudnionym w Oœrodku Fregata w £e- wziêæ w latach nastêpnych.  
uczeñ, a wychowawcom da³y mo¿li- bie, a szczególne wyrazy wdziêczno- Zrealizowany program pobytu na 
woœæ g³êbszego, bardziej wszechstron- œci dla pani pielêgniarki oraz rezyden- zielonej szkole nad morzem by³ ,,¿y-
nego poznania swoich wychowanków, tki-przewodnik pani Jadwigi Smolarek wym” odzwierciedleniem has³a: Zielo-
ich zainteresowañ, problemów, predy- za owocn¹ wspó³pracê. na szko³a uczy, bawi i leczy.
spozycji. Oferuj¹c dzieciom ka¿dego dnia 

mgr Agata Worwa - nauczyciel 
Nie bez znaczenia by³ zdrowotny bogaty, przemyœlany repertuar zajêæ 

wp³yw klimatu morskiego. Lecznicze wdra¿amy ich do aktywnego spêdzania 
dzia³anie morskiego powietrza, mo¿na czasu. St¹d obok wycieczek i spacerów 
by³o wyraŸnie odczuæ ju¿ w pierw- organizowane by³y ró¿norodne zajêcia 
szych dniach pobytu na zielonej szkole. rekreacyjno - rozrywkowe, zabawy w 

Dziêkujemy wszystkim, którzy terenie, dyskoteki oraz gry i zabawy na 
przyczynili siê do organizacji i realiza- pla¿y.
cji programu zielonej szko³y. Serdecz- Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci u-
ne podziêkowania za mi³¹ wspó³pracê czniowie z naszej szko³y, i nie tylko, bê-
kierujemy w stronê: Rodziców, Pana d¹ mieli mo¿liwoœæ œródrocznego wy-
Wójta Gminy NiedŸwiedŸ, Pani Ma- jazdu po³¹czonego z realizacj¹ progra-
rioli Haras, Dyrekcji Zespo³u Szko³y i mu zwanego „zielon¹ szko³¹”.

Wiosenny konkurs
ogl¹danie pokonkursowej wystawy prac.       

Druga czêœæ takiej imprezy odby³a siê 23 kwietnia, na 
któr¹ przyby³y przedszkolaki. Sala Domu Kultury wype³-
ni³a siê po brzegi maluchami z wszystkich naszych przed-
szkoli. Rozeœmiane buzie ciekawie rozgl¹da³y siê, obser-
wuj¹c kole¿anki i kolegów w kolorowych strojach i prze-
braniach z innych przedszkoli. 

Wszystkie przedszkola zaprezentowa³y program s³ow-
no - muzyczny na wysokim poziomie. Tañce, piosenki inspi-
rowane Œwiêtami Wielkanocnymi nagrodzone zosta³y przez 
publicznoœæ du¿ymi brawami. Po zakoñczonych prezenta-
cjach panie U. Czech i A. Kujacz - organizatorki konkursu, 
wrêczy³y nagrody dzieciom - laureatom, natomiast wszy-
scy, którzy wziêli w nim udzia³ otrzymali pami¹tkowe dy-
plomy. 

 Takie wspólne spotkania dzieci z ró¿nych przedszkoli i 
szkó³ s¹ okazj¹ do pokazania siê w szerszym gronie ni¿ 
szko³a czy przedszkole, co dodatkowo dowartoœciowuje Tegoroczny „Wielkanocny konkurs plastyczny” zorga-
wysi³ek dzieci i nauczycieli. Udzia³ dzieci w tego rodzaju nizowany przez Bibliotekê Publiczn¹ i Gminne Centrum 
konkursach - stwierdza dyrektor przedszkola M. Baliñska, Kultury w NiedŸwiedziu cieszy³ siê ogromnym powodze-
jest potrzebny i to z kilku wzglêdów:niem. Wziêli w nim udzia³ uczniowie klas I-III szkó³ pod-

- dostarcza dzieciom radoœci tworzenia po³¹czon¹ z stawowych naszej gminy jak równie¿ 5 i 6 - latki uczêszcza-
wspó³prac¹ rodziców, którzy pomagali swoim pociechom j¹ce do przedszkoli. Prace w Bibliotece Gminnej zachwy-
przy wykonywaniu prac,ca³y kompozycj¹, fantazj¹ twórcz¹, sposobem wykonania w 

- wspólne spotkania dzieci i nauczycieli na imprezie ró¿nych technikach plastycznych. Komisja dokonuj¹ca 
wrêczania nagród,przegl¹du i analizy prac mia³a nie lada k³opot z wyró¿nie-

- wystawa prac uczy, daje mo¿liwoœci porównania wy-niem najlepszych. Przyznane zosta³y I, II, i III miejsca oraz 
konanych i oceny prac. wyró¿nienia. Nagrodami by³y dyplomy, ksi¹¿ki i s³odycze. 

 Przyda³yby siê te¿ zmiany - sugeruje p. Ma³gosia. Od Listy nagrodzonych i wyró¿nionych dzieci zosta³y rozes³a-
d³u¿szego czasu termin konkursu jest taki sam, czyli wio-ne do dyrektorów szkó³ i przedszkoli.
senny, wobec czego tematyka siê powtarza. Dobrze by by³o W dniu 21.04.09 w sali Domu Kultury nast¹pi³o uro-
zmieniæ ten termin np. na jesieñ, czy zimê. Tematyka rów-czyste podsumowanie Konkursu po³¹czone z wrêczeniem 
nie¿ mog³aby byæ dobrana w oparciu o ksi¹¿ki i bajki.nagród uczestnikom konkursu z klas I-III szkó³ podstawo-

 - Warto te¿ pomyœleæ o sponsorach, aby mo¿na by³o wych. Poprzedzi³y je atrakcyjne wystêpy dzieci z Porêby 
dawaæ wiêcej nagród - dodaje Z. Kapturkiewicz z Koniny.Wielkiej i Koniny, których przygotowanie wymaga³o du¿e-

go zaanga¿owania nauczycieli i dzieci. Wiersze, piosenki, Anna Liberda
pl¹sy nawi¹zywa³y do obrzêdów i zwyczajów Œwi¹t Wiel-
kanocnych. 

