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Drodzy Mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka!

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Gminnych Nowin. W całkiem 
innej rzeczywistości niż moglibyśmy to sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy 
temu. W dobie panującej pandemii koronawirusa, która zweryfikowała nasze 
plany. Właśnie teraz, wiosną tego roku mieliśmy rozpoczynać obchody 100 
lecia włączenia części Orawy do Niepodległej Polski.

Mam jednak ogromną nadzieję, że nasze zdyscyplinowanie i stosowanie się 
do zaleceń pozwoli już niedługo na nowo przedstawić Państwu kalendarium 
wydarzeń związanych z tą ważną dla naszej Małej Ojczyzny rocznicą. Pragniemy 
uczcić pamięć tych wszystkich, dzięki którym, żyjemy w wolnej, niepodległej 
Polsce.

Ten trudny czas pokazał jednak jak mocni jesteśmy w naszej Małej Ojczyźnie. 
Dzięki zaangażowaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich, strażakom ochotnikom, 
członkom Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, pracownikom Gminnego Centrum 
Kultury, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce byliśmy gotowi na obowiązek 
noszenia maseczek w  przestrzeni publicznej. Pragnę za to Wam wszystkim 
serdecznie podziękować!

Mam nadzieję, że przy wydaniu kolejnych Gminnych Nowin przedstawimy 
Państwu nowy – zaktualizowany program obchodów i już niedługo wszyscy 

razem spotkamy się na wspólnym świętowaniu włączenia części Orawy 
do Niepodległej Polski.

Życzę Wam i sobie, aby nasze zaangażowanie w przestrzeganie 
zaleceń rządowych zaowocowało powrotem do normalności.

        Mateusz Lichosyt 
Wójt Gminy Lipnica Wielka
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Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożar-
nych z  Gminy Lipnica Wielka oraz ich rodzinom dużo zdrowia oraz pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym.

Wasza praca zasługuje na wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie 
służąc wszystkim w ochronie życia i mienia ludzkiego. Dziękuję Wam za to, że bezin-
teresownie jesteście gotowi nieść pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. Jest to niewątpli-
wie piękna i wymagająca służba. Od wielu lat poświęcacie swój wolny czas podnosząc 
swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, za co w imieniu wszystkich mieszkań-
ców gminy serdecznie dziękuje.

Życzę Wam, aby zapał do niesienia pomocy bliźnim nigdy nie wygasł, a podej-
mowane przez Was inicjatywy przynosiły wiele satysfakcji i zadowolenia. Niech sło-
wa: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będą zawsze najważniejszą dewizą Wa-
szej służby!
 Andrzej Karkoszka Mateusz Lichosyt
 Przewodniczący Rady Gminy Lpnica Wielka Wójt Gminy Lipnica Wielka

C z t e r o l e t n i e  o b C h o d y 
u p a m i ę t n i e n i a  r o C z n i C y 

p r z y ł ą C z e n i a  C z ę ś C i  o r a w y  
d o  n i e p o d l e g ł e j  p o l s k i  

2 0 2 0 - 2 0 2 4  -  o f i C j a l n e  l o g o 
g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a

Przedstawiamy Państwu oficjalne logo Gminy Lipnica Wiel-
ka dla czteroletnich obchodów upamiętnienia rocznicy przyłą-
czenia części Orawy do niepodległej Polski 2020-2024. W ramach 
inicjatywy przygotowano szereg działań i wydarzeń, a rozpoczę-
cie Obchodów 100. rocznicy włączenia części Orawy do niepodle-
głej Polski przewidziano na 3 lipca 2020 roku - wydarzenie to ob-
jęte zostało Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 
Zapraszamy do włączenia się w obchody oraz zachęcamy do wła-
snych, oddolnych inicjatyw.

Hymn do miłości Ojczyzny
I. Krasicki

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe.
Dla ciebie zjadłe, smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny.
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w  ramach 
upamiętnienia uchwalenia Konstytucji uchwalenia przez 
Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów konstytucji 
w 1791 r.  Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 
1791 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
w 1918 r. Sejm przywrócił to święto. Władze zakazywały 
obchodzenia Święta Konstytucji także od 1944 do 1990 r.
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u p a m i ę t n i e n i e  r o C z n i C y  p r z y ł ą C z e n i a  
C z ę ś C i  o r a w y  

d o  n i e p o d l e g ł e j  p o l s k i  2 0 2 0 - 2 0 2 4 .  
p l a n o w a n y  p r o g r a m  g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę włączenia części Orawy do niepodległej Polski. Prezentujemy Państwu program ob-
chodów w Gminie Lipnica Wielka, który obejmuje lata 1920-1924. Program jest zarysem działań i niektóre jego elementy mogą 
ulec zmianie lub być modyfikowane w trakcie. 

Granicę na Orawie wyznaczyła 28 lipca 1920 r. odgórna decyzja Rady Ambasadorów, podjęta w czasie skrajnego zagroże-
nia niepodległości Polski przez atak Rosji Sowieckiej. Poprowadzono ją niekorzystnie dla Polski, podzielono nawet jeden zwar-
ty organizm wiejski - Lipnicę Wielką. Nieznacznie korygowano ją i ostatecznie przebieg granicy południowej ustalono w 1924 r.

Poniższy czteroletni program przygotowano w celu godnego upamiętnienia rocznicy przyłączenia części Orawy do 
niepodległej Polski oraz jak najszerszej popularyzacji postaci i wydarzeń z lat 1918–1924.

2020 
motto:

My Polacy na Górnej Orawie, korzy-
stając ze zasady samostanowienia na-
rodów, po rozpadnięciu się państwa wę-
gierskiego, nie chcemy pozostać w nowo-
utworzonym państwie czesko-słowac-
kim, lecz żądamy przyłączenia wszyst-
kich polskich ziem w żupaństwach: treń-
czyńskim, orawskim i spiskim do wielkiej, 
katolickiej Polski. 

rezolucja Polskiej Rady Narodowej
Jabłonka, 5 listopada 1918 r.

Rozpoczęcie Obchodów 100. 
rocznicy włączenia części Orawy do 
niepodległej Polski

Uroczystość objęta Patrona-
tem Narodowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy w  Stulecie Odzyskania 
Niepodległości
1. Msza św. w kościele p.w. św. Łukasza 

w  Lipnicy Wielkiej w  intencji Orawy 
i orawskich Ojców Niepodległości.

1. Apel poległych w 100. rocznicę włą-
czenia części Orawy do niepodległej 
Polski przy grobie Piotra Borowego 
na przykościelnym cmentarzu w Lip-
nicy Wielkiej.

2. Złożenie wieńców na grobie Piotra 
Borowego i  przy tablicy poświęco-
nej Piotrowi Borowemu.

3. Odsłonięcie „Muru Pamięci oraw-
skich Ojców Niepodległości” na 
placu Piotra Borowego. Będzie to 

upamiętnienie osób, których dzia-
łalność, służba i  poświęcenie przy-
czyniły się do odbudowy państwo-
wości polskiej i zjednoczenia z ojczy-
zną części Górnej Orawy; wystąpie-
nia gości.

4. Widowisko „Orawa dla Niepodległej”. 
Scenariusz oparty na tekstach: Piotra 
Borowego, Józefiny i  Emila Mików, 
ks. infułata Ferdynanda Machaya.

5. Rozpalenie „Orawskiej watry 
wolności”.

6. Festyn „Dla Niepodległej”. Poczęstu-
nek regionalny, występy zespołów 
regionalnych, kiermasz orawskiej 
sztuki, zabawa taneczna.

Termin zależny od sytuacji 
epidemiologicznej.

Inne wydarzenia w 2020 r.
1. Konkurs historyczny Orawa 1918 

-1924 (dla szkół podstawowych 
i średnich)

2. Opracowanie strony projektu „Ora-
wa z Niepodległą 1918-1924” (www.
orawa2024.pl)

3. Orawska Encyklopedia 
Multimedialna

4. Broszura o  Orawskich Ojcach 
Niepodległości

5. Orawski Festiwal Literacki
6. Orawski Kiermasz na Pograniczu 

Kultur
7. Orawskie Rodzinne Spotkanie Re-

kreacyjne (Stowarzyszenie Gdzie 
Dwóch Tam Trzech)

8. Sto Flag na Stulecie Niepodległości 

(flaga dla każdego domostwa)
9. Promocja utworu i  teledysku pn. 

„Przeznaczenie” poświęconego 
Orawie oraz ważnym postaciom 
regionu

10. Konkurs plastyczno-literacki „Ora-
wa za 100 lat”

11. Wystawa plenerowa Orawa 1920-
1924 – przedstawiana w  Lipnicy 
Wielkiej, Nowym Targu, Krakowie

12. Górale dla Jana Pawła II. W  100. 
rocznicę urodzin. Msza święta obok 
dawnego schroniska pod szczytem 
Babiej Góry

13. Święto Pasterskie z elementami wi-
dowiska tematycznego

14. Święto Narodowe Trzeciego Maja
15. Gminny Konkurs Czytelniczy „Książ-

ka przyjacielem mym” o  tematyce 
orawskiej

16. Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra 
Borowego 

17. Narodowe Święto Niepodległości 
(11.11)

2021 
motto:

A dziś? Tylko czasem i gdzieniegdzie 
słyszy się osamotniony, prawie że nie-
śmiały śpiew pastuszka. Z jakiego powo-
du się tak dzieje? Przyczyna jest na pew-
no ta sama, którą wszędzie można za-
uważyć: napierająca fala kultury niszczy 
to, co dawne, co rodzime i piękne nie za-
wsze dają na miejsce „starzyzny” równo-
wartościowe pieśni, które by odpowiada-
ły duchowi ziemi i ludu.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
nad obchodami 100-lecia Związku Podhalan w Polsce
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Emil Mika

80. rocznica 
śmierci Emila Miki

1. Delegacja z  Gminy Lipni-
ca Wielka złoży wiązankę 
kwiatów pod ścianą śmierci 
w Auschwitz.

2. Wystawienie melodramatu 
Emila Miki „Sen bacy”.

3. „Mikowe nuty” - Konkurs 
śpiewaków i  instrumentali-
stów na wykonanie pieśni, 
utworu ze śpiewnika Emila 
Miki.

4. Plener artystyczny - upa-
miętnienie wybitnych Ora-
wian przez artystów.

5. Wydanie płyty „Orawskie 
nuty Emila Miki”.

6. Dzień patrona w Szkole Pod-
stawowej nr 2.

2022 
motto:

Na ten głos uspokajam się 
i  wszystkie cierpienia są słod-
kimi, bo to za Polskę. Mnie za 
Polskę cierpieć słodko a  umrzeć 
lekko!

Józefina Mikowa

80. rocznica śmierci Józefiny 
Mikowej
90. rocznica śmierci Piotra 
Borowego
1. Uroczysta Msza św. w  Kra-

kowie w  rocznicę śmierci 
Mikowej

2. Spektakl o Józefinie Mikowej
3. Film „Testament Mików”; 

publikacja o  małżeństwie 
Mików.

4. Ogólnopolski konkurs na 
wiersz poświęcony Mikom 
i Borowemu.

5. Ławeczka Mików.
6. Dzień patrona w Szkole Pod-

stawowej nr 2.

2023 
motto:

No, jo nie myślym, zeby na-
ród polski był takiej krótkiej my-
śli… Bo my z  Orawy i  ze Śpisa 
przeto się garniemy do Polski, bo 
wierzymy mocno, ze co Polacy 
obiecali, tego i dotrzymajo.

Piotr Borowy
1. Wydanie monograficznej 

publikacji o Mikach.
2. Ławeczka Piotra Borowego.
3. Tablice informacyjne z kolo-

rowymi mapami.

2024
motto:

Taki świycnik musi być 
i w Polsce i musi się na nim świy-
cić siedym świyc: miłość, praca, 
jedna wolo, prowda, umiłowa-
nie cierpienio, sprawiedliwość 
i  religia katolicka. Tych siedym 
świyc musi się nieustannie polić, 
aby Polska mocna była. To Wom 
powiedział ks. Piotr Skarga przed 
rozbiorami, to Wom powiado 
i  chłop, Piotr Borowy, po zmar-
twychwstaniu Polski

Piotr Borowy

1. Konferencja naukowa: Ora-
wa 1918-1924.

2. Odznaczenia dla Orawian.
3. Uroczysty finał obchodów 

2020-2024.

n i e p o d l e g ł a  w   p i g u ł C e
Orawska droga do niepodległej Polski miała wy-

jątkowy przebieg, ale jej historia jest praktycznie nie-
znana. Już 3 listopada 1918 r. mieszkańcy Orawy sa-
morzutnie rozbroili węgierskich żandarmów, a  5 listo-
pada 1918 r. w Jabłonce zawiązali Polską Radę Narodo-
wą, która w  ich imieniu ogłosiła przyłączenie regionu 
do niepodległej Polski i objęła tymczasową administra-
cję. Unikatowość tej decyzji podkreśla to, że do tamtej 
chwili Orawa pozostawała odcięta od pozostałych pol-
skich terenów szczelną granicą Królestwa Węgier, a gó-
rale byli poddawani słowakizacji i madziaryzacji. Mimo 
to oddolnie opowiedzieli się za Polską.

6 listopada 1918 r. na wezwanie Polskiej Rady Na-
rodowej na Orawę wkroczyły entuzjastycznie witane 
polskie oddziały. Splot militarnych okoliczności i decy-
zji politycznych spowodował wycofanie wojsk polskich 
w  styczniu 1919 r. Na ich miejsce wkroczyło wojsko 
czechosłowackie, którego okupacja dała się mieszkań-
com mocno we znaki. Górale stawiali opór, szukali po-
mocy u władz polskich, a gazdom Piotrowi Borowemu 
i Wojciechowi Halczynowi udało się nawet uzyskać au-
diencję u  prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilso-
na podczas konferencji pokojowej w Wersalu 10 kwiet-
nia 1919r.. Z inicjatywy poety Podhala, Kazimierza Prze-
rwy – Tetmajera, powstał Komitet Obrony Spisza, Ora-
wy, Czadeckiego i Podhala.

W  całej Polsce odbywały się wiece żądające przy-
łączenia Kresów Południowych do Polski, organizowa-
no zbiórki, odczyty. Planowano plebiscyt, który jed-
nak nie doszedł do skutku. Granicę wyznaczyła 28 lip-
ca 1920 r. odgórna decyzja Rady Ambasadorów, pod-
jęta w czasie skrajnego zagrożenia niepodległości Pol-
ski przez atak Rosji Sowieckiej. Poprowadzono ją nieko-
rzystnie dla Polski, podzielono nawet jeden zwarty or-
ganizm wiejski - Lipnicę Wielką. Nieznacznie korygowa-
no ją, a ostatecznie przebieg granicy południowej usta-
lono w 1924 r.

W  zamian za górną część Lipnicy (wraz z  przyna-
leżnym jej szczytem Babiej Góry), Polska musiała od-
dać dwie wsie sąsiadujące z Chochołowem: Suchą Górę 
i Głodówkę.

Małgorzata Liśkiewicz
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Na jednej z audiencji papież Jan Pa-
weł II otrzymał od Orawian tomik wier-
szy Emila Kowalczyka Napij sie orawskie-
go ciepła. Od razu zerknął na wiersz Cy 
bocycie świynty Ojce. Uśmiechnął 
się. Bocym, bocym…i to bardzo dobrze– 
powiedział do zgromadzonych. W 100. 
rocznicę urodzin świętego Jana Paw-
ła II warto przypomnieć związki Karola 
Wojtyły – turysty, księdza, biskupa, ar-
cybiskupa, kardynała, a potem papieża 
z Orawą i Babią Górą.

Rok 1938 
w Zubrzycy Górnej

Zaczęło się od  Przełęczy Lipnic-
kiej  (Krowiarki). Karol Wojtyła, jako ab-
solwent gimnazjum, został skierowa-
ny do pracy w obozie junackim do Zu-
brzycy Górnej. W dokumencie datowa-
nym na 20 VI-17 VII z 1938 roku zapisa-
no:  poborowy Wojtyła Karol, Józef. Hu-
bert odbył służbę w  7 Batalionie 9 Kom-
panii Junackich Hufców Pracy w Zubrzy-
cy Górnej. 12 VII 1938 otrzymuje legity-
mację uprawniającą do noszenia odzna-
ki pamiątkowej Junackich Hufców Pracy 
(nr 62).1 Sam Karol Wojtyła będąc w Zu-
brzycy Górnej w  czerwcu 1970 r. jako 
biskup pomocniczy arcybiskupa Euge-
niusza Baziaka wspomniał:  Znam Zu-
brzycę. Pracowałem tu jako junak przy 
budowie drogi Zubrzyca-Krowiarki.2

Służba Karola Wojtyły w  hufcu 
trwała miesiąc. Do pracy na wyznaczone 
miejsce – jak pisze Jolanta Flach – przy-
chodzili o  szóstej rano. Junacy wykopy-
wali pniaki, wozili ziemię, kamienie, żwir 
i piasek do budowy drogi. Podzieleni byli 
na trójki, którym przydzielano taczki, ki-
lofy i  łopaty. Ubrani w  drelichowe ubio-
ry wojskowe i  furażerki, na nogach pod-
kute buty. Każdy musiał wypracować wy-
znaczoną przez kaprala normę pracy, po 
obiedzie prowadzono zajęcia wojskowe 

1 Orawskie kalendarium Karola Wojtyły w: Zie-
mia Orawska. Wiosna – Lato – Jesień – Zima. – 
Zubrzyca Górna, 1991. S. 21-23,

2 Tamże .s. 21.

w   1 0 0 .  r o C z n i C ę  u r o d z i n  ś w i ę t e g o  j a n a  p a w ł a  i i
j a n  p a w e ł  i i  i   o r a w a

aż do kolacji, po której był apel i  wolny 
czas aż do capstrzyku. W  swojej grupie 
kolejno obierali ziemniaki do obiadu. Za-
płata za dzień pracy była niewielka, moż-
na było za nią kupić butelkę, piwa. Jedy-
nym dniem wolnym była niedziela, szli 
wówczas do kościoła na Mszę św.3 Przy-
szły papież mieszkał w  zagrodzie go-
spodarzy Misińców, wchodzącej obec-
nie w skład Orawskiego Parku Etnogra-
ficznego. Na tym domu znajduje się pa-
miątkowa tablica. Według relacji księ-
dza Franciszka Skorupy zachowało się 
zdjęcie, jak junak Karol Wojtyła służy do 
Mszy św. w zubrzyckim kościele pw. Mi-
chała Archanioła.