Na zakoñczenie dzieci w towarzystwie swoich opieku-
nów i organizatorów  konkursu  uda³y  siê  do  biblioteki  na 



Nastêpnego dnia musieliœmy ode- Corner, miejsce gdzie bardzo czêsto 
braæ pozwolenie na wspinaczkê na De- wieje huraganowy wiatr. Sprzyja temu 

Siedmio- nali oraz uczestniczyæ w odprawie w specyficzne ukszta³towanie terenu. Na-
miesiêczn¹ siedzibie stra¿ników parku narodowe- stêpnie, ju¿ na odcinku powy¿ej Camp 
w y p r a w ê  go, na której otrzymaliœmy worki na IV trzeba pokonaæ strome, lodowe po-
do Amery- œmieci oraz plastikowy pojemnik CMC dejœcie po porêczówkach na prze³êcz, a 
ki Pó³noc- w kszta³cie walca, który podczas ca³e- póŸniej mikstow¹ grañ wyprowadzaj¹-

nej i Australii rozpoczêliœmy 20 maja go pobytu w górach mia³ s³u¿yæ za toa- c¹ na obszerne plateau, na którym zlo-
2008 r. Tydzieñ przed wyjazdem obro- letê. Wymienne by³y tylko „wk³ady”  kalizowana jest „17”. Namioty obudo-
niliœmy prace magisterskie na krakow- biodegradacyjne woreczki z kukury- wuje siê murkami zrobionymi ze œnie¿-
skim Uniwersytecie Pedagogicznym, dzy, które po „zape³nieniu” wrzuca³o nych bry³, maj¹cymi na celu chroniæ 
wiêc ostatnie chwile do wyjazdu prze- siê do szczelin w lodowcu. Ca³a ta pro- przed huraganem. Przed atakiem na 
znaczyliœmy na za³atwienie formalno- cedura ma na celu ochronê przyrody o- szczyt czuliœmy siê dosyæ dobrze.
œci. raz zapobieganiu powstawania w tej Wstaliœmy o 10.00 i wyszliœmy z 

Na pocz¹tek udaliœmy siê na Ala- unikalnej krainie lodowców „dzikich u- namiotu, jako ostatni zespó³ - w samo 
skê, aby wspi¹æ siê na najwy¿szy szczyt bikacji”, rzucaj¹cych siê w oczy na bia- po³udnie. Okaza³o siê to dobr¹ zagryw-
Ameryki Pó³nocnej Denali (6194 m), ³ym œniegu. k¹, gdy¿ w godzinach popo³udniowych 
zwany równie¿, jako Mount McKinley. 