Górskie wędrówki
Karol Wojtyła był człowiekiem ko-

chającym góry. Powiedział : Ja z rodu je-
stem człowiekiem gór. Wędrował górski-
mi szlakami od najmłodszych lat. Z oj-
cem przemierzał Beskidy i  Tatry. Pod 
jego opieką doświadczał radości zdo-
bywania górskich szczytów, poznawał 
wysiłek fizyczny, a  przede wszystkim 
kształtował swoją wrażliwość na piękno 

3 Jolanta Flach, Orawa z papieżem Janem Paw-
łem II , Orawa nr 9-14, 1991, s. 42-44

natury.4 Uważa się, że Karol Wojtyła jest 
polskim pionierem duszpasterstwa 
campingowego i  turystycznego. Lubił 
wędrować po Beskidzie Małym, Sądec-
kim, Żywieckim, Wysokim, w  Gorcach, 
Pieninach, Tatrach oraz Bieszczadach.

Karol Wojtyła, jako kapłan, póź-
niej biskup i kardynał, wielokrotnie wę-
drował ścieżkami Beskidu Wysokiego, 
pasma Babiej Góry. W  wrześniu 1953 
roku, przed podjęciem pracy na Uni-
wersytecie Jagiellońskim poprowadził 
swoich studentów na wycieczkę z  Su-
chej Beskidzkiej na Babią Górę, a  da-
lej przez pasmo Policy, przez Zubrzy-
cę Górną i Podwik, w Gorce aż do Kry-
nicy. Jak bardzo upodobał sobie ba-
biogórskie szlaki świadczy choćby ko-
respondencja z  profesorem Adamem 
Vetulanim.  Szanowny Panie Profesorze. 
Wobec rozkładu różnych zajęć wakacyj-
nych, projekt przejście z  Babiej Góry do 
Osielca nie chwyci…5  Podczas swoich 
licznych babiogórskich wędrówek, naj-

4 Z.J. Ryn, J. Zdebski, Jan Paweł II i góry. Aspekty 
antropologiczne i  psychologiczne [w:] Karol 
Wojtyła  – Jan Paweł II miłośnik gór i  przyrody, 
W.A. Wójcik (red.), Studia i  Monografie AWF, 
2007, 40, s. 8–22.

5 Orawskie Kalendarium Karola Wojtyły, dz. cyt . 
s. 21.

Karol Wojtyła w 1974 roku przewodniczy uroczystości Roku Świętego 
w Lipnicy Wielkiej; z archiwum Sonii Ponickiej
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częściej zatrzymywał się w Zawoi Wilcz-
nej, nocując w  tzw. Księżówce, stoją-
cej nieopodal kaplicy Krzyża Świętego. 
Często towarzyszył mu w  tych wypra-
wach ks. Marian Jaworski, późniejszy 
arcybiskup archidiecezji lwowskiej.

Kardynał Karol Wojtyła 9 wrze-
śnia 1978 r. odbywa ostatnią wyciecz-
kę w polskich górach przed wyjazdem 
do Rzymu na konklawe. Trasa jej wiodła 
ze Skawicy przez Halę Krupową, Policę, 
Halę Śmietanową do Przełęczy Krowiar-
ki. W wyprawie towarzyszyli mu ks. Sta-
nisław Dziwisz i ks. Tadeusz Styczeń.

Podczas pielgrzymki do Polski 
w 1997 i 2002 roku Ojciec Święty oglą-
dał Babią Górę z  pokładu śmigłowca, 
wielokrotnie okrążając jej masyw i po-
bliskie pasmo Policy. Tak to wydarze-
nie opisał Emil Kowalczyk:  Pielgrzym-
ka Jego Świątobliwości Jana Pawła II 
na Podhale zapewne długo pozostanie 
w naszej pamięci, tym bardziej, że Papież 
był także u nas nad Lipnicą. W czwartek 
bowiem około 11.00 godziny przeleciał 
helikopterem nad Orawą, by spojrzeć na 
orawskie dziedziny, Babią Górę i drogę na 
Krowiarki, którą budował jako młody ju-
nak. Potem poleciał nad kaplicę na Da-
nielkach, gdzie znajduje się poświęcona 
w  tym roku przez Niego tablica pamiąt-
kowa. Kustosz ludźmierski Ks. Tadeusz Ju-
chas powiedział żartobliwie w  Zakopa-
nem Nowinom: Trzeba było chwycić śmi-
gło helikoptera Ojca Świętego i  zatrzy-
mać na Orawie….6

Wizyty duszpasterskie 
na Orawie

W  czasie swojej posługi biskupiej 
i kardynalskiej Karol Wojtyła wielokrot-
nie odwiedzał orawskie parafie, jednak 
nie brakuje podczas tych wizyt także 
wątków osobistych.

W  1958   r. biskup Karol Wojty-
ła udzielał sakramentu bierzmowania 
w Zubrzycy Górnej. W 1966 r. Metropo-
lita Krakowski przewodniczył uroczy-
stościom milenijnym w Orawce. Zaś 12 
sierpnia 1968 r. przybył do Jabłonki na 
zakończenie uroczystości nawiedzenia. 
Wypowiedział wtedy te słowa:  Niech 
ufność nasza będzie większa niż nasze 

6 Emil Kowalczyk, Ojciec Święty był nad Lipni-
cą…, Gminne Nowiny, R.1997, nr. 11

własne potrzeby, niech będzie szersza, 
niż nasze ludzkie serca…7  W  Jabłonce 
22 marca 1970 r. kardynał Karol Wojty-
ła udzielił święceń kapłańskich ks. Jano-
wi Szkodoniowi. W  okolicznościowym 
kazaniu powiedział:  Przeszłość tysiąc-
lecia taka dawna, jak dawne dzieje na-
szej ojczyzny, tak dawna jak dzieje chrze-
ścijaństwa na tej ziemi. Z  tej przeszłości 
bierze początek przyszłość, z  pokolenia 
w pokolenie.8 W tym samym roku wizy-
tował orawskie parafie: Lipnicę Małą, 
Podwilk (w  tym Podsarnie i  Harkabuz) 
oraz Zubrzycę Górną. W  kronice ko-
ścielnej w Zubrzycy Górnej odnotowa-
no to ważne i  wyjątkowe wydarzenie 

dla mieszkańców tej podbabiogórskiej 
miejscowości. W protokole zapisane są 
słowa Karola Wojtyły:  20 czerwca w so-
botę przybyłem do Zubrzycy na godz. 17. 
Powitanie przed ustrojoną bramą przez 
dzieci, młodzież i  dorosłych9. Jak pod-
kreśla w  swoim artykule Jolanta Flach 
były to niezwykle bogate trzy dni wi-
zyty Krakowskiego Metropolity: Oprócz 
odprawionych Mszy św., nabożeństw, 
wygłoszonych kazań, spotkań z  różny-
mi grupami parafian, spowiedzi, odby-
wały się też inne uroczystości kościelne. 
Ks. kardynał Karol Wojtyła ochrzcił tro-
je dzieci, w  tym bliźnięta, udzielił także 

7 Orawskie Kalendarium Karola Wojtyły, dz. cyt . 
s. 21.

8 Tamże. s.21.
9 Jolanta Flach, Orawa z papieżem Janem Paw-

łem II, dz.ct. s. 43

sakramentu bierzmowania około 140 
dzieciom. Odprawiona też została Msza 
św. w  przysiółku Zimna Dziura w  kapli-
cy „Trzeciego Upadku”, gdzie zebrali się 
licznie parafianie zamieszkali w  okolicy. 
Po Mszy św. kardynał odwiedzał chorych 
w  ich domach, oraz udał się do punk-
tów katechetycznych. Jak sam wspomi-
na w salkach katechetycznych i przy do-
mach chorych gromadzili się licznie pa-
rafianie, zwłaszcza dzieci szkolne. Spo-
tkania połączone były ze wspólną modli-
twą i kończyły się wspólną fotografią.10

Kardynał Karol Wojtyła często by-
wał też na plebanii w  Jabłonce u  pro-
boszcza Tadeusza Masnego. Razem 

z księdzem prałatem Joniakiem odwie-
dzali pewną rodzinę, podejmującą ich 
swojskim chlebem i  mlekiem.11  W  Zu-
brzycy Górnej gościł u  swojego przy-
jaciela księdza Franciszka Szymonka, 
który po ciężkich prześladowaniach 
z rąk komunistów, przychodził do zdro-
wia na tamtejszej plebanii. 5 listopa-
da 1974 r. wraz z bp. Julianem Groblic-
kim poprowadził uroczystości pogrze-
bowe tego niezłomnego i  odważnego 
kapłana.

W  roku 1974 Metropolita Kra-
kowski uczestniczył w  spotkaniu księ-
ży z  rocznika 1967 w  Lipnicy Małej 
oraz przewodniczył uroczystości Roku 

10 Tamże. s. 43.
11 Jadwiga Pilch, Jan Paweł II i Orawa, Moja Ora-

wa, 7-8, 2002. s.7.

Karol Wojtyła w 1974 roku przewodniczy uroczystości Roku Świętego w Lipnicy 
Wielkiej; z archiwum Sonii Ponickiej
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Świętego w Lipnicy Wielkiej i w Oraw-
ce. W  okolicznościowej nauce zwrócił 
się do orawskiej młodzieży: …więc do-
brze, że się modlicie-pamiętajcie że musi-
cie się tej modlitwy teraz na nowo uczyć, 
a  najważniejsze w  niej trwać. Żeby so-
bie nie dać w  życiu tej modlitwy wytrą-
cić z  rąk, Uczestniczący we mszy świę-
tej nie tylko słuchają, ale także sami wy-
powiadają słowo Boże. Trzeba tak słu-
chać, aby słowo Boże docierało do na-
szej duszy.12  W  1976 r wizytował para-
fie w Orawce i w Podszklu. W 1977 roku 
przewodniczył spotkaniu księży z rocz-
nika 1970 w  Chyżnem. W  homilii mó-
wił: …kapłan z ludzi wzięty-trzeba więc, 
ażeby lud Boży, parafianie, rodziny całe-
go Podhala, całej archidiecezji, całej Pol-
ski, dawały tych ludzi. Chrystus ich nie 
odbiera, ale ich wzywa. A jeżeli wzywa, to 
znaczy, że trzeba iść-trzeba dać. Bowiem 
dar wraca się tysiąckrotnie.13

Kardynał Karol Wojtyła 10 sierp-
nia w 1977 roku odwiedził Oazę w Har-
kabuzie. Ostro zareagował na szykany, 
które spotkały orawskich gazdów za 
pomoc w organizacji oazy dla młodzie-
ży:  Próbuje się tam ludziom grozić. Za 
co? Za to, że służą młodzieży katolickiej, 
że udzielają im schronienia — za to? To 
jest co najmniej dziwne. I wymyśla się tu-
taj różne powody! Szuka się dziury w ca-
łym, żeby tego gospodarza, tego górala 
gościnnego przerazić, że się zlęknie, że im 
ustąpi! Na szczęście nie ustępują gospo-
darze. Jeżeli w  jakikolwiek sposób prze-
szkadza — chociażby utrudniając życie 
tym, którzy są gościnni dla modlących się 
— wówczas popełnia bezprawie!14

Ksiądz infułat 
Ferdynand Machay

Do obowiązków pasterza należy 
także troska o  najmniejszych w  ewan-
gelicznym tego słowa znaczeniu  – pisał 
Jan Paweł II w swojej książce Wstańcie, 
chodźmy.15 Następnie wyznaje, że dużo 
mu w  tej dziedzinie pomógł ks. infu-
łat Ferdynand Machay, archiprezbiter 

12 Orawskie Kalendarium Karola Wojtyły, dz. cyt . 
s. 22.

13 Tamże. s. 22.
14 Ks. Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola 

Wojtyły, Kraków 1983.
15 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, 

s. 39.

kościoła Mariackiego w Krakowie: Przez 
niego poznałem wspomnianą już służeb-
nicę Bożą Hannę Chrzanowską, córkę 
wielkiego profesora Ignacego Chrzanow-
skiego (…) Dzięki zaangażowaniu Han-
ny Chrzanowskiej powstało i  ukształto-
wało się w  archidiecezji duszpasterstwo 
chorych.16 Jan Paweł nadmienia, że róż-
ne i szlachetne były inicjatywy księdza 
Machaya – między innymi rekolekcje 
dla chorych w Trzebini.17

W  Źródle  w  artykule  Współpraca 
z  ks. kard. Karolem Wojtyłą18  opisane 

jest pierwsze spotkanie błogosławionej 
Hanny Chrzanowskiej z Karolem Wojty-
łą: W trosce o ludzi pozbawionych opieki, 
terminalnie chorych, działalność Hanny 
Chrzanowskiej była wręcz niezastąpio-
nym skarbem. Stanowiła niejako „prze-
dłużenie rąk” przyszłego Arcybiskupa 

16 Tamże. s. 39.
17 www. sds.pl Błogosławiona Hanna Chrzanow-

ska u  Salwatorianów Wyjazdowe Rekolekcje 
dla chorych w Trzebini (…) Wspaniała pielę-
gniarka, nieżyjąca już dzisiaj Hanna Chrza-
nowska, wielką troską otaczała chorych, nie-
raz całymi latami przebywających w  domu, 
bez wystarczającej opieki lekarskiej, przy nie-
zbyt życzliwym stosunku rodziny czy sąsia-
dów i  niewystarczającym zainteresowaniu 
opieki społecznej czy też parafii. Zaintereso-
wała tymi ludźmi i uwrażliwiała na ich potrze-
by duchowieństwo parafialne, w  czym dziel-
nie sekundował jej proboszcz mariacki ks. in-
fułat Ferdynand Machay oraz młody a dobrze 
zapowiadający się ksiądz – Karol Wojtyła.

18 Współpraca z  ks. kard. Karolem Wojtyłą, Źró-
dło, numer 14/2018

krakowskiego. Z ks. Karolem Wojtyłą, któ-
ry często spowiadał w  Bazylice Mariac-
kiej, spotkała się w  1957 r. Razem udali 
się do ks. infułata Ferdynanda Machaya, 
proboszcza Mariackiego, aby ustalić za-
sady systematycznej współpracy. Przy-
szłego Kardynała, jak i  wielu mieszkań-
ców Krakowa, zachwyciła jej bezintere-
sowność, bezkompromisowe oddanie 
w służbie bliźniemu, a także bezgranicz-
ne poświęcenie dla chorych.

Jednak drogi kapłana z  Orawy 
i przyszłego papieża spotkały się dużo 
wcześniej. W 1933 roku jako gimnazja-
lista Karol Wojtyła napisał swój pierw-
szy opublikowany artykuł. Ukazał się 
on w  Dzwoneczku19– dodatku do kra-
kowskiej gazety  Dzwon Niedzielny20. 
Młody dziennikarz, ministrant informo-
wał o  pożegnaniu swojego kateche-
ty odchodzącego z  wadowickiej para-
fii do pracy duszpasterskiej w Katedrze 
Wawelskiej. Redaktorem naczelnym pi-
sma był ks. infułata Ferdynand Machay. 
Można powiedzieć, że w  ten sposób 
niejako przyczynił się o debiutu dzien-
nikarskiego ministranta z Wadowic.

Archiprezbitera Kościoła Najświęt-
szej Marii Panny w Krakowie uznaje się 
za nauczyciela i  powiernika młodego 
kapłana Karola Wojtyły. W  okresie ha-
bilitacji i pracy w krakowskim Semina-
rium Duchownym Karol Wojtyła zwią-
zał się jako kaznodzieja i  spowiednik 
na wiele lat z kościołem Mariackim. Już 
wtedy zasłynął jako niezwykły mów-
ca i duszpasterz młodzieży. Ferdynand 
Machay, opowiadał żartując, że  ludzie 
ciągle pytali o Wojtyłę, …jakby probosz-
cza tu nie było! Do  księdza Machaya 
Wojtyła odnosił się z  ogromnym sza-
cunkiem. Powiedział o nim: Jego potęż-
ną, zwalistą postać pamięta jeszcze wie-
lu krakowian. Bez przesady historyczna 
postać…21

19 Dorota Narewska, Karola Wojtyły wizja dzien-
nikarstwa (1949-1978) warszawa 2013, s. 278.

20 Pismo to – pisał A. E. Sapieha z okazji pierw-
szego numeru – służyło jedynie i  wyłącz-
nie celom religijno-oświatowym z  wyklu-
czeniem zwłaszcza wszelkiego polityko-
wania i  partyjnictwa. Jego zadaniem było 
„oświecanie ludu pod względem religijnym 
i  wyrabiania uświadomienia katolickiego 
i społeczno-obywatelskiego”.

21 Proboszcz Krakowa, Dziennik Polski, 27 lipca 
2002

Tablica pamiątkowa na Zagrodzie 
gospodarzy Misińców, wchodząca 
obecnie w skład Orawskiego Parku 

Etnograficznego; fot. Marcin Kowalczyk
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O współpracy z wybitnym Orawianinem Karol Wojtyła mó-
wił w kościele sióstr Felicjanek 14 października 1957 r. w cza-
sie dni skupienia dla młodzieży:  W  ciągu tego roku wspólnie 
z ks. infułatem Machayem rozważa się projekt budowy osiedla 
dla młodych małżeństw. Istniał już teren ewentualnej budowy, 
poczyniono pierwsze kroki w  kierunku opracowania projektów 
budowy.22  Wraz z  księdzem Machayem, społecznikiem i  do-
brodziejem ubogich, pragnął zaradzić problemom mieszka-
niowym młodych małżeństw. Niestety ich projekt został przez 
ówczesne władze źle przyjęty i nie dopuszczony do realizacji.