Nastêpnie udaliœmy siê na ma³e lot- os³ab³ ów huraganowy wiatr, który 
Szczyt ten jest okreœlany mianem  „naj- nisko do TAT, gdzie ustaliliœmy szcze- zmusi³ wiele ekip do odwrotu. Po kilku 
zimniejszej góry œwiata”. Spowodowa- gó³y naszego lotu. Przelot na Lodowiec gdzinach wspinaczki dotarliœmy do du-
ne jest to jej po³o¿eniem na wysokich Kalhitna, sk¹d zaczyna siê zdobywanie ¿ego wyp³aszczenia podszczytowego 
szerokoœciach geograficznych, do któ- Denali trwa ok. 50 minut i jest uzale¿- zwanego Footbalfield (boisko pi³kar-
rych docieraj¹ arktyczne masy mroŸne- niony od pogody, gdy¿ ma³a „Cessna” skie). 
go powietrza z obszaru Bieguna Pó³no- l¹duje wœród wysokich œcian na lodow-
cnego. W celu uzyskania zezwolenia na cu. Mieliœmy lecieæ nastêpnego dnia, 
wspinaczkê trzeba najpóŸniej 2 miesi¹- ale z powodu niskiego pu³apu chmur i 
ce przed planowanym przyjazdem na opadów œniegu musieliœmy czekaæ na 
Alaskê zarejestrowaæ siê w siedzibie start. Czas oczekiwania wykorzystaliœ-
Parku Narodowego Denali oraz wp³a- my na przechadzki po Talkeetnie. 
ciæ zaliczkê na pozwolenie. Wszystkie W koñcu poprawi³a siê pogoda na tyle, 
formalnoœci uda³o nam siê za³atwiæ, za- ¿e mogliœmy wyruszyæ. Po nieca³ej go-
tem mogliœmy z ca³ym naszym baga- dzinie byliœmy ju¿ w zupe³nie innym 
¿em, wynosz¹cym ok. 100 kg na osobê œwiecie. Po wyjœciu z samolotu w bo-
udaæ siê do podkrakowskich Balic. cznej odnodze jednego z najwiêkszych 
Przelot z Krakowa do Anchorage na A- lodowców Alaski, Kalhitna, odebraliœ-
lasce przez Frankfurt i Denver trwa pra- my na l¹dowisku paliwo do gotowania 
wie dobê. Z racji oddalenia tego stanu oraz tzw. sledy, czyli sanie s³u¿¹ce do 
USA od Polski o 10 godzin ró¿nicy cza- transportu czêœci ekwipunku. Gdy s¹ 
sowej, na miejscu wyl¹dowaliœmy tego ju¿ za³adowane ekwipunkiem, zapina 
samego dnia o 22.00. Na lotnisku cze- siê je do uprzê¿y i ci¹gnie za sob¹. Z ra-
ka³ na nas poznany rok wczeœniej Gar- cji poruszania siê w terenie górskim sa-
ry, który jest w³aœcicielem busów - tak- nie te czêsto jad¹ w dowolnym dla sie-
sówek wo¿¹cych ludzi po Alasce. Po bie kierunku, zw³aszcza podczas zejœæ. 
przywitaniu i za³adowaniu naszych Po przygotowaniu do wêdrówki po lo-
sporych baga¿y ruszyliœmy do niewiel- dowcu wyruszyliœmy w drogê. Na po-
kiej osady Talkeetna, oddalonej od ma- cz¹tku schodzi siê w dó³ na Lodowiec 
sywu Denali o 100 km, sk¹d na lodo- Kalhitna na wysokoœæ ok.2000 m npm., 
wiec leci siê ju¿ ma³ym samolotem. Po a nastêpnie trzeba pokonaæ kilkanaœcie 
kolejnych 2,5 godzinach jazdy byliœmy kilometrów dziel¹cych od Denali. Po 
na miejscu. Zatrzymaliœmy siê w bunk- drodze zazwyczaj rozbija siê 5 obozów. 
housie, czyli domku przeznaczonym na Ich nazwy („11”, „14”…) pochodz¹ od 
potrzeby swoich klientów kompanii lo- wysokoœci n.p.m. w stopach (ft) poda-
tniczej „Talkeetna Air Taxi” (TAT) z nej w tysi¹cach, czyli 11 tys. ft, 14 tys. 
której us³ug skorzystaliœmy. D³uga po- ft. itd. Po kilku dniach doszliœmy do 
dró¿, zmiana klimatu i strefy czasowej Camp V („17”). Jest to ostatni obóz, z 
trochê nas zmêczy³y, wiêc szybko po³o- którego atakuje siê szczyt. Podczas po-
¿yliœmy siê spaæ. dejœcia do niego trzeba min¹æ Windy 
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Z tego miejsca czeka³o nas krótkie jakiœ czas przelatywa³y ma³e samoloty by³o zapakowaæ ca³y ekwipunek, który 
podejœcie i pokonanie eksponowanej, z turystami, robi¹cymi prawie non stop wydawa³oby siê, ¿e z czasem zwiêk-
œnie¿nej grani przy silnym wietrze.Wy- zdjêcia. Oko³o 19.00 byliœmy ju¿ na szy³ swoj¹ objêtoœæ. Zejœcie rozpoczy-
¿ej nie da³o siê ju¿ wejœæ, byliœmy na Footbalfield, sk¹d na wierzcho³ek jest naliœmy w zamieci œnie¿nej, która póŸ-
wierzcho³ku Denali (6194 m n.p.m.), jeszcze strome podejœcie i eksponowa- niej ust¹pi³a. Oko³o godziny 23.00 by³o 
najwy¿szej góry Ameryki Pó³nocnej. na grañ œnie¿na. ju¿ bezchmurne niebo, a góruj¹cy nad 
Oprócz nas nikogo wiêcej nie by³o na Po dojœciu na szczyt zrobiliœmy kil- nami prawie 4 km wy¿ej wierzcho³ek 
szczycie, a niesamowity i surowy wi- ka fotografii i rozpoczêliœmy zejœcie Denali oœwietla³y promienie s³oñca. 
dok przypomina³ nam, gdzie tak na- drog¹ West Buttress, któr¹ 10 dni wcze- W tych niesamowitych warunkach, a¿ 
prawdê jesteœmy. W Polsce w³aœnie do- œniej weszliœmy na szczyt po raz pier- nie chcia³o siê opuszczaæ tego miejsca. 
chodzi³a godzina 5.00 rano nastêpnego wszy. Po jakimœ czasie minêliœmy O 6.00 rano doszliœmy do BC, czyli l¹-
dnia. Wtem nad naszymi g³owami prze- Camp 5, w którym zatrzymaliœmy siê dowiska, na którym wpisaliœmy siê na 
lecia³ samolot z fotografuj¹cy- listê osób oczekuj¹cych na wy-
mi turystami. Zrobiliœmy krót- lot do Talkeetny. Byliœmy dru-
k¹ sesjê zdjêciow¹ i zaczêliœmy gim zespo³em, wiêc po oko³o 2 
schodziæ. Po 2 godzinach byli- godzinach znaleŸliœmy siê ju¿ na 
œmy w naszym namiocie czeka- pok³adzie czteromiejscowego 
j¹cym na nas w „17”. Zmêcze- samolotu TAT startuj¹cego z lo-
nie oraz emocje po ca³ym dniu dowca. Lot by³ bardzo ciekawy; 
pozwoli³y szybko zasn¹æ. Na- przelatywaliœmy m.in. przez w¹-
stêpnego dnia zeszliœmy z ca- sk¹ skalist¹ prze³êcz bardzo bli-
³ym naszym ekwipunkiem do sko œcian. Po kilkunastu minu-
Camp IV („14”), gdzie postano- tach na horyzoncie pojawi³a siê 
wiliœmy zregenerowaæ si³y. tundra i kolor zielony, którego 

To wejœcie na Denali po- nie widzieliœmy prawie 1,5 mie-
traktowaliœmy, jako aklimaty- si¹ca. Po nieca³ej godzinie wyl¹-
zacjê przed naszym g³ównym dowaliœmy na lotnisku w Talke-