W  Katedrze Wawelskiej 28 listopada 1958 r. miała miej-
sce konsekracja biskupia Karola Wojtyły. Nowy biskup przyjął 
za dewizę słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montforta – 
Totus Tuus. Ciekawym faktem jest to, że sutanna biskupia była 
darem ks. inf. Ferdynanda Machaya.23 

W roku 1962 r. Karol Wojtyła wizytował klasztor sióstr Do-
minikanek klauzurowych w Krakowie na Gródku, towarzyszył 
mu ks. infułat Ferdynand Machay.24

22 Ks. Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, dz. cyt . s. 112.
23 Tamże
24 Tamże

Jak cenił Jan Paweł II naszego rodaka, świadczy jego 
obecność 1 lipca 1962 na jubileuszu 50- lecia kapłaństwa ks. 
Machaya w kościele Mariackim.

Już jako kardynał Karol Wojtyła w 1967 r. przewodniczył 
uroczystościom pogrzebowym najwybitniejszego syna oraw-
skiej ziemi. W kazaniu 2 sierpnia w bazylice Mariackiej mówił 
o  wielkich zasługach tego niezwykłego kapłana:  Testament 
zmarłego, jego portret, życie, które stanie się dla potomnych 
przedmiotem wnikliwej analizy biograficznej. Droga do Polski. 
Droga do Polski przez Chrystusa — Udział w  historii Polski — 
Stosunek do człowieka — Pionier życia kulturalnego — Wrażli-
we serce na każdą ludzką biedą — Proboszcz Mariacki — Modli-
twa, by tego wielkiego kapłana, wspaniałego człowieka, olbrzy-
miego człowieka (i do swej fizycznej postawy) Maryja wzięła za 
rękę i  jak małe dziecko (on tak chce), żeby go zaprowadziła do 
Syna i Ojca Przedwiecznego.25

opracował Robert Kowalczyk
Kalendarium wizyt Karola Wojtyły na Orawie można 

znaleźć również na stronie polskaorawa.pl

25 Tamże

z m i a n a 
h a r m o n o g r a m u 

o d b i o r u 
o d p a d ó w 

k o m u n a l n y C h

Szanowni mieszkańcy!
Przypominamy, że od 01.04.2020 

r. uległa okresowa zmiana odbioru 
odpadów komunalnych, o  czym zo-
stali Państwo poinformowani na po-
czątku roku. Do każdej nieruchomo-
ści przesłany został harmonogram, 
z wyszczególnionymi datami odbioru 
odpadów komunalnych. Zmiany do-
tyczą częstotliwości oraz zbieranych 
frakcji. W  związku z  licznymi zapyta-
niami ponownie zamieszczamy  har-
monogram, tym razem w formie gra-
ficznej w  celu łatwiejszego zapozna-
nia się z nim.

Dodatkowo przypominamy, że 
harmonogram odbioru odpadów 
w  okresie letnim obowiązuje od 
01.04.2020-31.10.2020 r.
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tel. 18 26 345 95         fax 18 26 345 97         e-mail: gmina@lipnicawielka.pl      www.lipnicawielka.pl

URZĄD GMINY W LIPNICY WIELKIEJ
Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W OKRESIE LETNIM
KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK 2020

odbiór odpadów zmieszanych  
czarny pojeminik 

odbiór odpadów segregowanych
papier, szkło, bioodapdy 

tworzywa sztuczne i metale

Kwiecień

Październik

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
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u C h w a ł y  r a d y  g m i n y  g r u d z i e ń  2 0 1 9  –  k w i e C i e ń  2 0 2 0
GRUDZIEŃ

83 XIV/83/2019 16.12.2019 Określenie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

84 XIV/84/2019 16.12.2019 Określenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości tej opłaty.

85 XIV/85/2019 16.12.2019 Określenia wzoru, warunków i  trybu składania deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

86 XIV/86/2019 16.12.2019 Określenia elektronicznego wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

87 XIV/87/2019 16.12.2019
Przekazanie projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica 
Wielka Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania.

88 XIV/88/2019 16.12.2019 Utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Lipnica Wielka i nadania jej Statutu.
89 XIV/89/2019 16.12.2019 Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2019 rok.

GRUDZIEŃ

90 XV/90/2019 30.12.2019 Ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Wielka 
na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

91 XV/91/2019 30.12.2019 Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej na 
własność Gminy Lipnica Wielka

92 XV/92/2019 30.12.2019 Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w  sprawie 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

93 XV/93/2019 30.12.2019
Zmiany w Uchwale Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. 
W  sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności 
pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

94 XV/94/2019 30.12.2019
Zmiany w w Uchwale Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka dnia z 30 listopada 2016 
r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie 
wysokości opłaty targowej.

95 XV/95/2019 30.12.2019 Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.
96 XV/96/2019 30.12.2019 Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2019 rok.

97 XV/97/2019 30.12.2019 Zmiany w Uchwale Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.

STYCZEŃ

98 XVI/98/2019 30.01.2020 Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z  organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami na 2020 rok

99 XVI/99/2020 30.01.2020 Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych

100 XVI/100/2020 30.01.2020 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

101 XVI/101/2020 30.01.2020 Rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego
102 XVI/102/2020 30.01.2020 Wybór delegata do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego

103 XVI/103/2020 30.01.2020

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności 
i  form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w  2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w  szkołach 
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

LUTY

104 XVII/104/2020 25.02.2020 Określenie wzoru, warunków i  trybu składania deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

105 XVII/105/2020 25.02.2020
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w  budynku 
gminnym w  Lipnicy Wielkiej na czas oznaczony do 3 lat, z  dotychczasowym najemcą, 
w trybie bezprzetargowym.

106 XVII/106/2020 25.02.2020 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2020 roku.

107 XVII/107/2020 25.02.2020 Rozpatrzenie petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.
108 XVII/108/2020 25.02.2020 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok.
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109 XVII/109/2020 25.02.2020 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2020 rok.
110 XVII/110/2020 25.02.2020 Zatwierdzenie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2020 rok.
111 XVII/111/2020 25.02.2020 Przyjęcie od Powiatu Nowotarskiego prowadzenia zadania w zakresie dróg publicznych.
112 XVII/112/2020 25.02.2020 Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowotarskiego.

KWIECIEŃ
113 XVIII/113/2020 17.04.2020 Przyjęcie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
114 XVIII/114/2020 17.04.2020 Zmiany w budżecie Gminy Lipnica Wielka na 2020 rok.

oprac. K.M.

Budżet Gminy Lipnica Wielka na rok 2020 został uchwalo-
ny w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/95/2019 Rady 
Gminy Lipnica Wielka. 

Prognoza dochodów przyjęta w uchwale budżetowej 
stanowi kwotę 28.253.531 zł  w tym:

• dochody bieżące 27.283.892 zł,
• dochody majątkowe 969.639 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW NA ROK 2020 

Lp Nazwa - opis Kwota %
1. Dochody własne w tym: 4 887 771 17,3 %

1.1. udziały w PIT 1 740 737
1.2. udziały w CIT 3 000

2. Dotacje celowe 6 972 429 24,7 %
3. Subwencje w tym: 15 407 719 54,5%

3.1. subwencja oświatowa 7 699 526
4. Pozostałe w tym środki z UE 6 972 429 3,5%

Ogółem 28 253 531

Limit wydatków budżetowych na 2020 rok zaplanowano 
na kwotę 29.071.194,00 zł z tego na:
• wydatki bieżące w kwocie 27.044.856 zł, co stanowi 93,03 

% wydatków ogółem,
• wydatki majątkowe w kwocie 2.026.338 zł, co stanowi 6,97 

% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano 
środki między innymi na :
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 

18.937.845,85 zł w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone w kwo-

cie 13.014.161,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych w kwocie  5.923.684,17 zł, 
• wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 943.000,00 

zł,
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 

7.011.105,15 zł,
• wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 

130.000,00 zł.
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 

w kwocie 22.905,00 zł.

b u d ż e t  g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a  n a  r o k  2 0 2 0
W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą 

finansowane:
• zadania własne gminy w kwocie 22.627.330,00 zł, co stano-

wi 77,84 % wydatków budżetowych gminy, 
• zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zle-

cone gminie ustawami w kwocie  6.431.864,00  zł, co sta-
nowi 22,12 % wydatków budżetowych gminy,

• pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu teryto-
rialnego w kwocie 12 000,00 zł co stanowi 0,04% wydat-
ków budżetowych gminy. 

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydat-
ków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 638
600 Transport i łączność  (drogi) 1 152 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000
710 Działalność usługowa 50 000
750 Administracja publiczna 3 638 430

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

1 173

752 Obrona narodowa 1 400

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 145 700

757 Obsługa długu publicznego 130  000
758 Różne rozliczenia (rezerwy) 163 000
801 Oświata i wychowanie 11 504 811
851 Ochrona zdrowia 57 000
852 Pomoc społeczna 888 296
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 975

855 Rodzina ( 500+, świadczenia rodzinne 
i inne) 6 540 291

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 657 142

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 868 338

926 Kultura fizyczna 89 000

oprac. Janusz Pakos Skarbnik Gminy
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1. Florian Jędruś  przeżył 81 lat
2. Maria Jazowska przeżyła 81 lat
3. Józef Żywczak  przeżył 72 lata
4. Marzena Monika Styruła przeżyła 40 lat
5. Albin Białoń  przeżył 62 lata
6. Jan Czerwień  przeżył 69 lat
7. Leszek Kowalik  przeżył 61 lat
8. Marian Szczechura  przeżył 80 lat
9. Irena Ziemiańczyk  przeżyła 96 lat
10. Irena Kobylska  przeżyła 84 lata
11. Tadeusz Janowiak  przeżył 65 lat
12. Feliks Karlak  przeżył 85 lat
13. Emilia Kramarz przeżyła 87 lat
14. Maria Joanna Ignaciak-Kramarz  przeżyła 91 lat
15. Milan Spak  przeżył 69 lat
16. Maria Karnafel  przeżyła 88 lat
17. Joanna Michalak przeżyła 89 lat
18. Justyna Kramarz  przeżyła 86 lat
19. Józef Mikłusiak  przeżył 68 lat
20. Emilia Brenkus przeżyła 87 lat
21. Joanna Habina  przeżyła 82 lata

W dniu 16 kwietnia 2020 r. w Kiczorach zmarła Maria Młynarczyk. Urodziła się 11 listopada 
1938 r. w Lipnicy Wielkiej (Kiczory) w rodzinie Rozalii i Ignacego Wilk Juraszek.

Przez swoją wieloletnią działalność regionalną wpłynęła na zachowanie dziedzictwa kul-
turowego Orawy. Śp.Maria Młynarczyk przez wiele lat szyła orawskie stroje, zarówno mę-
skie jak i kobiece.  Zbierała dawne odzienie orawskie, wychwytując różnice w strojach lipnic-
kich, zubrzyckich, dbając jednocześnie o zachowanie tradycyjnych i oryginalnych elementów 
i wzorów.  Stroje szyła dla zespołów z Orawy, ale także z Polski i dalej za granicę. Jej prace  pre-
zentowane były na wielu wystawach krajowych.  Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Stroju Ludowego oraz w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. Była zrzeszona 
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.

Swoim doświadczeniem wspierała w  działalności Zespół Regionalny „Orawa” im. Emila 
Miki z Lipnicy Wielkiej, w ważnych występach ogólnopolskich.

Cześć Jej pamięci!
S.K.

W 2019 roku pożegnaliśmy
Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie

22. Jerzy Polaczek  przeżył 45 lat
23. Karol Żurek przeżył 93 lata
24. Małgorzata Wójciak przeżyła 63 lata
25. Maria Bandyk  przeżyła 70 lat
26. Tadeusz Gombarczyk  przeżył 63 lata
27. Irena Szpak  przeżyła 75 lat
28. Emanuel Węgrzyn  przeżył 62 lata
29. Karolina Fitak  przeżyła 90 lat
30. Małgorzata Kowalczyk przeżyła 85 lat
31.  Józefina Rokicka  przeżyła 83 lata
32. Antoni Klapisz  przeżył 87 lat
33. Wilma Kisielak  przeżyła 88 lat
34. Joanna Jazowska  przeżyła 90 lat
35. Emil Daniel przeżył 69 lat
36. Maria Fischer przeżyła 84 lata
37. Janusz Ryszard Bandyk przeżył 55 lat
38. Marian Adam Fischer  przeżył 44 lata
39. Emilia Aniela Spak  przeżyła 88 lat
40. Augustyna Maria Wojtusiak  przeżyła 92 lata
41. Ignacy Janowiak  przeżył 66 lat

(B.S.)

Maria Młynarczyk odeszła do domu Pana
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n o w y  p o r t a l  
„ o r a w s k a  d r o g a  

d o  n i e p o d l e g ł e j  p o l s k i ”  
–  o r a w a 2 0 2 4 . p l

Od 1 marca 2020 roku ruszył portal www.orawa2024.pl. Jest 
to nowy projekt tworzony w związku z obchodami setnej roczni-
cy przyłączenia części Orawy do Polski i  wydarzeń pod hasłem: 
„Orawa z Niepodległą 1918-1924”, którym patronuje gmina Lipni-
ca Wielka.

Od lat istniała potrzeba uruchomienia serwisu, w którym będą 
gromadzone materiały o  Orawie i  który w  przystępny sposób je 
spopularyzuje. Trwają prace nad zebraniem i udostępnieniem do-
tychczas wydanych książek, czasopism, druków ulotnych, broszur, 
multimediów oraz prowadzona jest kwerenda i  praca nad mate-
riałami dotąd niepublikowanymi. Na stronie zamieszczane będą 
także materiały z konferencji naukowych, spotkań autorskich i roz-
mów ważnych dla Orawy i  dotyczących tego regionu. Publikacje 
cyfrowe są do pobrania za darmo, w otwartym dostępie. Powsta-
je w ten sposób unikatowa baza wiedzy o Orawie i jej historii. Do 
utworzenia tej strony przyczyniło się również nowopowstałe „Sto-
warzyszenie Lipnica Wielka na Orawie”.

Nazwa portalu odnosi się do setnej rocznicy ostatecznego 
ustalenia przebiegu granicy na Orawie. 28 lipca 1920 r. odgórną 
decyzją Rady Ambasadorów zdecydowano o przebiegu granicy na 
Kresach Południowych. Podjęta została w czasie skrajnego zagro-
żenia niepodległości Polski przez atak Rosji Sowieckiej. Poprowa-
dzono ją niekorzystnie dla Polski, podzielono nawet jeden zwar-
ty organizm wiejski - Lipnicę Wielką. Nieznacznie korygowano ją 
i ostatecznie przebieg granicy południowej ustalono w 1924 r. Rok 
ten zamyka okres kształtowania granic Niepodległej.

Nad stroną pracuje zespół redakcyjny w składzie: Małgorzata 
Liśkiewicz, Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk i Grzegorz Rze-
piszczak. Zapraszamy każdego z Czytelników do współtworzenia 
tego miejsca i przekazywania innym opowieści o współczesności 
Orawy i o jej historii.

O  kontakt prosimy na adres mailowy:  orawa2024@lipnica-
wielka.pl

źródło: www.lipnicawielka.pl

a k C j a  o b y w a t e l s k a : 
m a s e C z k i  o C h r o n n e  

d l a  m i e s z k a ń C ó w  
g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a

Kwiecień miał być szczególnym czasem dla naszej 
gminy. Mieliśmy rozpoczynać obchody 100–lecia włą-
czenia części Orawy do Polski. Planowana była akcja, 
w której do każdego domostwa miała dotrzeć flaga naro-
dowa. Niestety życie zweryfikowało nasze plany. Wybu-
chła pandemia, zostały wprowadzone obostrzenia, a ob-
chody zostały przesunięte. Jednak do każdego domu do-
tarła przesyłka trochę inna, ale jeszcze bardziej potrzeb-
na i pokazująca naszą jedność! Znalazła się na niej rów-
nież wszyta mała flaga Polski będąca symbolem obcho-
dów 100 rocznicy włączenia części Orawy do Polski.

Dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz szyjących Pań niezrzeszonych w kole, Stowarzysze-
nia Rozwoju Orawy, Gminnego Centrum Kultury oraz 
jednostek OSP z terenu naszej gminy, do mieszkańców 
dotarły maseczki chroniące nas przed rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa. Jeśli już musicie gdzieś wyjść pa-
miętajcie, aby założyć maskę, która może znacząco ogra-
niczyć ryzyko oraz stosujcie się do pozostałych zaleceń, 
zwłaszcza częstego mycia rąk.

Szyjące Panie spotkała na koniec niesamowicie po-
zytywna niespodzianka. Restauracja  Zajazd Casablan-
ca z Kozubka wyszła z  inicjatywą i  rozwiozła z pomocą 
OSP  dla wszystkich Pań szyjących maseczki przepysz-
ną pizzę w  podzięce za pomoc drugiemu człowiekowi. 
I my dziękujemy!!! Warto widzieć siebie wzajemnie. War-
to pomagać!

Mamy nadzieję, że już niedługo wszystko minie 
i  z  radością będziemy razem świętować włączenie czę-
ści Orawy do Polski!

J.D.
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g m i n a  l i p n i C a 
w i e l k a  w s p ó ł p r a C u j e 

z   k o m i s a r i a t e m  
p o l i C j i  w   j a b ł o n C e

W  związku z  wprowadzo-
nym w dniu 16 kwietnia br. obo-
wiązkiem noszenia maseczek 
Wójt Gminy zwrócił się z  proś-
bą do Komendanta Komisariatu 
Policji w Jabłonce, aby w pierw-
szych dniach obowiązywania 
nakazu edukować, a  nie karać. 
Prośba została przyjęta z  du-
żym entuzjazmem dlatego też 
zamiast mandatów w  pierw-
szych dniach policjanci oso-
bom wręczali maseczki ochron-
ne. Maseczki, które zostały uszy-

te przez panie z terenu naszej gminy w ramach prowadzonej 
akcji trafiły na komisariat, a stamtąd przez ręce naszych poli-
cjantów do tych, którzy jeszcze nie zdążyli ich zakupić. Apelu-
jemy do wszystkich, aby korzystać z masek i stosować się do 
postanowień rządu. W ten sposób unikniemy przykrych kon-
sekwencji. Jeśli to możliwe #zostańwdomu.

(J.D.)
foto: Bronek Kowalczyk

m a s e C z k i  d l a  m i e s z k a ń C ó w
W  ostatnich dniach do wszystkich domostw  w  Lipnicy 

Wielkiej i  Kiczorach dotarli członkowie Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z  maseczkami ochronnymi  zabezpieczający-
mi  mieszkańców przed powszechnie panującym, groźnym 
koronawirusem.

Maseczki są prak-
tyczne, ładne  i  wy-
mowne, bowiem każda 
z  nich uosabia  szcze-
gół  w  barwach naro-
dowych tj. symbol fla-
gi Polski , który akcen-
tuje tegoroczne obcho-
dy 100. Rocznicy przy-
łączenia części Orawy 
do Niepodległej Polski.

Załączona mała 
instrukcja w  sposób 
przejrzysty informuje 
użytkowników  mase-
czek o  właściwym po-
stępowaniu  podczas trwania pandemii. Widniejące na niej  
loga: „Orawa z Niepodległą 1918-1924” oraz „Ora#Wa Power” 
przypominają o zbliżających się w naszej gminie obchodach.

Serdeczne gratulacje dla Autorów  tej wspaniałej  ini-
cjatywy,  oraz szczere podziękowania  dla  Pań krawcowych  
i wszystkich zaangażowanych osób w realizację  tego szczyt-
nego zamierzenia.

W  tym trudnym dla nas wszystkich czasie udało się ze-
spolić  dwa ważne zadania:  wykonać i dostarczyć mieszkań-
com potrzebny im materiał ochronny  jak również zaakcento-
wać  zbliżające się   obchody ważnych  dla Orawy, w tym Lip-
nicy Wielkiej wydarzeń historycznych.

Jednoczymy się, pomogamy sobie, wspieramy siebie 
nawzajem.

St. Kucek

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
tej wspaniałej akcji. Dziękujemy za sfinansowanie akcji Gmin-
nemu Centrum Kultury w  Lipnicy Wielkiej, Stowarzyszeniu 
Rozwoju Orawy oraz prywatnym osobom (Krzysztof Jasiura).

Dziękujemy wszystkim wspaniałym Paniom przy maszy-
nach i żelazkach:

LPNICA WIELKA: Lucyna Bandyk, Barbara Brenkus, Emi-
lia Gombarczyk, Teresa Huzior, Irena Jagiełka, Agata Janowiak, 
Halina Janowiak, Irena Jurczak, Danuta Kidoń, Aniela Kocur, 
Jolana Kulawiak, Bożena Kuliga, Danuta Kwak, Ewa Magie-
ra, Monika Miciniak, Dorota Mieszkowska z córką Alicją, Ma-
ria Mikłusiak, Maria Stopiak, Helena i Marta Stopiak, Ewa Su-
rowczyk, Maria Warzecha, Małgorzata Węgrzyn Bandyk, Anna 
Wnenk,  Renata Wontorczyk, Krystyna Wójciak, Barbara Żurek

KICZORY: Zofia Wójciak, Katarzyna Zięba
LIPNICA MAŁA: Róża Jarosz, Anna Kidoń, Bożena Kup-

czyk, Krystyna Wontorczyk.
Dziękujemy koordynatorom akcji: Mateusz Lichosyt, Mał-

gorzata Karaś (KGW), Karolina Kowalczyk wraz z ekipą GCK, 
Renata Martyniak (SRO) i Bronisław Kowalczyk.

Dziękujemy za pozytywną odpowiedź strażaków 
z  wszystkich jednostek naszej gminy i  sprawną dystrybucję 
maseczek.

żródłó: www.lipnicawielka.pl
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k o m p u t e r y 
n a  p o t r z e b y 

n a s z y C h 
u C z n i ó w

Działamy dla Was!
Pomimo, że w  dzisiej-

szych czasach brak kom-
putera wydaje się być abs-
trakcją to jednak dla wie-
lu uczniów czas zdalnej 
nauki jest bardzo trudny. 
Nie wszyscy mają dostęp 
do komputera, albo liczba 
komputerów w  domu jest 
za mała, przez co nie mogą 
na bieżąco uczestniczyć 

w zajęciach. Wychodząc na-
przeciw potrzebom, nasza 
gmina skorzystała z  projek-
tu Ministerstwa Cyfryzacji, 
dzięki, którym udało się za-
kupić 40 laptopów na po-
trzeby naszych uczniów.

Mimo, że program nie 
ruszył jeszcze w  pełni, wójt 
podjął decyzję dotyczą-
cą zakupu i  już w  najbliż-
szych dniach sprzęt trafi do 
uczniów, aby jak najszyb-
ciej mogli w  pełni uczest-
niczyć w  zajęciach podczas 
tego trudnego dla wszyst-
kich czasu. Po zakończeniu 
pandemii i  nauki zdalnej 
trafią one do szkół rozsze-
rzając wyposażenie naszych 
placówek.

www.lipnicawielka.pl

 o r a w a  t V  n a d a j e
Za nami Święta Wielkanocne, w tym roku zdecydowanie różniące się od tych, które pa-

miętamy. Przez wprowadzone restrykcje musieliśmy pozostać w domach. Z pomocą przyby-
ła jednak załoga Orawa TV pozwalając wszystkim chętnym na skorzystanie z transmisji Mszy 
Świętych i obrzędów z kościoła Św. Łukasza. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy 
załodze w składzie:

Grzegorz Rzepiszczak, Bronisław Kowalczyk, Paweł Pastwa, Kamil Kuś.
Dzięki Wam, w tym trudnym czasie mogliśmy być bliżej siebie! Dziękujemy!

j u b i l e u s z  3 0 - l e C i a  
k l u b u  b a b i a  g ó r a

Jubileusz 30-lecia Klubu Babia Góra – Koła numer 48 przy Związku Podhalan w Północnej 
Ameryce odbył się 25 stycznia 2020 roku.

Świętowanie naszego jubileuszu rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele Świętego Krzysz-
tofa w Midlothian w którym proboszczem jest nasz rodak i kapelan z Orawy Ks. Krzysztof Pa-
luch. Msza Święta była prowadzona przez kapelana Ks. Krzysztofa Palucha w asyście honoro-
wego kapelana Ks. Józef Zuziaka, Ks. Mikołaja Markiewicza i Ks. z Polski Ryszarda Kilanowicza.

Oprawę muzyczną przygotowali nasi orawscy organiści Alex Jazowski i  Jasiu Capia 
oraz kapela orawska z Chicago i Polski. Dziecięcy Zespól Orawa prowadzony przez Marysię 
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Jazowska-Liszka uświetnił śpiewem na-
szą mszę.

Po mszy świętej odbył się ban-
kiet w „Crystal Lake” Lemont na którym 
było ponad 400 osób. Na sali bankieto-
wej przy naszej dekoracji z okazji 30-le-
cia został ustawiony wspaniały kosz pe-
łen róż, przysłany przez Wójta Gminy 
Jabłonka, który po uroczystościach zo-
stał przez Panią Prezes złożony u  stop 
naszej Matki Bożej Częstochowskiej 
w Merrillville Indiana.

Nasza Pani Prezes Anna Palenik 
wraz z Wice-prezesem Aleksandrem Ja-
zowskim, rozpoczęła uroczysty bankiet, 
powitaniem wszystkich obecnych go-
ści wraz z delegacją Gości z Polski:

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mate-
usz Lichosyt, Karolina i  Marcin Kowal-
czyk, Robert Kowalczyk, Patryk Rudnic-
ki i Mateusz Mastela.

Zarząd Związku Podhalan pod 
przewodnictwem Prezesa Józefa Ci-
kowskiego, Wice-prezes Zofia Bobak, 
Wice-prezes do spraw gospodarczych 
Stanisław Sarna, Wice-prezes od spraw 
kultury Zdzisław 
Dorula, Królowa 
Podhala Kamila 
Wilczek, Zbójnik 
roku Mateusz Kojs, 
Miss publiczności 
Alina Bosak.

Należy rów-
nież wspomnieć 
o  trombitach 
w  składzie: Sta-
nisław i  Grzegorz 
Sarna, Stanisław 
Klapisz, Szymon 
Haniaczyk, i Józef Palenik, a także kape-
li pod kierownictwem kapelmistrza Ar-
tura Jazowskiego. W skład kapeli weszli: 
Jurek, Krzysztof, Monika Mszal, Artur 
i Janusz Jazowski, Krysztof I Tomasz Ku-
cek, Dawid Żurek, Basia Sidor, Szymon 
Haniaczyk i cała kapela z Polski.

Państwo Małgorzata i  Edward He-
legda uwiecznili nasz bankiet na zdję-
ciach oraz nagraniu.

Na bankiecie było 32 przedstawi-
cieli kół wraz ze sztandarami, którzy 
również brali udział w uroczystej mszy 
świętej.

Po powitania i  przedstawieniu 

gości został odśpiewany przez wszyst-
kich obecnych na sali Hymn Polski po-
tem Hymn Amerykański – zaśpiewała 
Emilia Jazowska (8 letnia członkini ze-
społu Orawa).

Po zajęciu miejsc przy honorowym 
stole przez Gości z Polski i zarząd Ora-
wa nastąpiło odczytanie listów gratu-

lacyjnych przesła-
nych przez: Wójta 
Gminy Jabłonka – 
Antoniego Karlaka, 
Biskupa Jana Szko-
donia, Honorowe-
go Prezesa Jana 
Łaciaka.

Wójt Gminy 
Lipnicy Wielka – 
Mateusz Lichosyt, 
w krótkich słowach 
wyraził podzięko-
wanie za zaprosze-

nie i  możliwość uczestniczenia w  na-
szym Jubileuszu oraz wręczył upominki 
dla Orawian.

„Co mnie tak dzierży przy tobie 
Orawo” – wiersz Emila Kowalczyka wy-
recytowała Emilka Jazowska, po któ-
rym wszyscy zatęsknili za nasza małą 
Ojczyzną Orawą. Zespół Orawa w skła-
dzie młodzieży i dawnych członków za-
prezentował tańce orawskie. Do tań-
ca przyłączyli się również goście z Pol-
ski, między innymi Wójt Gminy Lipnicy 
Wielkiej Mateusz Lichosyt.

Nasi najmłodsi członkowie ze-
społu przyszli z  kolędowaniem, które 

wprowadziło dużo radości i  humoru 
oraz przypomnieli nam nasze przepięk-
ne pastorałki orawskie.

Marek Liszka nasz Lipniczanin i  je-
den z  najmłodszych doktorantów za-
prezentował krótką historię emigra-
cji z  Orawy, która była niezmiernie 
interesująca.

Po rozdaniu dyplomów i  upomin-
ków dla osób zasłużonych, nastąpiło ła-
manie opłatkiem i  składanie sobie ży-
czeń zdrowie i  pomyślności w  nowym 
roku.

Podczas bankietu mieliśmy moż-
liwość obejrzenia zdjęć wsi orawskich 
oraz naszej 30-letniej pracy klubu. Było 
to zaprojektowane przez Lidię i  Piotra 
Garczek. Wszyscy uczestnicy bankie-
tu bawili się znakomicie. Nie zabrakło 
wspólnych rozmów, gdyż było o  czym 
powspominać. Między krótkimi prze-
rwami odbyła się licytacja kapelusza 
orawskiego, która poprowadził humo-
rystycznie Gość z Polski Patryk Rudnicki.                                                                                                                   
Na bankiet przyjechały z  Florydy córki 
świętej pamięci Prezesa Karola Kulawia-
ka – Pani Grażyna i Bernadeta.

Wszystkim uczestnikom bankie-
tu serdecznie dziękujemy za obecność 
i  wspólny świętowanie naszego Jubi-
leuszu. Sponsorom i  wszystkim którzy 
przyczynili się do uświetnienia bankie-
tu składamy wielkie Bóg Zapłać.

Elżbieta Kucek – korespondent 
Foto: Archiwum Klubu Babia Góra
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W dnia 20-28 stycznia 2020 gościliśmy w Chicago przed-
stawicieli gminy Lipnica Wielka oraz Zubrzycy Dolnej.

Gości na lotnisku powitała Maria Jazowski-Wontorczyk 
(wice prezes kola Babia Góra), Alex Jazowski – (wice prezes), 
Lucyna Kłapacz (korespondent Orawa Chicago), Sylwia i Albin 
Lichosyt.

Po przyjeździe z  lotniska spotkaliśmy się w  domu Alka 
i Marysi Jazowski, następnie odbyło się uroczyste powitanie 
Gości przez Panią prezes Annę Palenik i przedstawicieli Klubu 
Orawa w „Janosiku” restauracji w stylu podhalańskim.

Przez kolejne dni nasi Orawianie mogli poznać wiele cie-
kawych miejsc na terenie Chicago między innymi: Wallis To-
wer, Federal Rivers Bank Chicago, Millenium Park, Słynna fa-
solkę – Cloud Gate, Navy Pier, udaliśmy się również pod dom, 
w którym był nagrywany film „Kevin Sam w Domu”, Bahia – 
świątynia wszystkich wyznań w Wilmette Illinois. Przejechali-
śmy przez Winnetka – jedna z najbogatszych dzielnic Chicago 

oraz „China Town”.
Nasi goście odwiedzili – Sanktuarium Matki Boskiej Ludź-

mierskiej u Ojców Carmellitanow Bosych w Munster Indiana. 
Następnie klasztor Ojców Salwatorianów w Merrillville India-
na, gdzie mogliśmy obejrzeć panoramę 1000-lecia Polski.

Mieli Oni możliwość zobaczenia fabryki w których pracu-
ją nasi rodacy.

Zobaczyli również nasze Polskie sklepy i centra handlo-
we „Orland Square Mall” gdzie było możliwość kupienia sobie 
małych pamiątek.

Popołudniami spotykaliśmy się z naszymi gośćmi w na-
szych prywatnych domach.

Kiedyś trzeba się pożegnać i myślę, że to nie była ostat-
nia podróż za wielką wodą tych młodych ludzi, którzy coś na-
prawdę robią dla naszej ojczyzny Orawy.

Elżbieta Kucek
Foto: Archiwum Klubu Babia Góra

o r a w i a n i e  w   C h i C a g o
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p r o m o C j a  g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a 
w   b u d a p e s z C i e

W budapeszteńskim Domu Polskim 16 lutego 2020 r. z okazji 100. rocz-
nicy przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski zorganizowano pro-
mocję Gminy Lipnica Wielka.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Polskim pw. Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na promocji Gminy Lipnica Wielka 
obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, 

Regina Jurkowska z MSZ 
w  Warszawie, rzecznik 
narodowości polskiej 
w ZN Węgier dr Ewa Sła-
ba Rónayné, proboszcz 
Polskiej Parafii Perso-
nalnej na Węgrzech ks. 
Krzysztof Grzelak Schr.

Zebranych bardzo 
ciepło przywitała Moni-
ka Molnar-Sagun pre-
zes Stowarzyszenia Ka-
tolików Polskich pw. św. 
Wojciecha na Węgrzech. 
Wójt Gminy Lipnica 
Wielka Mateusz Lichosyt 

w  swojej prelekcji, zaprezentował Lipnicę Wielką, jej historię, walory tury-
styczne, przedstawił też dokonania gminy i  plany dalszego rozwoju. Wójt 
mówił także o obchodach 100. rocznicy przyłączenia części Orawy do nie-
podległej Polski w gminie Lipnica Wielka i serdecznie zaprosił zebranych na 
te wydarzenia.

Prezentacji towarzyszyły wystawy „Orawa 1918-24” i „Eugeniusz Stercu-
la - Polak i Węgier” (które były czynne w Domu Polskim w Budapeszcie do 19 
marca), stoisko promocyjne gminy oraz stół regionalny. Obecni mogli wy-
słuchać koncertu orawskiej muzyki.

(rob) 
fot. B.Pál

w i e ż a  w i d o k o w a  
n a  m a r y s i n e j 

p o l a n i e

Z przyjemnością informujemy, iż na naszej 
przepięknie i malowniczo położonej Marysinej 
(Piaskowej) Polanie powstała wieża widokowa. 
Miejsce to cechuje wspaniała panorama m.in. 
na Tatry i  Jezioro Orawskie. Poniżej przedsta-
wiamy fotografie z  realizacji projektu: wybu-

dowanie infrastruktury turystycznej przy ścież-
kach rowerowych w postaci punktu odpoczyn-
ku – wiaty wraz z wieżą widokową po polskiej 
stronie.

Mikroprojekt pn. „Wędrujemy przez gra-
nice” współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Partner Wiodący: Obec Zubrohlava 
https://www.zubrohlava.eu/
Partner Projektu: Gmina Lipnica Wielka 
http://lipnicawielka.pl/
Cel operacji: Poprawa dostępności i propago-
wanie kulturowego i przyrodniczego dziedzic-
twa poprzez wybudowanie infrastruktury tury-
stycznej przy ścieżkach rowerowych w postaci 
punktu odpoczynku – wiaty wraz z  wieżą wi-
dokową po polskiej stronie oraz zadaszonych 
wiat z  miejscami do odpoczynku po stronie 
słowackiej. Ponadto realizacja miękkich dzia-
łań polegających na organizacji wspólnych 
spotkań tj. pikniku, rajdu rowerowego oraz im-
prezy Dzień ziemi we wsi Zubrohlava.