na ma³y posi³ek, a nastêpnie kontynuo-celem, czyli szybkim powtórzeniu dro- tnie.
waliœmy zejœcie. Do naszego namiotu gi West Rib (cut off), wiod¹cej bezpo- Po roz³adowaniu samolotu udaliœ-
czekaj¹cego na nas w Camp 4 dotarliœ-œrednio na Footbalfield. Postanowiliœ- my siê do bunkhous'a, by wzi¹æ pierw-
my zmêczeni ok. 2.00 w nocy. Ca³a ak-my powtórzyæ drogê w stylu „light & szy od ponad miesi¹ca prysznic, a po-
cja trwa³a 19 godzin, normalny czas al-fast” startuj¹c z Camp 4, czyli wspina- tem zjeœæ w koñcu normalny posi³ek, 
pinistów na tej drodze to ok. 3 dni, wiêc j¹c siê bardzo szybko i nie zabieraj¹c ze czyli amerykañskiego steka z Coca - 
zrobiliœmy West Rib w bardzo dobrym sob¹ œpiworów, namiotu i innych rze- Col¹. Przy obiedzie postanowiliœmy w 
czasie. Przed zaœniêciem musieliœmy czy. Tym razem z namiotu wyszliœmy o nastêpnej czêœci wyprawy wyruszyæ na 
jeszcze tylko uzupe³niæ niedobór p³y-7.00 rano i bardzo szybko doszliœmy do dalszy podbój Alaski oraz dotrzeæ m.in. 
nów w organizmie, co znaczy³o prawie grani, któr¹ pod¹¿aliœmy w mikstowej nad wybrze¿e Oceanu Arktycznego.
dwugodzinne gotowanie napojów ze wspinaczce w kierunku szczytu. O tych i innych przygodach na Ala-
œniegu.Pocz¹tkowe dokuczliwe zimno i sce, a nastêpnie w Australii oraz Flory-

Po jednodniowej regeneracji si³ w temperatura (- 35 st. C) trochê siê pod- dzie podczas AP Expedition 2008 w na-
Camp 4, nadszed³ czas zejœcia na dó³. nios³a i mo¿na by³o ju¿ w miarê nor- stêpnych numerach „Zgody”.
Postanowiliœmy schodziæ w nocy, co malnie robiæ zdjêcia i odpoczynki. Po Zapraszam na oficjaln¹ stronê wy-
by³o bezpieczniejsze podczas ostatnie-wejœciu w górn¹ czêœæ drogi (kuluary prawy: www.MasalaPeak.com
go odcinka, prowadz¹cego miêdzy du-wyjœciowe) niebo by³o prawie bez-  
¿ymi szczelinami na lodowcu. Ciê¿ko chmurne, a nad naszymi g³owami, co Tekst i foto: Marek ¯o³¹dek 

O Œ W I A D C Z E N I E
W zwi¹zku z odwo³aniem mnie w trybie nag³ym z funkcji prezesa Zarz¹du Spó³ki “Gorczañskie Wody Termalne” 

w dniu 30 stycznia 2009, niniejszym oœwiadczam, co nastêpuje:
Odwo³ania dokona³a Rada Nadzorcza na spotkaniu, w którego porz¹dku obrad nie by³o punktu dotycz¹cego doko-

nania takiej zmiany (od razu powo³ano te¿ nowego prezesa). Przedstawicielem Rady Gminy NiedŸwiedŸ w Radzie Nad-
zorczej Spó³ki GWT jest radny pan Edward Krzysztofiak i jego nale¿y pytaæ o przyczyny takiego posuniêcia. Moja nieo-
becnoœæ na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej wynika³a z choroby i by³a wczeœniej zapowiedziana. Wczeœniej w ¿aden 
sposób nie sygnalizowano mi zamiaru odwo³ania, ani nie konsultowano ze mn¹ takiego rozwi¹zania.

Wynikiem takiego trybu odwo³ania jest miêdzy innymi moje nie uczestnictwo w sporz¹dzaniu sprawozdawczoœci ro-
cznej spó³ki (po przekazaniu dokumentacji nowemu prezesowi).

W tej sytuacji ustaj¹ moje wszelkie zwi¹zki z dzia³alnoœci¹ spó³ki GWT. Spó³ka w chwili odwo³ania mnie by³a w stanie 
gotowoœci do podjêcia i prowadzenia dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do uruchomienia eksploatacji solanki termalnej. G³ów-
nym czynnikiem hamuj¹cym te dzia³ania by³o nie przekazanie (przez siedem miesiêcy) dzia³ki z odwiertem IG-1 przez 
Starostê Powiatu Limanowskiego, co uniemo¿liwia³o starania o œrodki (brak dysponowania gruntem).

Po zasiêgniêciu opinii prawnej z której wynika³o, i¿ jest to dzia³anie o znamionach przestêpstwa, z³o¿y³em w tej spra-
wie doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Limanowej oraz skargê do Wojewody Ma³opolskiego.

Zaznaczam, ¿e w trakcie 14 miesiêcy sprawowania tej funkcji czyni³em to spo³ecznie bez pobierania wynagrodzenia.

Andrzej Gruszczyk
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Wy¿ej wymienione zajêcia odbywaj¹ siê w wybrany 
pi¹tek i sobotê w miesi¹cach wakacyjnych. WAKACYJNA

Zajêcia terenowe - odbywaj¹ siê w pi¹tek w godzinach 
od 12.00 do 18.00 na œcie¿ce edukacyjnej „Z Turbacza na Ja-
worzynê Kamienick¹” . OFERTA

Prezentacja - sobota o godz. 14.00.

W wymienionych terminach mo¿na uzyskaæ informacje GPN
na temat udostêpniania terenu Gorczañskiego Parku Naro-
dowego oraz zakupiæ wydawnictwa GPN.