K.K.
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w i e ż a  w i d o k o w a  n a  m a r y s i n e j  p o l a n i e  
w   p r o g r a m i e  z d o b y w a n i a  w i e ż  w i d o k o w y C h

Dzięki staraniom Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej nasza wieża widokowa na Ma-
rysinej (Piaskowej) Polanie dołączyła do programu zdobywania wież widokowych. Jest to program 
odznak turystycznych związanych z odwiedzaniem wież i platform widokowych w górach i na po-
górzach. Wszelkie szczegóły na stronie: http://goryiwieze.pl

W powyższym wykazie jest to obiekt L-17.
Działy Orawskie zapraszają

W dniu 06 lutego odbyło się Spotkanie Noworoczne Wój-
ta z  osobami i  organizacjami działającymi społecznie w  na-
szej gminie, któremu przewodził cytat „Wdzięczność Innych 
Uskrzydla”. Praca społeczna na rzecz społeczności lokalnej to 
praca szczególna. Nie ma za nią materialnej zapłaty, ale jest 
inna, szczególna – wielka, wewnętrzna satysfakcja. 

Z  rąk Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta 
i Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Wielka Andrzeja Kar-
koszki, popłynęły podziękowania dla społeczników z różnych 
dziedzin - osób prywatnych, grup i  instytucji. Za działalnosć 
w roku 2019 wyrażono wdzięczność dla: 

PRYWATNE OSOBY i INICJATYWY
Janina i Antoni Plaszczak
Beata i Mirosław Jurczak
Dominik Dunaj
Inicjatywa „Żywa Szopka – Lipnickie Betlejem”

STRAŻE:
OSP Lipnica Wielka – Murowanica 
OSP Lipnica Wielka - Centrum
OSP Lipnica Wielka – Przywarówka
OSP Kiczory

STOWARZYSZENIA i GRUPY NIEFORMALNE
Związek Podhalan - Oddział w Lipnicy Wielkiej
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy 
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Orawskiej  
Stowarzyszenie Gdzie Dwóch albo Trzech 
Anioły Miłosierdzia 
„Teen Challenge”  Chrześcijańska Misja Społeczna     Od-

dział wWiniarczykówce Dom Na Granicy 
Orawa TV

l i p n i C k i  s p o ł e C z n i k  r o k u  2 0 1 9

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Wielkiej
Siostry Albertynki w Lipnicy Wielkiej
Związek Harcerstwa Polskiego w Lipnicy Wielkiej

DZIAŁACZE KULTURY
Strażacka Orkiestra Dęta w Lipnicy Wielkiej
Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka
Muzyka Lipnicka
Zespół Orawianie im. Heródka
Zespół Orawskie Dzieci
Zespół Nowa Orawa
Chór Eduardo
Schola Exodus 
Schola Adonai
Schola młodzieżowa

DZIAŁACZE SPORTOWI 
UKS Orawska Szkoła Karate 
KS Babia Góra



Gminne Nowiny  nr 1 (833)/2020

19nowiny samorządowe

TSR Orawa 
KS Beskid
Perfect Skill Academy

Następnie miał miesjce punkt 
szczególny imprezy: wręczenie Na-
grody Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. 
„Lipnicki Społecznik Roku” - przyzna-
wanej dla uhonorowania szeroko po-
jętej działalności społecznej. Nagroda 
przyznawana jest za szczególne spo-
łeczne osiągnięcia na rzecz społeczno-
ści lokalnej w danym roku oraz wspie-
ranie takich działań. Każdego roku zo-
staje przyznany przez Kapitułę Konkur-
sową jeden tytuł „Lipnickiego Społecz-
nika Roku” spośród nadesłanych zgło-
szeń. W  tym roku, 2019, taki tytuł po-
wędrował do  Pana Eugeniusza Wę-
grzyna «Ujka Gienka». 

Pan Eugeniusz Węgrzyn  urodził 

w i g i l i a  d l a  s e n i o r ó w  w   g m i n i e  l i p n i C a  w i e l k a  2 0 1 9
W dniu 19 grudnia 2019 r. w Domu Ludowym odbyła się Wigilia dla osób sa-

motnych i seniorów biorących udział w projekcie socjalnym „Aktywny Senior”.
Spotkanie wigilijne rozpoczął występ zespołu „Orawskie dzieci” prowadzo-

ny przez Panią Teresę Baniowską. Wprowadził wszystkich w radosny, świątecz-
ny nastrój, przedstawiając dawne zwyczaje i zabawy towarzyszące Bożemu Na-
rodzeniu. Po występie życzenia świąteczne wszystkim przybyłym złożyli: Wójt 
Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, proboszcz parafii ks. Jerzy Bergiel oraz 
przełożona Sióstr Albertynek S. Maksymiliana. Następnie wszyscy zasiedli do 
wigilijnego stołu, gdzie podano tradycyjne potrawy.

Spotkanie upłynęło w podniosłej atmosferze, pełnej radości i wspólnego 
kolędowania. Było też okazją do podsumowania projektu socjalnego „ Aktywny 
Senior”, który był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia 
do grudnia 2019 r. i współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

foto: Bronek Kowalczyk
E.W.

się 1 lutego 1953 roku w Lipnicy Wiel-
kiej jako syn Jana Węgrzyna i  Hermi-
ny z domu Lichosyt. Oprócz Niego była 
jeszcze piątka rodzeństwa: 3 siostry: 
Irena, Joanna i  Małgorzata oraz bracia 
Franciszek i Jan.

W  naszej społeczności nazywa-
ny „Ujkiem Gienkiem” lub „Gienusiem”. 
Pan Eugeniusz jest znany z  wielkiego 
zaangażowania w  sprawy naszej gmi-
ny. Radny Gminy Lipnica Wielka nie-
przerwanie od 4 kadencji: 2006-2010 / 
2010-2014 / 2014-2018 / oraz obecnej 
2018-2023.  Jest sponsorem wielu wy-
darzeń, inicjatyw i  organizacji (druży-
ny sportowe, straże, imprezy gminne, 
akcje, inicjatywy, itp). Zawsze chętnie 
bierze udział w  działaniach mających 
na celu rozwój i promocję naszej gmi-
ny, co przynosi mu wielką satysfakcję. 
Również osobiście jest zaangażowany 

zarówno kulturalnie (jako członek 
Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emi-
la Kowalczyka) jak i  turystycznie (np. 
rozwój ruchu Off-Road na Orawie). Dys-
ponując profesjonalnym, specjalistycz-
nym, ciężkim sprzętem technicznym 
chętnie udostępnia go do pomocy in-
nym osobom nie oczekując niejedno-
krotnie zapłaty. Jest osobą ciepłą, ser-
deczną, uśmiechniętą i  chętną poma-
gać ludziom. Za jego zaangażowanie 
społeczne oraz sponsorowanie dzia-
łań mających na celu rozwój i promocję 
naszej gminy Kapituła Nagrody Lipnic-
ki Społecznik Roku postanowiła nagro-
dzić Jego osobę w roku 2019.

Następnie wyświetlono krótki ma-
teriał filmowy o nagrodzonym. 

Tegoroczne spotkanie uświtni-
ła występem Strażacka Orkiestra Dęta 
prowadzona przez Kapelmistrza Łuka-
sza Bandyka – złożona również z osób 
poświęcających bezinteresownie swój 
czas na rzecz naszej gminy. Prowadzą-
cymi uroczystość natomiast była mło-
dzież z  naszego lipnickiego liceum: 
Klaudia Karkoszka i Michał Lichosyt.  

Dziękujemy wszystkim, którzy od-
powiedzieli na zaproszenie. Zachęcamy 
do zgłaszania społeczników, bo często 
takie osoby działają cicho, nie szukając 
poklasku i nie zawsze jesteśmy w stanie 
dostrzec ich zaangażowanie. A warto! 

(K.K.)
foto: Kamil Kuś



Gminne Nowiny  nr 1 (833)/2020

20 nowiny samorządowe

C h w a l i ć  k a ż d y 
m o ż e …

„Wykorzystanie pochwały do 
wzmocnienia zachowania, którego 
oczekujesz, zwiększa szanse, że do-
staniesz to, czego pragniesz.” (Ter-
ry Gillen) 

Prostą i  skuteczną metodą wy-
chowawczą jest pochwała (wzmoc-
nienie), którą rodzice często stosu-
ją wobec dzieci. Im młodsze dziec-
ko, tym bardziej pragnie akceptacji, 
a gdy zobaczy, że coś, co robi, przy-
nosi mu uznanie w  oczach mamy 
i taty, chętnie je powtarza. Pochwa-
ła sprawdza się zarówno u  małych, 
jak i  u  dorastających dzieci, a  także 
osób dorosłych. Pochwała może być 
werbalna i niewerbana. Werbalna to 
słowa kierowane wprost do dziec-
ka lub opowiadanie innym o postę-
powaniu dziecka w jego obecności. 
Pochwała niewerbalna fizyczna to 
m.in. uściski, gesty, uśmiechy i kon-
takt wzrokowy.

Drodzy Rodzice! Warto wzmoc-
nić swoje kompetencje wychowaw-
cze i poznać kilka podstawowych za-
sad stosowania pochwał, aby przy-
niosły one oczekiwany skutek:

Zasada pierwsza – należy wy-
magać od dziecka zaangażowania 
w pożądane zachowanie (np. wyko-
nania danej czynności), czyli nie po-
winno się chwalić „na wyrost”.

Zasada druga – pochwałę na-
leży stosować w  trakcie występo-
wania pożądanego zachowania lub 
bezpośrednio po nim. W  przypad-
ku małego dziecka dorosły począt-
kowo powinien pokazać, jak należy 
postępować, potem wykonywać ra-
zem z  nim czynność (np. odkłada-
nie zabawek do pudełka, ubieranie 
skarpetek), aż do chwili, gdy dziecko 
wie, co zrobić i  potrafi wykonać to 
samodzielnie. Zasada trzecia – na-
sze dzieci warto chwalić „często, ale 
nie za często”. Podczas uczenia no-
wego zachowania należy stosować 
częste wzmocnienia. Niektóre dzie-
ci w ogóle potrzebują pozytywnych 

wzmocnień częściej, wtedy jednak 
powinny otrzymać pochwałę za zro-
bienie czegoś nieco więcej niż po-
przednio. Zasada czwarta – nale-
ży unikać takiej pochwały, w  któ-
rej ukryte jest przypominanie wcze-
śniejszego niepowodzenia dziecka. 
Niekiedy rodzice pragną pochwałę 
wzmocnić o  element, ich zdaniem, 
bardziej „wychowawczy”. Taki styl 
chwalenia cechuje niekiedy rodzi-
ców nastolatków, którzy stosują ko-
munikaty typu: „Jak chcesz, to po-
trafisz być miła”, „Nie można tak było 
wcześniej, musiałam tyle razy pro-
sić”, „Byłeś dzisiaj grzeczny, szkoda, że 
nie zachowałeś się tak tydzień temu 
u  babci” itp. Niestety w  takiej sytu-
acji najczęściej osiągają negatywny 
skutek. Zasada piąta – warto stoso-
wać pochwały opisowe a  nie same 
osądy i etykiety. Dobra pochwała nie 
powinna być oceną ani krótkim: „do-
brze”, „źle”, „mądry”, „słaby”. Pochwała 
opisowa wymaga od rodziców do-
strzeżenia i  przemyślenia, co chwa-
lą (jakie zachowanie, jaki rezultat),   
wyrażenia uczuć oraz podsumowa-
nia pożądanego efektu np. „Widzę 
powieszony ręcznik” „Przyjemnie jest 
wejść do łazienki i  zobaczyć ręczniki 
na swoim miejscu” „To się nazywa tro-
ska o porządek”.

Pamiętajmy! W  zależności od 
wieku dziecka, pochwały powin-
ny różnić się formą i częstotliwością 
ich stosowania. Najlepszą pochwałę 
może zniszczyć wyraz „ale” (np. „Cie-
szę się, że pozmywałeś naczynia, ale 
nie zamiotłeś podłogi”, „Miło, że upie-
kłaś ciasto, ale zrobiłaś taki bałagan 
w kuchni” itp ). Każde dziecko trzeba 
koniecznie za coś pochwalić, w każ-
dym dostrzec coś dobrego. 

Opracowała Agnieszka Stopiak 
– pracownik socjalny OPS w  Lipni-
cy Wielkiej na podstawie materiałów 
edukacyjno - informacyjnych kam-
panii społecznej dla rodzin „Nieroze-
rwalni”. Zachęcamy do zapoznawania 
się z pozostałymi artykułami o budo-
waniu więzi rodzinnych na stronie in-
ternetowej kampanii „Nierozerwalni” 
www.nierozerwalni.org.pl.

l i p n i C k i e  b e t l e j e m 
Fenomen lipnickiej szopki – z  ludźmi, in-

wentarzem, na 40 metrach kwadratowych. 
LIPNICA WIELKA. W  wielu podhalańskich ko-
ściołach cieszą oczy najrozmaitsze szopki – 
jedne z figurami Świętej Rodziny, pastuszków 
i Trzech Króli, inne z  ptakami, zajączkami. Są 
one zaaranżowane tradycyjnie lub symbolicz-
nie. Wszelkie rekordy bije jednak Lipnickie Be-
tlejem – żywa szopka zbudowana na 40 me-
trach kwadratowych przy kościele św. Łukasza 
Ewangelisty. Długo przed jej otwarciem, do-
konanym 24. grudnia, do Lipnickiego Betle-
jem pielgrzymowały całe wycieczki – przed-
szkolaków, młodzieży, dorosłych, grup, rodzin 
i zespołów.

(...) Grupa inicjatywna nazwana Ora#wa 
Power liczyła ok. 30 osób i  zaczęła od poro-
zumienia ze wspólnotą urbarialną, która zgo-
dziła się dostarczyć drewno. Powstał rysunek, 
projekt, a konstrukcję tworzyli Paweł i Marcin, 
oświetlenie zaś Pan Piotr. Pomagali też straża-
cy, uczniowie Zespołu Szkół w  Lipnicy Wiel-
kiej i  różni wolontariusze. Prace nadzorował 
Janusz Michalak. To był po prostu zbiorowy 
entuzjazm.

Drewno na kościelny dziedziniec zosta-
ło zwiezione w  połowie listopada. Od tego 
momentu prace postępowały bardzo szybko. 
Na 40 metrach kwadratowych w oczach rosła 
rozłożysta, obszerna szopa z  czterema bok-
sami. Oprócz Świętej Rodziny miała ona po-
mieścić alpaki, lamy, konia Tornado użyczo-
ne z  „Zagrody orawskiej” Jana Łysia, baran-
ki, kozy, owieczki, które użyczyli mieszkańcy. 
A nad wszystkim – wielka gwiazda. 
Osobliwość Lipnickiego Betlejem polega na 
tym, że przy zdobionym snycerką żłóbku do 6. 
stycznia zmieniały się orawskie rodziny - każ-
da z dzieckiem najwyżej rocznym.
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przez Orawa.tv Pasterki w lipnickim ko-
ściele. Przed Świętami zorganizowano 
również Kiermasz Świąteczny. 29. grud-
nia natomiast odbył się Koncert Kolęd 
(Orkiestra Dęta, Chór Eduardo, Schola 
Exodus, Schola Adonai, Orawianie im. 
Heródka, Skalni, Dawid Janowiak, Syl-
wia Olszyńska, Dominika Grzybacz, Ze-
spół Jana Karpiela Bułecki). A  6. stycz-
nia, do Lipnickiego Betlejem, przybyli 
na koniach Trzej Królowie. Po złożeniu 
darów miała miejsce Eucharystia, Watra 
Lipnicka i wspólne kolędowanie.

Na Facebooku Lipnickiego Betle-
jem są skrupulatnie udokumentowa-
ne wszystkie etapy budowy i wprowa-
dzania zwierząt. Napracowali się bo-
wiem dostawcy drewna, konstrukto-
rzy, pilarze, cieśle; cały czas pracowali 

Nim szopka rozbłysła światłami, za-
pachniała sianem i  jedliną, nim spro-
wadzono do niej zwierzęta, nim zjawi-
li się pasterze i anieli - już stała się ce-
lem istnych pielgrzymek: z muzyką, ko-
lędowaniem, często w  regionalnych 
strojach. Na FB Lipnickiego Betlejem, 
pod hasłem #Fotoszopka, odwiedza-
jący mogli zamieszczać swoje zdjęcia. 
I to jest dopiero był obraz popularności 
zbiorowego dzieła…

W dzień Wigilii lipnicka szopka zo-
stała uroczyście otwarta i  poświęcona 
przez biskupa Jana Szkodonia.

- To miejsce tak żywe, tak piękne, tak 
nasze. Niech Orawa się raduje tym, co jest 
jej światem – mówili księża z tej parafii.

Szopce towarzyszyły różne wyda-
rzenia. Zaczęło się od transmitowanej 

też pastuszkowie, doglądając zwierząt 
w czterech zagrodach.

Fot. FB Lipnickie Betlejem
Na podstawie tekstu Anny Szopińskiej; 

źródło: www.podhaleregion.pl

Podziękowanie 
do wszystkich 

zaangażowanych 
w powstanie tego dzieła 
skierowali księża parafii 

pw. św. Łukasza:
Kochani Parafianie!
W dniach od 24 grudnia do 6 stycz-

nia nasza wspólnota parafialna podję-
ła wysiłek zorganizowania wspaniałego 
dzieła jakim było „Lipnickie Betlejem”. 
Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy Lip-
nicy Wielkiej wraz z wielką rzesza ludzi 
z różnych zakątków Orawy a także Pol-
ski i Świata, odwiedzili naszą betlejem-
ską wioskę i mogli przenieść się w cza-
sy wydarzeń narodzin prawdziwej świa-
tłości, która zstąpiła na Ziemię - Jezusa 
Chrystusa.

To wspaniałe dzieło nie doszłoby 
do skutku bez was, drodzy Parafianie, 
którzy współtworzyliście oraz poma-
galiście w  budowie i  organizacji „Lip-
nickiego Betlejem”. Dzięki waszym wy-
siłkom, staraniom, wielu poświęconym 
godzinom, niełatwej pracy oraz zaan-
gażowaniu mogliśmy dać świadec-
two żywej wiary, które przyniosło i bę-
dzie przynosić obfite owoce przez dłu-
gi czas.

W  tym miejscu chcielibyśmy skie-
rować słowo „Bóg Zapłać” do osób, bez 
których pomocy, nie moglibyśmy się 
obyć. W  sposób szczególny pragnie-
my podziękować: Karolinie Kowalczyk 
z Gminnego Centrum Kultury, Renacie 
Martyniak ze Stowarzyszenia Rozwoju 
Orawy; Januszowi Michalak za nadzór 
budowlany i  całą logistykę; Prezesowi 
Wspólnoty Urbarialnej w  Lipnicy Wiel-
kiej Panu Karolowi Masteli, całemu za-
rządowi oraz Eugeniuszowi Węgrzyno-
wi za ofiarowane drewno; Grzegorzowi 
Ignaciak i firmie Moderna za zaprojek-
towanie Żywej Szopki; Pawłowi Kowal-
czyk i  Mariuszowi Bandyk za budowę 
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k o n C e r t  k o l ę d  
w   l i p n i C k i e j  ś w i ą t y n i

W dniu 29.12.2019 w Jubileuszowym roku 250-lecia Konsekracji Kościoła pw. 
św. Łukasza, w tej lipnickiej świątyni, odbył się niezwykły Koncert Kolęd w wy-
konaniu naszych zespołów oraz zaproszonych gości. Widzowie w tym dniu mo-
gli znaleźć w sobie miejsce dla nowonarodzonego w Lipnickim Betlejem Jezu-
sa. Koncert Kolęd przeniknął nasze umysły, serca i dusze po to, abyśmy na nowo 
uwierzyli w cud narodzenia Boga człowieka Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Świętej o godzinie 15:00 prezentowały się po sobie następujące ze-
społy i grupy:

- Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej
- Zespół Orawianie im. Heródka
- Schola Adonai
- Chór Eduardo
- Schola Exodus
- Schola młodzieżowa
- Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka wraz z Muzyką Orawską
- Studencki Zespół Góralski „Skalni”
- Dominika Grzybacz, Sylwia Olszyńska i Dawid Janowiak
- Zespół Jana Karpiela Bułecki
 

Prowadzącymi koncert byli: Kamila Kobroń i Piotr Matera. Koncert transmitowa-
ny był na żywo przez Orawa TV.

Na zakończenie każda grupa, z  rąk Księdza Proboszcza otrzymała pamiąt-
kowy dyplom i dzwoneczek oraz udała się na poczęstunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Wielkiej.

Organizatorzy:
Parafia Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Gminne Centrum Kultury - Karolina Kowalczyk
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy - Renata Martyniak
Realizacja:
OrawaTV

Foto: Paweł Pastwa

i  ciężką pracę, którą włożyli, aby powsta-
ło tak piękne dzieło; Piotrowi Dziurdzik za 
podłączenie prądu; Firmie ChyżBet - Pre-
zesowi Janowi Łyś za wypożyczenie: konia, 
lamy i  alpaka; Państwu Hrustek za wypo-
życzenie kóz; Państwu Kucek za wypoży-
czenie owieczek; Markowi Bodzioch i Panu 
Kościelnemu za nadzór i opiekę nad zwie-
rzętami; Rodziną z  naszej parafii, które 
przebrały się w  świętą Rodzinę z  Nazare-
tu i swoją obecnością ubogacały wnętrze 
lipnickiego betlejem; wszystkim grupą ko-
lędniczym; Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich za dekoracje; Grzegorzowi Rzepisz-
czak, Bronisławowi Kowalczyk, Pawłowi 
Pastwie, Kamilowi Kuś i wszystkim współ-
pracownikom telewizji OrawaTV; Karolo-
wi Małkusiak wraz z  żoną, młodzieży z  IV 
klasy Technikum Budowlanego w  Lipnicy 
Wielkiej, Jackowi Janiczak, Kamilowi i Do-
minikowi Bodzioch, Janowi Kowalczyk, Mi-
rosławowi Krzyś, Marcinowi Skoczyk, Mi-
chałowi Janowiak, Janowi Kwak, Janowi 
Masteli z  Zubrzycy Górnej, Józefowi i  Pa-
trykowi Rudnickim; Danucie i  Janowi Ki-
doń, Dominikowi Dunaj, Jackowi Licho-
syt, Rafałowi Lichosyt, Mariuszowi Brząka-
ła. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy przyłożyli choćby najmniej-
szą cegiełkę przyczyniając się do organi-
zacji tego wielkiego wydarzenia niezwy-
kle ważnego zarówno dla naszej wspólno-
ty parafialnej, jak i  lokalnej społeczności. 
Wszyscy tworzyliśmy grupę, którą nazwa-
liśmy Orawa Po#wer – Orawa ma Moc. Ma 
moc, żeby coś zrobić dla wspólnoty para-
fialnej i lokalnej; ma moc, aby zmieniać te-
raźniejszość i tworzyć nową przyszłość.

„Troszczmy się o  siebie wzajemnie, by 
się zachęcać do miłości i do dobrych uczyn-
ków(…)zachęcajmy się nawzajem, i  to tym 
bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się 
dzień”.  Niech słowa z  listu do Hebrajczy-
ków będą dla nas pewnego rodzaju mo-
tywacją oraz niech zachęcają nas do jesz-
cze większego zaangażowania i włączenia 
się  w podejmowane wspólne dzieła, któ-
rymi możemy dzielić się z innymi, przez co 
nasze życie staje się jeszcze bardziej szczę-
śliwe i doskonalsze ku chwale Bożej. Jesz-
cze raz wszystkim dziękujemy i  mówimy 
„Bóg Zapłać”.
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6 stycznia 2020r. w Lipnicy Wielkiej odbył się niecodzien-
ny Orszak Trzech Króli, który zgromadził rzeszę lipniczan, ale 
także gości z  całej Orawy i  spoza regionu. Orszak z Trzema 
Królami na koniach wyruszył z trzech różnych kierunków Lip-
nicy Wielkiej: z Kiczor, Przywarówki oraz Murowanicy - sym-
bolizujące różne części świata. Za każdym z nich ciągnął się 
korowód samochodów aby ostatecznie połączyć się w jeden 
Orszak przy Kościele św. Łukasza Ewangelisty i Lipnickim Be-
tlejem. Tam już czekali licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz 
kapele Nowej Orawy i Muzyki Orawskiej, które ich witały ra-
dosnym śpiewem i grą.

Trzej Królowie na czele z księdzem Proboszczem udali się 
do Lipnickiego Betlejem, gdzie złożyli dary i pokłony nowo-
narodzonemu Dzieciątku i  Świętej Rodzinie. Cały korowód 
przemaszerował wokół kościoła, a  następnie uroczyście zo-
stał wprowadzony do naszej świątyni na Mszę Świętą. Od-
świętność tego wydarzenia podkreślił udział grup muzycz-
nych podczas Mszy Świętych w tym dniu: Nowej Orawy, Mu-
zyki Orawskiej, Orkiestry Dętej oraz Scholi Exodus. Następnie 
w uroczystym orszaku wszyscy przeszli na plac Piotra Borowe-
go, gdzie przy watrze przygotowanej przez strażaków z Lip-
nicy Wielkiej Centrum, świętowaliśmy i kolędowaliśmy wraz 
z Muzyką Orawską i Scholą Exodus. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lipnicy Wielkiej przygotowało zaś pyszny poczęstunek.

W ten dzień w postacie Trzech Króli wcielili się Piotr Kar-
koszka, Andrzej Karkoszka i Marcin Kocur, a w Rodzinę Świę-
tą Państwo Moniakowie. Panu Eugeniuszowi Węgrzynowi zaś 
dziękujemy za użyczenie koni.

Organizatorzy:
Parafia Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Gminne Centrum Kultury - Karolina Kowalczyk
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy - Renata Martyniak
Realizacja:
Orawa TV

foto: Grzegorz Rzepiszczak
www.lipnicawielka.pl

r ó j  p o d h a l a ń s k i e g o 
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Pszczelarze Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy pod-
sumowali mijający sezon w  niedzielę 15 grudnia „Pszczelar-
skim Rojem”. Roje takie organizowane są w  grudniu, gdyż 
w  tym właśnie miesiącu obchodzimy wspomnienie patro-
na pszczelarzy, św. Ambrożego. W  latach 1987-1993 osiada-
ły w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu, a od 1994 roku za 
miejsce świętowania wybierana jest za każdym razem inna 
parafia na terenie statutowej działalności organizacji, a  ta 
obejmuje powiaty tatrzański i nowotarski.  W ubiegłym roku 
pszczelarze świętowali w  Małem Cichem, a  w  tym roku za 
miejsce spotkania obrali Lipnicę Wielką. Spotkanie rozpoczę-
ło się uroczystą mszą świętą w oprawie góralskiej (orawsko-
-podhalańskiej) w kościele pw. św. Królowej Jadwigi w sołec-
twie Murowanica. W  liturgii słowa oraz w  składaniu Darów 
Ołtarza udział wzięli przedstawiciele pszczelarskiej organi-
zacji. Kazanie wygłosił kapelan pszczelarzy ksiądz Franciszek 
Rembiesa.

Po mszy udano się do pobliskiej restauracji Domu Wcza-
sowego Orawa, gdzie były przemówienia i odznaczenia zasłu-
żonych pszczelarzy. W trakcie wydarzenia podkreślono min. 
potrzebę dbania o rodzinne tradycje pszczelarskie. Przedsta-
wiciele młodego pokolenia zostali przez Rój mianowani na 
„Pomocnika pszczelarza” i  „Młodego pszczelarza”. Trzydzie-
ścioro sześcioro dzieci otrzymało z tej okazji pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki przygotowane przez organizatorów. 
Zrzeszenie jest bardzo prężnie działającą organizacją, co wy-
maga społecznego zaangażowania jego członków. W ramach 
„słodkiej niespodzianki” kilka zamężnych pań otrzymało dy-
plomy i  czekoladowe upominki za, jak to określono: „Aniel-
ską cierpliwość związaną ze społeczną działalnością męża 
w strukturach Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy”. Rado-
ści nie było końca.

Współorganizatorami wydarzenia, w  którym oprócz 
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W liturgii Kościoła katolickiego mo-
tyw pszczoły pojawia się wielokrotnie, 
ale w  najpełniejszym blasku konsta-
tujemy go w  wielkosobotniej liturgii 
światła.

W  orędziu paschalnym Exsultet 
w  części dotyczącej woskowej świe-
cy, która jest tu symbolicznym źródłem 
Światłości, pszczoły doznają z  ust ka-
płana szczególnego wyróżnienia. Znaj-
dujemy tu bowiem nie tylko pochwałę 
woskowej świecy, ale i samej pszczoły – 
wytwórczyni wosku.

„W  tę noc pełną łaski, przyjmij Oj-
cze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, 
którą Ci składa Kościół święty, uroczyście 
ofiarowując, przez ręce swoich sług, tę 
świecę, owoc pracy pszczelego roju. Zna-
my wymowę tej woskowej kolumny, któ-
rą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. 
Chociaż dzieli się ona użyczając światła, 
nie doznaje uszczerbku, żywi się bowiem 
strugami wosku, który, dla utworzenia 
tej cennej pochodni, wydała pracowita 
pszczoła”.

Orędzie paschalne przypisywane 
jest św. Ambrożemu (zm. 397 r.), po-
chodzi z okresu późniejszego (IV-VI w.), 
choć zwyczaj śpiewania pochwały pas-
chalnej znamy z  pism św. Hieronima 
i św. Augustyna, a więc tylko nieco póź-
niejszych od św. Ambrożego. W  Exsul-
tecie zawiera się wiele sformułowań św. 
Ambrożego. Pochwałę świecy układał 
św. Augustyn i Ennodiusz z Pawii.

Pszczoły były i są symbolem śmier-
ci, zmartwychwstania i  nieśmiertelno-
ści z kilku powodów. W czasach antycz-
nych smarowano zmarłych miodem, 
aby uchronić ciała przed rozkładem lub 
zapewnić im zmartwychwstanie. Pra-
gnienia te symbolizowano na grobach 

wizerunkami pszczół, w tradycji chrze-
ścijańskiej odnosząc się w  ten sposób 
do powtórnego przyjścia Chrystusa. 
Pszczoły nazywano atrybutami Chry-
stusa, co wyrażało się w  miodzie i  żą-
dle - Chrystus Współczujący – Baranek 
i  Chrystus Sędzia Świata. Pszczoły zni-
kają na czas zimy i wydaje się, że zmar-
ły, a na wiosnę pojawiają się na nowo.

W niektórych miejscach świata krą-
ży opowiadanie, że po śmierci człowie-
ka dusza ulatuje w postaci pszczoły, od-
wiedzając niekiedy kwiaty na własnym 
grobie. Dla świętego Bernarda pszczoła 
była symbolem Ducha Świętego.

Pszczelarze Podhalańskiego Zrze-
szenia Pszczelarzy każdego roku ofia-
rowują świecę paschalną wykonaną 
z prawdziwego pszczelego wosku jed-
nej z  parafii na terenie działalności or-
ganizacji. Ta jest szeroko rozumiana, 
gdyż obejmuje swoim zasięgiem te-
ren województwa małopolskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem po-
wiatów tatrzańskiego i  nowotarskie-
go. Przekazanie tego cennego daru 
ma miejsce zawsze w  grudniu, gdyż 
w  tym miesiącu przypada święto pa-
trona pszczelarzy, świętego Ambroże-
go. Ostatnio świeca paschalna została 
w uroczystej procesji ofiarowana w ko-
ściele p.w. św. Królowej Jadwigi w Lip-
nicy Wielkiej na Orawie. Płomień tejże 
świecy zapłonął w Wigilię  w tym oraw-
skim kościele i  będzie użyczał świa-
tła przez kolejne miesiące, aż do przy-
szłego Wielkiego Czwartku. Dla nas, 
pszczelarzy z Orawy, ma to szczególny 
wymiar, gdyż woskowa świeca zapło-
nie w roku jubileuszowym 2020, zwią-
zanym ze 100-leciem przyłączenia tych 
ziem do Polski.

W  nawiązaniu do św. Ambroże-
go należy tutaj przywołać jedną z wie-
lu jego pozytywnych cech. Był oso-
bą obdarzoną zdolnością wygłaszania 

w   r o k u  j u b i l e u s z o w y m  w   o r a w s k i m  k o ś C i e l e  z a p ł o n ę ł o 
ś w i a t ł o  ś w i e C y  w o s k o w e j  o f i a r o w a n e j  

p r z e z  p s z C z e l a r z y

pszczelarzy i  członków ich rodzin 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, insty-
tucji oraz organizacji współpracują-
cych, i mediów byli: Wójt Gminy Lipnica 

Wielka Mateusz Alojzy Lichosyt oraz 
ksiądz Andrzej Pawlak.

Podhalańskie Zrzeszenie Pszcze-
larzy zrzesza 135 członków z  terenu 
szeroko rozumianego Podhala, Spisza 

i Orawy. Od 2008 roku prezesem organi-
zacji jest Jan Świdroń z Chyżnego.

Jano
foto: Bronek Kowalczyk
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Wchodzimy w  obchody przyłączenia części Orawy do 
Niepodległej Polski. Przyświeca im hasło „Orawa z Niepodle-
głą”. Początek obchodów pod Patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy miał mieć miejsce 27 kwietnia. Wiemy już że na-

sze plany muszą ulec zmianie. Ale nie ulegają zmianie nasze 
emocje i radość z faktu że Orawa 100 lat temu została przyłą-
czona do niepodległej Polski.

Różne mogą być przykłady radosnej manifestacji swych 
patriotycznych postaw i  radości z naszego pięknego Jubile-
uszu. Niech postawa Jana Świdronia z Chyżnego, będzie dla 
Państwa inspiracją do podobnych działań. Jan, znany na Ora-
wie pszczelarz, Prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy 
pomalował korpusy swych uli na biało-czerowne barwy, na 
każdym z nich umieścił herb Orawy oraz podpis „Orawa z Nie-
podległą 1918-1924”.

Został również przygotowany reportaż z  tego działa-
nia przez Orawa TV. Zachęcamy Państwa do podobnego 
działania.

tekst i foto: K.K.

u w a g a !  p r z e d ł u ż e n i e  t e r m i n u ! ! !  -  g m i n n y  k o n k u r s 
p l a s t y C z n o - l i t e r a C k i  „ o r a w a  z a  1 0 0  l a t ”

INFORMUJEMY, IŻ Z  RACJI ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI TERMIN SKŁADANIA PRAC DO KONKURSU ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY 
O SZCZEGÓŁACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

d o f i n a n s o w a n i e 
d l a  g m i n n e g o 
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Gminne Centrum Kultury w  Lipnicy Wielkiej  zosta-
ło beneficjentem programu  EtnoPolska 2020. W  związku 
z tym, już wkrótce, rozpocznie się realizacja zadania pn. „Ora-
wa tradycją silna”.

Projekt będzie polegał na organizacji szeregu warsztatów 
opartych na twórczości ludowej regionu oraz warsztatów te-
atralnych. Projekt ma na celu wzrost kapitału kulturowego, 
aktywizację i integrację społeczną, skierowany jest do szero-
kiego grona odbiorców.

W tym roku do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po do-
konaniu oceny merytorycznej wyłoniono  293 beneficjen-
tów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w  wysoko-
ści 10 000 000 złotych na  realizację działań z zakresu edu-
kacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społeczno-
ściach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej otrzyma-
ło dofinansowanie w wysokości 38 tys. zł.

przemówień. Potrafił w  ten sposób niejednokrotnie jednać 
narody, czy prowadzić, tak jak św. Augustyna, do nawrócenia. 
Mając te cechy na myśli, przychodzi mi do głowy postać na-
szego wielkiego orawskiego mówcy, Piotra Borowego.

Jan Świdroń, Wielka Sobota 2020

Przy opracowaniu tekstu korzystano z:
- „Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej 

i średniowiecznej”. Oprac. Ks. Marek Starowieyski. Wyd. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław 2007.