12. 07 - impreza plenerowa w Ochotnicy Górnej
„BLISKO PRZYRODY” -  WYCIECZKI 

Impreza zorganizowana wspólnie z Wiejskim Oœrod- EDUKACYJNE Z PRZEWODNIKIEM
kiem Kultury w Ochotnicy Górnej. W programie:  

- zabawy i konkursy dla grup rodzinnych, dotycz¹ce Czas trwania ka¿dej wycieczki oko³o 5 godzin.
przyrody Gorców, 11.07. (sobota) - wycieczka pt. „Roœlinnoœæ gorczañ-

- wystêpy zespo³ów regionalnych, warsztaty twórców skich polan”. Spotkanie z przewodnikiem przy schronisku 
ludowych, PTTK pod Turbaczem o godz.11.00. Przejœcie polanami: 

- wystawa fotograficzna Gorczañskiego Parku Narodo- Hala D³uga, polana Gabrowska, Kiczora. 
wego, pokaz multiwizji i sprzeda¿ wydawnictw. 01.08 (sobota) - wycieczka pt. „Szlakiem gorczañskich 

legend”. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10.00 przy ta-02. 08 - impreza plenerowa w NiedŸwiedziu
blicy GPN w Koninkach, przejœcie tras¹ œcie¿ki edukacyjnej 

Impreza zorganizowana wspólnie z Gminnym Oœrod- „Na Turbaczyk”.  
kiem Kultury w NiedŸwiedziu.  W programie: 22.08 (sobota) - wycieczka pt. „¯ycie w gorczañskich 

- zabawy i konkursy dla grup rodzinnych nt. przyrody wodach”. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10.00 przy ta-
Gorców, blicy GPN w Koninkach. Przejœcie tras¹ œcie¿ki “Dolina po-

- wystêpy m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimna- toku Turbacz”.  
zjów, 

- pokaz filmu Œwiat Salamandry, sprzeda¿ wydawnictw WYSTAWY W DYREKCJI GPN
GPN.

Lipiec - sierpieñ: „Wêdrowanie - spotykanie” - wysta-
„WAKACYJNE SPOTKANIA Z PRZYROD¥ wa prac Piotra Zbro¿ka (rysunek, rzeŸba). Wystawê ogl¹daæ 
I KULTUR¥ GORCÓW POD TURBACZEM” mo¿na od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 - 15.00 

 w Dyrekcji GPN w Porêbie Wielkiej.
Terenowa sala edukacyjna na Hali D³ugiej - w budyn-   

ku dawnej owczarni - oko³o 20 min. od schroniska PTTK pod Inne propozycje:
Turbaczem, przy czerwonym szlaku z Turbacza na Prze³êcz 

Pokaz filmu pt. „Œwiat Salamandry”prezentuj¹cego wa-Knurowsk¹ i Lubañ. 
lory przyrodnicze i kulturowe Gorców (czas trwania ok.. 45 

26 - 27 czerwiec - Zajêcia terenowe: Obserwacje pta- min). Film mog¹ obejrzeæ grupy licz¹ce min.15 osób, od po-
ków, praktyczna nauka rozpoznawania gatunków. Nocne niedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 - 15.00 w Dyrekcji 
pohukiwania nas³uchiwanie i inwentaryzacja sów. GPN w Porêbie Wielkiej. Cena projekcji: 50 z³ od grupy. 

Prezentacja: Ptaki Gorców. Termin nale¿y uzgodniæ telefonicznie, minimum 2 godziny 
przed pokazem.10 - 11 lipiec - Zajêcia terenowe: Kwiaty i owady - œwiat 

Uwaga: Projekcja odbywa siê pod warunkiem obecno-widziany przez lupê. Prezentacja: Gorce w literaturze i sztu-
œci pracownika Zespo³u Edukacji. ce.

ZAPROSZENIE NA POSZCZEGÓLNE IMPREZY 
7 - 8 sierpieñ - Zajêcia terenowe: Jak wyrabia siê oscyp- ZNAJD¥ PAÑSTWO NA PLAKATACH,

ki?  Prezentacja: Jak to na sza³asie bywa³o? STRONIE INTERNETOWEJ WWW.GORCEPN.PL 
W LOKALNEJ PRASIE.

14 - 15 sierpieñ -Zajêcia terenowe: Trawy i turzyce, pra-
ZAPRASZAMY TURYSTÓW, WCZASOWICZÓW ktyczna nauka rozpoznawania. Prezentacja: Proces osie-

I  MIESZKAÑCÓW GORCÓW!dlania siê nowego pokolenia drzew w piêtrze regla górnego 
GPN.

28 - 29 sierpieñ - Zajêcia terenowe: Gorczañskie bory 
œwierkowe. Ich przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ.

Prezentacja: Walory przyrodnicze Gorców.

4 - 5 wrzesieñ - Zajêcia terenowe: W poszukiwaniu 
œladów przesz³oœci. 

Prezentacja: II wojna œwiatowa w Gorcach.

Uwaga! Dok³adne terminy spotkañ bêd¹ podane na stro-
nie www.gorcepn.pl 

16
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Kultura na 
wsi by³a 
od  zaw-
sze.  Cz³o-
wiek rodzi 
siê z talen-

chyæmy siê za roncki, obróæmy siê wko- nam, sk¹d wyrastamy. Tak by siê chcia-tami, ale 
³o.  ³o, by obecnie by³ wiêkszy szacunek dla wszystko 

W latach 20-tych ks. Franciszek Boga, Ojczyzny i cz³owieka. Dawniej, zale¿y od 
Baradziej wykupi³ od ¯yda stoj¹cy w chocia¿ w rodzinie urodzi³o siê 12 czy r o z w o j u  
roku rynku dom (sklep), który zosta³ wiêcej dzieci, wszystkie by³y przez ro-tych  t a -
rozbudowany przy pomocy ludzi tu ¿y- dziców przyjête i jednakowo traktowa-l e n t ó w .  
j¹cych jak te¿ Polaków z zagranicy i ne, by³y kochane, a nie maltretowane Jedni bardzo staraj¹ siê je rozwijaæ, inni 
przeznaczony na Dom Ludowy, który czy bite. Starsi dziadkowie, rodzice czy zaœ nie dbaj¹ o ich rozwój. W du¿ej 
szczêœliwie przetrwa³ II wojnê œwiato- inni domownicy, chocia¿ ¿yli czasem mierze rozwój ten zale¿y od otoczenia 
w¹, a zacz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ pod ko- bardzo d³ugo i bywali niedo³ê¿ni, byli w jakim ¿yj¹ ci m³odzi ludzie. Najlep-
niec lat trzydziestych ubieg³ego wieku. w miarê godnie opiekowani. S³owo oj-szymi odkrywcami talentów u m³odego 
Zorganizowano orkiestrê ludow¹ pod ca czy matki by³o cenne. Rodzic, bar-cz³owieka s¹ rodzice, nauczyciele i ka-
przewodnictwem Mariana Polka - nau- dzo czêsto umieraj¹c wypowiada³ s³o-techeci, tote¿ oni byli krzewicielami 
czyciela z NiedŸwiedzia, urz¹dzano za- wa testamentu, a nie by³o komu ich za-kultury na wsi. Ksiê¿a i nauczyciele to 
bawy festyny. W okresie œwi¹t Bo¿ego pisywaæ, bo ludzie byli niepiœmienni, to by³a to jedyna inteligencja pracuj¹ca na 
Narodzenia szopkê, jase³ka pod kiero- i tak dzieci to respektowa³y „tak musi wsi w dawnych czasach.
wnictwem Mariana ¯urka z Porêby i byæ, bo tata czy mama tak powiedzieli”. Wszystko zaczyna³o siê od modlit-
wielu innych. W Domu Ludowym sio- Zaœ po œmierci robiono tak, a nie ina-wy. Stanowi ona jeden z podstawo-
stry zakonne prowadzi³y przedszkole czej, „bo tata tak robi³, a mama tak go-wych elementów ludzkiego ¿ycia kul-
dla najm³odszych dzieci (ochronkê) o- towa³a czy piek³a chleb”. Dawniej mo-turalnego. Od najdawniejszych czasów 
raz kursy haftu, kroju i szycia, piecze- dlono siê w domu rano i wieczór wspól-z niej rodzi³y siê najœmielsze wizje. 
nia i gotowania. Po zakoñczeniu kursu nie ca³¹ rodzin¹, co dziœ nale¿y do rzad-W domach, co dzieñ rano œpiewano 
organizowano wystawy najlepszych koœci, gdy¿ ka¿dy z cz³onków rodziny Godzinki ku czci Najœwiêtszej Maryi 
produktów, których wykonywanie po- wraca do domu o innej porze. Nawet w Panny, zaœ w Wielkim Poœcie Godzinki 
³¹czono z wystêpami regionalnymi pie- niedzielê czy œwiêta rodzina nie mo¿e o Mêce Chrystusowej, w miesi¹cu ma-
œni i tañca. W lata 50-tych zosta³ powo- zebraæ siê w komplecie, gdy¿ ka¿dy ma ju Litaniê Loretañsk¹ i pieœni Maryjne. 
³any komitet za³o¿ycielski kina, które- do za³atwienia coœ tam. Dawniej wy-W paŸdzierniku odmawiano Ró¿aniec i 
go jednym z operatorów by³ Alojzy Pi- chowaniem dzieci zajmowali siê rodzi-œpiewano pieœni do Królowej Ró¿añca 
wowar. ce; ksiê¿a i nauczyciele jedynie poma-Œw.,w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodze-

Po wojnie nast¹pi³ du¿y postêp w gali w wychowaniu religijnym czy edu-nia kolêdy. Uroczystoœci koœcielne i 
¿yciu ludzi tak¿e i na wsi. M³odzi lu- kacyjnym, tote¿ dzieci by³y zdane na pañstwowe by³y ³¹czone z masowym 
dzie zaczêli wyje¿d¿aæ do du¿ych miast rodziców po osi¹gniêciu pe³noletnio-œpiewem i muzyk¹ organow¹. Do osób 
za prac¹ zarobkow¹ i ¿ycie swoje, a z œci, a¿ do usamodzielnienia siê to jest takich jak nauczyciele i ksiê¿a do³¹-
nim obyczaje zmieniali na miejskie.  do o¿enku i do za³o¿enia w³asnego ¿y-czali gazdowie i gaŸdziny, którzy bar-
Stroje regionalne uznano za niemodne, cia rodzinnego, czy gospodarczego. dzo piêknie pielêgnowali tradycje prze-
zaczêli siê wstydziæ gwary i wielu in- Dziœ jest inaczej: dziecko bardzo czê-jête od swoich rodziców, dziadków i 
nych tradycji, wed³ug których ¿yli na sto z utêsknieniem czeka „18 - stki”, a pradziadków. Chêtnie przekazywali 
wsi wraz ze swymi rodzicami, dziad- wówczas robi, co chce, bo jest doros³e, melodie i s³owa piosenek, wzory ubio-
kami i pradziadkami. Lecz nie wszy- a jeszcze kiedy ma poparcie innych œro-ru Zagórzan, gdy¿ tak nazywali lud-
stko zosta³o stracone, poniewa¿ ¿yli i dowisk pozarodzinnych. Najczêœciej noœæ zamieszkuj¹c¹ tereny naszej obec-
nadal ¿yj¹ ludzie, którym bardzo zale- przyczyn¹ konfliktu dziecka z rodzica-nej Gminy. 
¿a³o na tym by tradycja i kultura ojców, mi jest niew³aœciwy ubiór, makija¿ czy W dawnych czasach ludzie na wsi 
dziadów i pradziadów przetrwa³y. W³a- swawola. Chcia³oby siê, by te sprawy mimo ciê¿kiej pracy i z³ych warunków 
dys³aw Orkan, jako pierwszy opisa³ ¿y- wróci³y do normalnoœci, gdy¿ to nie jest bytowych (bieda) spragnieni byli ¿ycia 
cie mieszkañców wsi (obecnie naszej ani kulturalne ani te¿ obyczajowe zw³a-kulturalnego tj. œpiewu, muzyki, tañca i 
gminy), ich codzienne obyczaje, zwy- szcza na wsi. Wieœ powinna byæ o zdro-w ogóle ¿ycia towarzyskiego. Kiedy 
czaje. Drugim nieocenionym, a zara- wej przyrodzie, czystej wodzie i powie-tylko nadarzy³a siê okazja gromadzili 
zem niedocenionym mi³oœnikiem kul- trzu, schludnych strojach, piêknej mu-siê i bawili przy pustych, a je¿eli ju¿ to  
tury Zagórzan, by³ dr Sebastian Flizak z zyce, piosence i tañcach. ubogo zastawionych sto³ach (razowy 
Podobina, który bada³, opisywa³ i utr- Dlatego chcia³oby siê prosiæ o dal-chleb i bryndza oraz marynowana s³o-
wala³ fotograficznie zabytki kultury lu- sze prowadzenie chóru koœcielnego, or-nina, czasami bimberek pêdzony w do-
dowej. W ten oto sposób kultura, zwy- ganizowanie pielgrzymek, zak³adanie mu z zacieru ¿ytniej m¹ki i ziemnia-
czaje i obyczaje na wsi przechodzi³y z kapel ludowych, pielêgnowanie zwy-ków) ale weso³o. Okazje do spotkañ ro-
pokolenia na pokolenie. Chcia³oby siê czajów i obyczajów ludowych naszego dzinnych i s¹siedzkich by³y po chrzcie 
by te tradycje nie zaginê³y, ale rozsze- regionu. Kochani! Nie ustawajcie w dziecka, œlubach, czy imieninach oraz 
rzy³y siê na ca³e spo³eczeñstwo wiej- Waszej pracy, zostanie ona na pewno w  œwiêta koœcielne. Wszystkie te spot-
skie dziêki koœcio³owi, szko³om, orga- nagrodzona. kania odbywa³y siê przy muzyce skrzy-
nizacjom, by nasza mowa ojczysta na-pki, basy, tañcach i przyœpiewkach np. 