- „O świętym Ambrożym i  innych protektorach pszczelarzy 
i  pszczół”. Jerzy Gnerowicz. Wydawnictwo Duszpasterstwa 
Rolników.

foto: Jan Świdroń
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Uprzejmie informujemy, że 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Lipnicy Wielkiej otrzy-
mała dotację Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
w  programie „Promocja czy-
telnictwa 2020” na zadanie 
„Orawski Festiwal Literacki”. 
W  ramach zadania odbędą się: 
spotkania autorskie, spektakl 
teatralny inspirowany literatu-
rą orawską, warsztaty aktorskie, 
oratorskie, plastyczno-literac-
kie, lekcje biblioteczne oraz zo-
stanie opracowana internetowa 
Literacka Mapa Orawy.

Zadanie służy rozwojo-
wi kompetencji czytelniczych 
u dzieci i młodzieży oraz doro-
słych, aktywuje środowisko li-
terackie Orawy. Ważnym aspek-
tem zadania jest utrwalanie toż-
samości kulturowej i narodowej 
poprzez odniesienie się do 100. 
rocznicy włączenia części Ora-
wy do niepodległej Polski.

Celem programu „Promo-
cja czytelnictwa” jest wspiera-
nie wartościowych form pro-
mowania czytelnictwa, zarów-
no poprzez dofinansowywanie 
innowacyjnych szeroko zakro-
jonych programów promują-
cych powszechne praktyki czy-
telnicze, jak i poprzez wsparcie 
dla przedsięwzięć promujących 
najbardziej znaczące zjawiska 
literatury współczesnej.

Rob

Z  przyjemnością informujemy Pań-
stwa, iż zakończono prace nad filmem do-
kumentalnym pt. „Apostoł Orawy – opo-
wieść o Piotrze Borowym” w reżyserii Pana 
Mariusza Srokola.

W  filmie poza wywiadami z: Wójtem 
Gminy Lipnica Wielka Mateuszem Lichosy-
tem, osobami duchownymi: Ksiedzem Pro-
boszczem Jerzym Bargielem i Ojcem Samu-
elem, etnografami: Karoliną i Marcinem Ko-
walczykami, regionalistą Robertem Kowal-
czykiem, historykami: Ignacym Mikłusia-
kiem i  Krzysztofem Wziątkiem, muzykiem 
Andrzejem Dziubkiem oraz przedstawicie-
lem Stowarzyszenia Rozwoju Orawy Pa-
nią Lucyną Borczuch, wpleciono  nagrane 
w scenerii zubrzyckiego skansenu wątki te-
atralne Orawskiej Grupy Teatralnej z udzia-
łem Zespołu Orawskie Dzieci i  Muzyki 
Orawskiej w oparciu o wcześniej wystawia-
ny spektakl „Myśli Piotra Borowego” wg sce-
nariusza i reżyserii Roberta Kowalczyka. 

Mamy nadzieję że spodoba się Pań-
stwu efekt końcowy naszej realizacji. 
Film  powstał w  ramach projektu „Filmo-
teka  Małopolska”. Program finansowany 
przez Teatr im.Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie  ze  środków  przekazanych z  budże-
tu  Województwa  Małopolskiego, a  reali-
zowany  przez  Stowarzyszenie  Rozwo-
ju Orawy w partnerstwie z Gminnym Cen-
trum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Z dumą informujemy, iż film ten można 

było oglądnąć w  TVP 3 w  Wielkanoc 12 
kwietnia.

(K.K.)

Scenariusz i realizacja: Mariusz Srokol
Współpraca:  Renata Martyniak, Lucy-

na Borczuch (Stowarzyszenie Rozwoju Ora-
wy), Karolina Kowalczyk (Gminne Centrum 
Kultury w Lipnicy Wielkiej), Ida Policht;

Zdjęcia:  Piotr Zborowski, Bronisław 
Kowalczyk

Dźwięk: Piotr Pelechacz
Muzyka: Utwory ludowe w wykonaniu 

Muzyki Orawskiej Arva i Andrzej Dziubek
W  filmie wykorzystano fragmenty 

spektaklu „Myśli Piotra Borowy” w  wyko-
naniu Orawskiej Grupy Teatralnej im. Emila 
Kowalczyka, reż. Robert Kowalczyk, w któ-
rym wystąpili:  Bronisław Bandyk, Franci-
szek Janowiak, Karolina Kowalczyk, Robert 
Kowalczyk, Eugeniusz Lichosyt, Ewa Magie-
ra, Patryk Rudnicki, Jan Świdroń i Eugeniusz 
Węgrzyn, dziewczęta z  zespołu „Orawskie 
Dzieci” oraz Muzyka Orawska „Arva”: Paweł 
Czaja, Krzysztof Heteniak, Marcin Kowal-
czyk, Jonasz Pieronek; 

Nagranie spektaklu we współpra-
cy z  Muzeum Orawski Park Etnograficzny 
w Zubrzycy Górnej;

W filmie wykorzystano zdjęcia Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

z a k o ń C z o n o  p r a C e  n a d  f i l m e m 
d o k u m e n t a l n y m  p t .  „ a p o s t o ł  o r a w y  

–  o p o w i e ś ć  o   p i o t r z e  b o r o w y m ”
WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

ZNAK składa się z grafiki przedstawiającej książkę (zaprojektowanej w 2000 roku przez Jana Bokiewicza 
i będącej rozpoznawalnym symbolem IK) zamkniętej od góry i od dołu nazwą INSTYTUT KSIĄŻKI.
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m o n o g r a f i a  k a r o l a 
w ó j C i k a  „ h e r ó d k a ” 
z   l i p n i C y  w i e l k i e j

Monografia HERÓDEK NOVY MIT jest pracą zbiorową 
kilkunastu autorów pod kierunkiem Mai Spychaj-Kubac-
kiej, wydaną dla upamiętnienia 50 rocznicy śmierci Karola 
Wójciaka, rzeźbiarza i muzyka, przedstawiciela sztuki na-
iwnej. Książka w sposób kompletny przedstawia tę nietu-
zinkowa postać.

Publikacja składa się z  siedmiu rozdziałów. Najpierw 
przedstawiono bogato udokumentowany biogram artysty 

a następnie historię Orawy, w któ-
rej żył i tworzył, gdyż miejsce i czas 
miały zasadniczy wpływ na jego 
życie i  determinowały jego sztu-
kę. W  dwóch pierwszych rozdzia-
łach Stary mit i Głosy tustela zebra-
no materiały prasowe, które ukaza-
ły się za życia Heródka i wspomnie-
nia osób, które go pamiętały jako 
mieszkańca Lipnicy Wielkiej, sąsia-
da, który przez 10 ostatnich lat ży-
cia zyskał niemały rozgłos. Novy 

mit to również tytuł rozdziału, w którym przyjrzano się po-
staci Karola Wójciaka przez pryzmat badań historycznych, 
etnograficznych, etnologicznych i  historii sztuki. Można 
odnieść wrażenie, że dokonano wręcz wiwisekcji Heród-
ka. Specjaliści w swoich dziedzinach z wielką starannością 
przyjrzeli się różnym aspektom jego życia i  działalności, 
był przecież nie tylko rzeźbiarzem i muzykiem, był człon-
kiem konkretnej społeczności. Głosy stamtond przynoszą 
z  kolei reminiscencje osób spoza Orawy, które zajmowa-
ły się twórczością tego artysty. Album przedstawia zdję-
cia 139 rzeźb, które udało się sfotografować na potrzeby 
niniejszej monografii oraz tzw. złóbcoki, na których grał. 
Należy dodać, że w  wyniku przeprowadzonej kwerendy 
odnaleziono 154 rzeźb. W  szóstym rozdziale zatytułowa-
nym Konteksty pokazano wpływ postaci i sztuki Heródka 
na twórczość innych artystów. Powstały wiersze, proza, ob-
razy, fotografie, filmy i dramaty, których inspiracją był bo-
hater monografii. Podano także tytuły wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych, czas i miejsce gdzie wystawiono jego 
rzeźby. Dzięki tej książce zrozumiemy najpełniej sztukę Ka-
rola Wójciaka.

Publikacja powstała w  ramach projektu „Heródek – 
rzeźbiarz <<gnotków>> z  Lipnicy Wielkiej” finansowa-
nego przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego w  programie „Kultura ludowa i  tradycyjna” na lata 
2018/2019 i realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwo-
ju Orawy.

/L.B/

„ m o j e ”…  w y j ą t k o w e ,  
a l e  n i e  t y l k o  o r a w s k i e

Początek maja to czas gdy w przestrzeni Orawy pojawią 
się unikalne w skali kraju tzw. moje. Z lubością opowiadamy 
o  nich, jako czymś wyróżniającym orawską kulturę ludową 
– bo tak jest – ale trzeba też pamiętać, że nie mamy ich na 
wyłączność.

Stawianie  mojów  jest starą orawską tradycja polegająca na 
tym, że kawaler chcący przypodobać się wybrance serca, wznosił 
przed jej domem odpowiednio przygotowany i ozdobiony moj, 
czyli wysoką jodłę z obraną skorupą drzewa i jego koroną przy-
braną wstążkami. Moj pod domem dziewczyny oznaczał jej po-
wodzenie u  chłopców. Była to też po prostu okazja do spotka-
nia się, czy pokazania fantazji i  zaradności kawalera, który mu-

siał do całego przedsięwzięcia się przygotować, zorganizować 
współpracującą z nim grupę. Jednak tego nie było jeszcze dość. 
Należało bowiem zadbać, by konkurencyjna grupa kawalerów 
nie zniweczyła dokonanego osiągnięcia, poprzez ścięcie drzewa. 
Stąd wynikała potrzeba “czuwania” przy  moju  do bladego świ-
tu… wiadomo – nie o suchej gębie.

Zgodnie z obyczajem moj stawiany jest w nocy z 30 kwietnia 
na 1 maja, zaś jego ścięcie następuję w dzień Zielonych Świątek. 
Dokonuje się to w odpowiednim anturażu, z udziałem kapeli. Tra-
dycyjnie dziewczyna przygotowywała poczęstunek i napitek. Po-
tem przychodziła pora na tańce przy których ścięte drzewo pło-
nęło już w ognisku.

Powrót do korzeni
Pierwsze pisane informacje o mojach w Europie pochodzą 

z 1255 roku. Stawiano je wówczas jako przejaw czci i życzliwości 
przed kościołami, ratuszami, domami zamożnych i poważanych 
osób, a także przed domami dziewcząt cieszących się szczegól-
nym powodzeniem. Moje stawały wówczas m.in. we Włoszech, 
Niemczech czy Szwecji. Nie wiadomo kiedy dokładnie zwyczaj 
zawędrował w  rejony Śląska i  Karpat, skąd jego popularność 
rozpowszechniła się po polskiej jak i słowackiej stronie Orawy. 

Oberża z mojem–obraz holenderskiego malarza Salomona van 
Ruisdaela z 1664 r.
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W 1839 r. panowie Zamku Orawskiego 
wydawali surowy zakaz stawiania mo-
jów, by chronić lasy przed dewasta-
cjami. Gdy u końca XX w. tradycja wy-
raźnie zanikała, z początkiem nowego 
stulecia nagle odrodziła się z nową siłą. 
Niemała w  tym zasługa dorocznych 
konkursów organizowanych przez 
samorządy.

Warto też zauważyć, że  na Słowa-
cji specyfika tamtejszego podziału ad-
ministracyjnego, gdzie każda wioska 
stanowi samodzielną jednostkę gmin-
ną, której ambicją jest wylegitymowa-
nie się kultywowaniem tradycji, w tym 
wypadku zorganizowaniem oficjalne-
go pokazu stawiania  moja, sprawia że 
w  XXI wieku obyczaj wraca do swo-
ich średniowiecznych, zachodnioeu-
ropejskich korzeni. W czasie specjalnie 
zaaranżowanych uroczystości wyso-
kie wiechy stają tam przed budynkami 

samorządowymi, kościołami czy na in-
nych centralnych placach.

Nie tylko tak i nie tylko 
na Orawie

“W  Niedzicy na  moje  przeznacza-
no świerki z  przecinki. Podobnie było 
w  Kacwinie. W  tej wsi nawet najmłod-
sza dziewczynka dostawała swoje 
drzewko. W  Krempachach olszynowy-
mi mojami raczono tylko starsze dziew-
częta w wieku szkolnym lub panny na 
«wydaniu»” – przytaczamy relację za 
serwisem  dursztyn-spisz.pl  – “Z  kolei 
w Łapszach i w Falsztynie strażacy ob-
chodzili wieś z jednym, iglastym drzew-
kiem. Obchód zaczynali przy koście-
le odśpiewaniem pieśni ku czci Matki 
Bożej. W  Dursztynie zwyczaj ogrywa-
nia  moji  nadal jest kultywowany. Nie 
stawia się ich w takiej formie, jak robią 
to np. krempaszanie, lecz podobnie jak 

Łapszach czy w Falsztynie w dzień Ze-
słania Ducha Świętego delegacja stra-
żaków zbiera się przy kościele i  z  igla-
stym mojem chodzi od domu do domu. 
Pochodowi towarzyszą muzykanci 
i  przebrani za Cyganów młodzieńcy, 
którzy przy salwie śmiechu i wygłupów 
zbierają datki na swoje «dziecko»”.

Poza Orawą i Spiszem zwyczaj sta-
wiania  moja  jest znany również Pola-
kom na Śląsku i zaolziańskim Śląsku Cie-
szyńskim, a spotkać go można również 
na Morawach i Czechach, gdzie zwyczaj 
związany z  nadejściem wiosny i  połą-
czony z  aspektem miłosnym – podob-
nie jak na Słowacji – przeszedł ewolucję 
w  kierunku ogólnowiejskiej okazji do 
spotkania. Do rangi symbolu zaliczyć 
można uroczystość odbywającą się na 
Trójstyku polsko-słowacko-czeskim.

www.polskaorawa.pl

w y j ą t k o w e  w a r s z t a t y 
w   d o m u  l u d o w y m

W  dniu 5 marca br. w  Sali Domu Ludowego w  Lipnicy 
Wielkiej Stowarzyszenie Rozwoju Orawy wraz z  Gminnym 
Centrum Kultury w  Lipnicy Wielkiej zorganizowało wyjąt-
kowe warsztaty poprzedzone prelekcją pn.  Orawska Modra 
Suknia - O drukowaniu i farbowaniu tkanin. Pani Lucyna Bor-

czuch ze Stowarzyszenia Rozwoju Orawy w niezwykle cieka-
wy sposób opowiedziała nam o orawskiej drodze produkcji 
farbowanej i  drukowanej tkaniny. Następnie już w  praktyce 
można było własnoręcznie spróbować swych sił w zdobieniu 
materiału.

Warsztaty te zostały dofinansowane z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu Edukacja Kulturalna.  

Dziękujemy serdecznie za mile, radośnie i  pożytecznie 
spędzony czas. 

(tekst i foto: K.K.)

„ d r z e w i e  n u t y  o r a w s k i e ”, 
w   r a m a C h  p r o j e k t u 

„ o d k r y w a n i e  s k a r b ó w 
d z i e d z i C t w a  p o ł u d n i o w e j 

m a ł o p o l s k i ”
W dniu 25 lutego w Muzeum Orawski Park Etnograficz-

ny w Zubrzycy Górnej miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Nastąpiła bowiem promocja płyty „Drzewie nuty orawskie”, 
w ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa połu-
dniowej Małopolski”, w którym skansen jest partnerem. Wy-
danie tej płyty to wielkie marzenie i  inicjatywa pracownika 
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zubrzyckiego skansenu, znane-
go orawskiego muzykanta, et-
nografa Pana Marcina Kowalczy-
ka. To dzięki Jego staraniom na-
stąpiło nawiązanie współpracy 
z Panem dr Jackiem Jackowskim 
z Zakładu Muzykologii Instytutu 
Sztuki PAN w  Warszawie. Dzięki 
tej współpracy wydano niezwy-
kłą płytę z  archiwalnymi oraw-
skimi nagraniami pochodzący-
mi z ogólnopolskiej Akcji Zbiera-
nia Folkloru Muzycznego w roku 
1952.

Jest to o tyle ciekawy mate-
riał bowiem 90% zawartości tego 
fonogramu to materiały niezna-
ne, które wyszły z  obiegu we 
współczesnym naszym folklorze. 
Dlatego jest to niezwykła szansa 
na rozbudowanie i  odtworzenie 
przepięknego orawskiego folk-
loru. Wielkie podziękowanie dla 
skansenu za tego typu działa-
nia. Bo skąd, jak nie z orawskiego 
muzeum, wartownika wartości 
i  tradycji naszego regionu, miał 
wyjść tak wspaniały pomysł.

Ale na tym nie skończyły się 
działania (już poza projektem), 
bowiem pokłosiem wydania tej 
płyty była refleksja nad obec-
nym stanem folkloru muzyczne-
go Orawy. Dlatego z  inicjatywy 
znów wspomnianych wyżej Pa-
nów dokonano nagrań obecnie 
działających kapel, instrumen-
talistów i  grup śpiewaczych. Ta-
kie nagrania miały miejsce rów-
nież w Domu Ludowym w Lipni-
cy Wielkiej (14 styczeń 2020 rok). 
Cieszy nas niewątpliwie szcze-
gólnie to, że w Lipnicy udało się 
dokonać nagrania zmarłego nie-
dawno wielkiego muzykanta 
Pana Andrzeja Dziubka. Prawdo-
podobnie było to jego ostatnie 
wspaniałe muzykowanie. Ser-
decznie dziękujemy skansenowi 
za tę akcję i tego typu działania.

(K.K.)
foto: Magdalena 

Kostrzewa Smreczak 
oraz ISPAN w Warszawie

W sobotni wieczór 8 lutego w Domu 
Ludowym w  Lipnicy Wielkiej zebrała się 
licznie publiczność - mieszkańcy gminy, 
ale też sporo osób spoza, aby obejrzeć 
2 interesujące spektakle teatralne:  „Syć-
ko sie wraco” Zespołu Regionalnego „Gó-
ralsko Brać” z  Łopusznej oraz „Otello po 
Orawsku” w  wykonaniu  Orawskiej Grupy 
Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka w ra-
mach imprezy II Wiejskie Spotkania Te-
atralne (Orawski Niesopust). Jest to wy-
nik przyjaźni, współpracy i  jedności tych 
dwóch teatrów.