Adamczyk Katarzyna  z Podobina sze stroje, tañce, muzyka przypomina³y Kiedy my siê zeœli, ciesmy siê weso³o, 
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 4 kwietnia w karczmie "Nad Podo³em" u pañstwa Stra-

mów w Porêbie Wielkiej odby³o siê podsumowanie Plebi-
scytu na Najpopularniejszego Pi³karza, Trenera i Dzia-
³acza Ziemi Limanowskiej w 2008 roku, po³¹czone z wrê-
czeniem nagród. Dobór miejsca nie by³ przypadkowy; sta-
nowi wyraz uznania dla osi¹gniêæ pi³karskich w naszej gmi- licznie wygl¹da³a wymiana gratulacji i rodzinny uœcisk ojca 
nie. Oto bowiem dwa z trzech plebiscytów wygrali „nasi”, Janusza z synem Ireneuszem, który pod¹¿a œladami pi³kar-
czyli Ireneusz Potaczek (Orkan NiedŸwiedŸ) na najpopu- skiej drogi swojego rodzica. Powodzenia! 
larniejszego trenera i Jan Szymañski  (Orkan NiedŸwiedŸ) 
na najpopularniejszego dzia³acza roku. Miano najpopular-
niejszego pi³karza przypad³o Adamowi Stadnikowi (Tur-
bacz Mszana Dolna). Plebiscyt ten ju¿ po raz jedenasty zor-
ganizowa³a redakcja "Gazety Krakowskiej" wspólnie z Li-
manowskim Podokrêgiem Pi³ki No¿nej. 

Ca³a uroczystoœæ przebieg³a w bardzo mi³ej, kameral-
nej, zarazem podnios³ej atmosferze. Nie zabrak³o znamie-
nitych goœci ze œwiata polityki (pos³owie Ziemi Limanow-
skiej Bronis³aw Dutka i Wies³aw Janczyk, radna Sejmiku 
Ma³opolskiego ubiegaj¹ca siê o mandat europos³a Urszula 
Nowogórska, przewod. Rady Powiatu Limanowskiego Ja-
centy Musia³, wicestarosta limanowski Franciszek Dzie-

Rolê Gospodarza przemi³ej uroczystoœci pe³ni³ Wójt Ja-dzina, burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak, burmistrz 
nusz Potaczek. Konferansjerkê - jak zawsze z humorem i Jod³ownika Pawe³ Stawarz). 
polotem - prowadzi³ Marian Wojtowicz z Limanowej a wol-Œwiat sportu reprezentowali  Ryszard Niemiec - Prezes 
ne chwile umila³ zagórzañskimi melodiami i œpiewkami ze-Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (wczeœniej wieloletni 
spó³ Gorcanie z NiedŸwiedzia.   redaktor Tempa i Gazety Krakowskiej, Stanis³aw Strug-Pre-

                                                               Stanis³aw Stopazes Podokrêgu Limano-
wskiego, Pawe³ Piêta-  
dyrektor Miêdzyszkol-
nego Oœrodka Sporto-
wego powiatu limano-
wskiego. Najwa¿niejsi 
byli jednak sami boha-
terowie, czyli laureaci 
Plebiscytu: najlepsi pi³-
karze, trenerzy i dzia³a-
cze. To im wrêczone zo-
sta³y przez przedstawi-
cieli w³adz pi³karskich 
okaza³e puchary, pami¹-
tkowe dyplomy i nagro-
dy, oraz gratulacje z³o-
¿one przez osobistoœci 
polityczne. 

Szczególnym w¹t-
kiem imprezy by³o uho-
norowanie przez Preze-
sa Ryszarda Niemca na-
szego Wójta Janusza Po-
taczka za wieloletni¹, 
aktywn¹ i owocn¹ dzia-
³alnoœæ na rzecz pi³ki no-
¿nej. Jak¿e sentymen-
talnie i zarazem symbo-
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* Spotka³ milicjant znajomego, * Na egzaminie do szko³y œredniej 
w trakcie rozmowy tamten mu opowie profesor pyta: 
dzia³ kawa³: - Jak masz na nazwisko? 
-W którym miesi¹cu najczêœciej rodz¹ - F¹fara. 
siê dzieci? - A czemu masz tak radosny wyraz 
-??? twarzy? 
-W dziewi¹tym, che, che, che. - Bo prawid³owo odpowiedzia³em na 
Milicjantowi siê spodoba³o, idzie na pañskie pierwsze pytanie!
komendê i opowiada:

* * *
-Wiecie, w którym miesi¹cu najczê-
œciej rodz¹ siê dzieci? * W pierwszej klasie pani wita no-
-??? wych uczniów i zauwa¿a, ¿e trzech 
-We wrzeœniu jest identycznych.

* Szkot zwraca siê do syna, któremu - Czy wy jesteœcie trojaczkami?
* * *kupi³ nowe buty: - Tak - odpowiadaj¹ dzieci.

- Oszczêdzaj je! Rób wiêksze kroki! * Pani pyta siê na lekcji. - Czy wasi - A jak siê nazywacie?
dziadkowie byli w jakiœ sposób - Krzysio - mówi piskliwym g³osem 

* * * zas³u¿eni dla ojczyzny? pierwsze dziecko.
Wstaje Adaœ: - Zdzisio - mówi piskliwym g³osem * Kontroler do pasa¿era w autobu-

- Mój dziadek s³u¿y³ w Armii Ludo- drugie dziecko.sie: - Bilecik proszê!
wej! - W³adys³aw - mówi grubym basem Na to pasa¿er: 
Pani jest niezadowolona i stawia mu trzecie dziecko.- Kierowca sprzedaje!
jedynkê. Pani pyta:
Wstaje Jaœ: - A mój dziadek s³u¿y³ - A dlaczego wy dwaj macie takie * * *

w AK. cienkie g³osy, a ty taki gruby?
* Za czasów komuny pan Jan praco- - O,bardzo ³adnie Jasiu...dostajesz 5. - Bo mama mia³a tylko dwie piersi, 

wa³ w sk³adzie wêgla w Bia³ymstoku. To mo¿e wyjaœnisz ca³ej klasie, wiêc ja musia³em piæ browar.
Po pó³ roku jednak postanowi³ zmie- co oznacza skrót AK?

* * *niæ pracê. Ostatniego dnia szef pod- - Auschwitz Komando.
chodzi do niego i mówi: * Pani syn nie powinien chodziã na 

* * *- Mam nadziejê, ¿e czegoœ siê pan lekcje gry na skrzypcach. On nie ma 
u nas nauczy³. * Nad Morskim Okiem siedzi stary za grosz sùuchu – mówi nauczycielka.

- Tak, nauczy³em siê, ¿e tona ma 900 gazda. Przechodz¹cy turyœci pozdra- Na to mama:
kilo. wiaj¹ go i pytaj¹: - On nie ma sùuchaã, on ma graã! 

- Co tu robicie?* * *
- £owiê pstr¹gi. * * *

* Wsiada baba do autobusu i pyta - Przecie¿ nie macie wêdki. * Przed domem kùócà siæ dwie sà-siê kierowcy: - Pstr¹gi ³owi siê na lusterko. siadki. W pewnym momencie jedna z - Panie, a jaki to autobus? - W jaki sposób? nich nie wytrzymuje i krzyczy do dru-- Czerwony. - To moja tajemnica. Ale jeœli dostanê giej: - Ty stara maùpo!- No, ale dok¹d? flaszkê, to ja wam zdradzê. - Tylko nie stara! - odkrzykuje dru-- Do po³owy, dalej s¹ szyby. Turyœci wrócili do schroniska, kupili ga. Tylko nie stara!
butelkê wódki i zanieœli j¹ gaŸdzie. * * *
On t³umaczy... * * *

* Przychodzi baba do lekarza i pyta: - Wk³adam lusterko do wody, a kiedy * Rozmawiajà dwie sàsiadki.
- W jakich porach pan przyjmuje? pstr¹g podp³ywa i zaczyna siê prze- - Mój màý to jest sùoñce...
- W sztruksach. gl¹daæ to ja go kamieniem i ju¿ jest - Co ty opowiadasz? Po tylu latach 

mój...* * * maùýeñstwa?
- Ciekawe... A ile ju¿ tych pstr¹gów - Ano, tak. Jak zajdzie wieczorem 

* Jaki œliczny z ciebie ch³opiec! - z³owiliœcie? do knajpy, to dopiero rano z niej wy-
wykrzykuje ciocia. - Jeszcze ani jednego, ale mam z piêæ chodzi. 
Nosek masz po mamusi, oczy po tatu- flaszek dziennie... * * *
siu, usta po babci... 

* * *- Spodnie po bracie i buty po siostrze! * Na pustym jeszcze placu budowy 
- dodaje Jasiu. brygadzista staje przed robotnikami * Nauczyciel historii wpada zdener-

i mówi: - Panowie rozpoczynamy wowany do pokoju nauczycielskiego i * * * i pamiêtajcie: budujemy solidnie, mówi do dyrektora: 
bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo * Przyje¿d¿a facet na stacjê benzy- - Ech, ta druga "a"! Nie wytrzymam z 
materia³ów. Budujemy najlepiej jak now¹ i mówi: - Ile kosztuje litr ben- tymi baranami! Pytam ich, kto wzi¹³ 
umiemy, bo budujemy dla siebie.zyny? Bastyliê, a oni krzycz¹, ¿e to ¿aden z 
- A co to bêdzie? - pyta siê jeden z ro-- 5z³ nich! 
botników.- A jedna kropla? - Niech siê Pan nie denerwuje - uspo-
- Miejska Izba WytrzeŸwieñ.- No co pan, za darmo... kaja dyrektor - mo¿e to rzeczywiœcie 

      - To proszê nakapaæ ca³y bak! ktoœ z innej klasy?
      Poda³ do druku Stanis³aw Stopa
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