Spektakl „Syćko sie wraco”  opowiada 
historię Jaśka, młodego górala, który wra-
ca do rodzinnego domu z  emigracji do 
Stanów Zjednoczonych. Wraz z nim przy-
jeżdża młoda dziewczyna, z którą planują 
się pobrać i ułożyć sobie życie. Dziewczy-
na ma korzenie góralskie, ale jak wynika 
z  rozmowy z ojcem Jaśka, wiele lat temu 
jej dziadek popadł w  konflikt z  dziad-
kiem Jaśka w  wyniku czego ojciec Jaśka 
został sierotą. Ojciec Jaśka nie chce sły-
szeć o  ich żeniaczce i  wyrzuca wybrankę 
syna z domu. Załamany Jasiek pod namo-
wą kolegów udaje się na zabawę do miej-
scowej karczmy gdzie spotyka się z niedo-
szłą żoną. Dochodzi między nimi do po-
jednania lecz kochankowie postanawiają 
raz na zawsze rozwiązać wszystkie swoje 
problemy...

W  spektaklu pojawiają się trady-
cyjne tańce podhalańskie oraz śpiewy, 

a  całość jest wręcz naszpikowana dużą 
dawką dobrego góralskiego humo-
ru, w  który wkradło się nieco fantastyki. 
Scenariusz i reżyseria: Mateusz Buła

Komedia „Otello po orawsku” to jedna 
z najnowszych sztuk tej grupy. Konstrukcja 
dramatyczna oparta jest na motywie te-
atru w  teatrze polegająca na wprowadze-
niu do przedstawienia fragmentów «Otel-
la» Szekspira, czytanych w  gwarze oraw-
skiej. Komedia ukazuje perypetie na pró-
bach amatorskiego teatru, który chce z re-
żyserem z  Krakowa przedstawić „Otella” 
w orawskich realiach. Wynika z tego wiele 
śmiesznych zdarzeń, bo przecież prawdzi-
wym teatrem jest życie. Komedia ta ukazu-
je, oczywiście w przejaskrawieniu - w krzy-
wym zwierciadle, dziesięcioletnią już przy-
godę z regionalnym teatrem naszej grupy 
teatralnej. Pierwszy akt to pierwsza pró-
ba „Otella”, drugi zaś to próba generalna. 
Wszystkie podobieństwa do prawdziwych 
postaci są oczywiście przypadkowe (lub 
nie).
Scenariusz i reżyseria: Robert Kowalczyk
Na zakończenie spektakli były posia-
dy przy muzyce. Było miło i  swojsko. 
Dziękujemy serdecznie ekipie Orawa TV za 
rejestrację wydarzenia
Organizatorami wydarzenia byli:  Wójt 
Gminy Lipnica Wielka Mateusz Licho-
syt,  Gminne Centrum Kultury w  Lipni-
cy Wielkiej oraz  Orawska Grupa Teatralna. 
Foto: Paweł Pastwa (Orawa TV)

i i  w i e j s k i e  s p o t k a n i a  t e a t r a l n e
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w y C i e C z k a  d o  k r a k o w a  w   r a m a C h  p r o j e k t u  „ o r a w s k i e 
o k n o  -  o r a w s k a  e n C y k l o p e d i a  i n t e r n e t o w a ”

W dniu 26 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Józefiny i Emila Mików oraz Liceum Ogólnokształcącego w Lip-
nicy Wielkiej, którzy wspólnie uczestniczą w  projekcie „Oraw-
skie okno - orawska encyklopedia internetowa” w ramach pro-
gramu „Równać szanse” wzięli udział w wyjeździe do Krakowa.

 Tematem wycieczki były krakowskie ślady orawskich 
bohaterów. Uczestnicy projektu odwiedzili cmentarz na Sal-
watorze. Ich zadaniem było odnaleźć groby osób związanych 
z  Orawą, między innymi: rodziny Machayów, Józefiny Miko-
wej, Andrzeja Jazowskiego, Leona Rydla, Kazimierza Pucha-
ły czy Eugeniusza Romera. Dzięki panu Robertowi Kowalczy-
kowi młodzież poznała bliżej historie wielu orawskich działa-
czy, bardziej i mniej znanych, którym Orawa zawdzięcza swoją 
niepodległość.

Joanna Górka, uczennica klasy 1 LO 
foto: Jan Kowalczyk

Dnia 25 lutego 2020 r. na zaproszenie Wójta Gminy Mate-
usza Lichosyt w  Lipnicy Wielkiej gościła Ewa Stadtmüller 
– znana polska pisarka książek dla dzieci. Tego dnia odbyły 
się trzy spotkania, warsztaty literacko – teatralne, w których 
udział wzięły dzieci z Przedszkola Publicznego w Lipnicy Wiel-
kiej oraz najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z terenu 
gminy.

Zajęcia pn. ŚLADAMI JANA PAWŁA II literatka przeprowadziła 
w formie gawędy o Janie Pawle II na podstawie książek wła-
snego autorstwa „Z Wadowic do nieba”, „Znak pokoju” - tek-
stów wierszowanej biografii świętego dla dzieci oraz zaga-
dek z książeczki „Śladami Jana Pawła II”. Dzieci z zaciekawie-
niem i uwagą wsłuchiwały się w prezentowane przez autorkę 
teksty. Na zadawane pytania dotyczące życia i nauki papieża 
Polaka, pełne zaangażowania z  łatwością udzielały trafnych 
odpowiedzi.

Warsztaty pn. KTO SIĘ BAWI W TEATR miały na celu wprowa-
dzenie dzieci w świat teatru poprzez uczestnictwo w prezen-
tacji strojów, masek, lalek teatralnych. Mali aktorzy brali czyn-
ny udział w zabawie teatralnej „Poznaj kim jestem”, odgrywa-
li scenki teatralne przy pomocy zabawek „Urządzamy urodzi-
ny misia”, zaś teatrzyk cieni stworzyli na podstawie bajki pt. 
„Opowieści o  skrzacie Jagódce, który założył w  lesie teatr”. 
Uczestnicy wykazywali ogrom radości mogąc animować ku-
kiełki, marionetki, pacynki oraz inscenizując znane im legen-
dy, bajki i wiersze.
Każda z uczestniczących w spotkaniu grup otrzymała w pre-
zencie dla biblioteki swojej szkoły książkę z  autografem 
autorki.
Zajęcia przebiegały w niezwykle miłej, artystycznej i przyja-
znej atmosferze.
Organizacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.

S. Kucek
Foto.: Bronisław Kowalczyk

Ewą Stadtmüller – ukończyła filologię polską i fakultet dzien-
nikarski na AP w Krakowie. Zadebiutowała w 1992 roku baj-
ką O tym jak robaczek świętojański otrzymał świetlistą szatkę. 
Obecnie ma na swym koncie ponad sto książeczek dla dzieci. 
Są wśród nich zbiory opowiadań, bajki, wiersze, zagadki, sce-
nariusze teatralne oraz opracowania znanych baśni i legend. 
Ważne miejsce w twórczości autorki zajmują książeczki o cha-
rakterze edukacyjnym i  religijnym. W  2003 roku Ewa Stadt-
müller otrzymała Honorową Wstęgą Przyjaciel Przedszkolaka, 
a w 2008 wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
– Feniks 2008.

w a r s z t a t y  z   e w ą  s t a d t m ü l l e r
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Protokół z  XXVII Gminnego Przeglądu 
Młodych Recytatorów i  Gawędziarzy 
im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej 
spisany w dniu 17.12.2019
Komisja w składzie:
1. Robert Kowalczyk – przewodniczący
2. Irena Grobarczyk
3. Karolina Kowalczyk
4. Stanisława Kucek
5. Jan Kuliga
6. Franciszek Pindziak 
postanowiła nagrodzić poszczególne 
osoby:

KATEGORIA POEZJA MŁODSI - Szkoła 
Podstawowa 0-III
1 m-ce Julia Jazowska - SP 2 
2 m-ce Zuzanna Lichosyt - SP 3 
3 m-ce Karolina Klozyk - SP 1 
WYRÓŻNIENIA (w kolejności 
występowania):
Aleksandra Mikłusiak SP 1 
Antonina Kidoń SP 2 
Anna Łyś – SP 2 
Michał Rolnik – SP 3 
Ksawier Mastela – SP 4 
Tomasz Łowas – SP 4  
Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Julia Jazowska i Zuzanna Lichosyt

KATEGORIA GAWĘDA  MŁODSI - Szkoła 
Podstawowa 0-III
1 m-ce Michalina Kuliga - SP 1 
2 m-ce Hubert Marszałek - SP 2 
3 m-ce Aleksandra Michalak - SP 3 
I wyróżnienie Marika Wjciak – SP Kiczory 
WYRÓŻNIENIA (w kolejności 
występowania):
Gabriela Szczechura – SP1 
Tomasz Marszałek - SP 2 
Julia Spyrka - SP 3 
Emilia Brenkus – SP 4 
Gabriel Bandyk – SP 4 
Wiktoria Borowy – SP Kiczory 
Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Michalina Kuliga i Hubert Marszałek

p r o t o k ó ł  z   x x V i i  g m i n n e g o  p r z e g l ą d u  m ł o d y C h 
r e C y t a t o r ó w  i   g a w ę d z i a r z y  i m .  p i o t r a  b o r o w e g o 

w   l i p n i C y  w i e l k i e j

KATEGORIA POEZJA STARSI - Szkoła 
Podstawowa IV-VI
1 m-ce Oliwia Kowalczyk - SP 2 
2 m-ce Martyna Ziemiańczyk - SP 1 
3 m-ce Martyna Lichosyt - SP 3 
WYRÓŻNIENIA (w  kolejności 
występowania):
Julia Pawlak - SP 1 
Karolina Dunaj - SP 2 
Barbara Huzior - SP 3 
Kinga Brenkus – SP 4 
Julia Bryniarska – SP 4 
Małgorzata Gnida – SP Kiczory 
Julia Jasica – SP Kiczory 
Reprezentacja grupy w  Białym Du-
najcu: Oliwia Kowalczyk i  Martyna 
Ziemiańczyk

KATEGORIA GAWĘDA STARSI - Szkoła 
Podstawowa IV-VI
1 m-ce Anna Lichosyt - SP 2 
2 m-ce Justyna Wojtysiak - SP 2 
3 m-ce Julia Łowas - SP 3 
3 m-ce Oliwia Karnafel - SP Kiczory 
WYRÓŻNIENIA (w  kolejności 
występowania):
Karolina Michalak - SP 1 
Radosław Brenkus - SP 4 
Maja Antałczyk - SP 4 
Oliwia Karnafel – SP Kiczory 
Amelia Słaby – SP Kiczory 

Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Anna Lichosyt i Justyna Wojtusiak

KATEGORIA POEZJA STARSI - Szkoła 
Podstawowa VII-VIII
1 m-ce Paweł Kuliga - SP 1 
1 m-ce Dominika Wątorczyk - SP 3 
2 m-ce Natalia Lichosyt - SP 3 
3 m-ce Karolina Bandyk - SP 2 
3 m-ce Gabriela Mahajda - SP 4 
Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Paweł Kuliga i Dominika Wątorczyk

KATEGORIA GAWĘDA STARSI - Szkoła 
Podstawowa VII-VIII
1 m-ce Jan Smoliński - SP 4 
2 m-ce Justyna Karlak - SP 1 
3 m-ce Małgorzata Kramarz - SP 3 
WYRÓŻNIENIA (w  kolejności 
występowania):
Artur Jasica - SP 1 
Artur Marszałek - SP 2 
Bartłomiej Hrustek – SP 3 
Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Jan Smoliński i Justyna Karlak

Nauczyciele przygotowujący uczniów 
w tych kategoriach wiekowych:
SP 1: mgr Elżbieta Kuliga, mgr Anna Mi-
kłusiak, mgr Agnieszka Klozyk, mgr Par-
ta Pawlak; mgr Anna Cymerman
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SP 2: mgr Anna Cymerman, mgr Bo-
gumiła Machajda; mgr Krystyna Kuli-
ga; mgr Barbara Omylak, mgr Barbara 
Brenkus,
SP 3: mgr Emilia Karlak, mgr Alicja Kar-
nafel; mgr Marzena Kubacka, mgr Bo-
gusława Wziątek
SP 4: mgr Wioleta Blaszkiewicz, mgr 
Aniela Lach, mgr Lucyna Łowas, mgr 
Beata Rudnicka;
SP Kiczory: mgr Anna Kramarz, mgr Ma-
ria Flaszczyńska;

KATEGORIA POEZJA - LICEUM 
1 m-ce – nie przyznano
2 m-ce – Patrycja Scechura – ZS Lipni-
ca Wielka
3 m-ce - Wiktoria Michalak – ZS Lipni-
ca Wielka
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: 
Patrycja Scechura, Wiktoria Michalak

KATEGORIA GAWĘDA - LICEUM
1 m-ce Gabriela Pakos – ZS Lipnica 
Wielka
2 m-ce – nie przyznano
3 m-ce – Dawid Machaj – ZS Lipnica 

Wielka
Reprezentacja grupy w  Białym Dunaj-
cu: Gabriela Pakos, Dawid Machaj

Nauczyciele przygotowujący uczniów 
w  tej kategorii wiekowej: mgr Barbara 
Brenkus, mgr Alina Kubacka

Uwagi komisji:
Komisja dziękuje uczestnikom, nauczy-
cielom przygotowującym oraz rodzi-
com za niebywały wkład w  przygoto-
wanie dzieci do konkursu. Wysoki po-
ziom przysporzył problemy z  wyłonie-
niem zwycięzców oraz polemikę komi-
sji - ale jest to obowiązek konieczny. 
Bardzo ważne jest aby osoba recytu-
jąca dobrze rozumiała mówiony przez 
siebie tekst, ponieważ odbiór tak po-
wiedzianego tekstu jest właściwy. Na-
leży wczuć się w tekst i zwrócić uwagę 
na to, co się mówi i do kogo się mówi. 
Żeby dobrze powiedzieć i wyczuć tekst 
należy się go przede wszystkim dobrze 
nauczyć, zrozumieć i wczuć w tematy-
kę. Należy także pamiętać że pisownia 
gwarowa nie zawsze jest równoznaczna 

z  wymową – tutaj należy słuchać star-
szych ludzi (niektóre litery w  gwarze 
nie mają odpowiednika w alfabecie).
Przypomina się aby nie recytować zbyt 
śpiewnie, nienaturalnie, za szybko, bo-
wiem zatraca to naturalną gwarę i od-
biór utworu. Ważne jest by głos nie był 
zbyt wykrzyczany, aby słuchało się go 
z  przyjemnością, zwrócić należy uwa-
gę na zbytnią nadinterpretację. Jesz-
cze zdarzają się przypadki nie do koń-
ca dobrze dobranych tekstów, ale coraz 
mniej. Natomiast z przykrością zauwa-
ża się iż do naszej gwary coraz częściej 
wplatane są słowa literackie; należy 
zwrócić szczególną uwagę i  baczenie 
na czystość gwary!!! Prosimy o nie wy-
bieranie dla jedej osoby wierszy tego 
samego autora!!! 

Organizatorzy:  Wójt Gminy Lipnica 
Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum 
Kultury w Lipnicy Wielkiej i Szkoły Gmi-
ny Lipnica Wielka.

foto: Bronek Kowalczyk
źródło: www.lipnicawielka.pl

W dniu 23.01.2020 r. odbył się XLIV Wojewódzki Przegląd Mło-
dych Recytatorów i  Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka 
w  Białym Dunajcu. Z  gminy Lipnica Wielka na przegląd pojechała 
16 osobowa grupa dzieci i młodzieży z rodzicami oraz opiekunami. 
Grupa ta została wyłoniona przez komisję w przesłuchaniach XXVII 
Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra 
Borowego w Lipnicy Wielkiej.

Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowali: Michalina Kuliga, Mar-
tyna Ziemiańczyk, Justyna Karlak i Paweł Kuliga. Ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 zakwalifikowało się 5 uczniów: Marszałek Hubert, Ja-
zowska Julia, Wojtusiak Justyna, Kowalczyk Oliwia i Lichosyt Anna. 
Ze Szkoły Podstawowej Nr 3 pojechały Zuzanna Lichosyt i Dominika 
Wątorczyk, a ze Szkoły Nr 4 Jan Smoliński. Zespół Szkół reprezento-
wali: Gabriela Pakos, Wiktoria Michalak, Patrycja Scechura i Dawid Machaj.

Nasi recytatorzy i gawędziarze pięknie prezentowali się podczas występów. Gabriela Pakos zajęła I miejsce – Złoty Smrek, 
a Jan Smoliński II miejsce – Srebrny Smrek. Wyróżnienia otrzymali: Michalina Kuliga, Justyna Karlak, Hubert Marszałek, Lichosyt 
Anna, Wątorczyk Dominika i Wiktoria Michalak. Serdecznie gratulujemy!

Przewodniczący jury prof. Józef Kąś podziękował wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za podjętą pracę i trud włożo-
ny w przygotowanie uczniów.

(Krystyna Smoleń)

x l i V  w o j e w ó d z k i  p r z e g l ą d  m ł o d y C h  r e C y t a t o r ó w 
i   g a w ę d z i a r z y  i m .  a n d r z e j a  s k u p n i a - f l o r k a 

w   b i a ł y m  d u n a j C u
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Kolędnicy misyjni z  naszej parafii 
corocznie włączają się w przedsięwzię-
cie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzie-
ci (PDMD), spiesząc z  materialną i  du-
chową pomocą swym rówieśnikom 
w  krajach misyjnych, w  tym roku ma-
łym mieszkańcom Amazonii. Zwyczaj 
misyjnego kolędowania w  okresie Bo-
żego Narodzenia, w parafii Św. Łukasza 
Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Ora-
wie ma już kilkunastoletnią tradycję.

Msza Święta o  godz. 10.00 w  uro-
czystość św. Szczepana zgromadzi-
ła w  kościele parafialnym i  w  kaplicy 
w Przywarówce licznie zgromadzonych 
kolędników w strojach misyjnych. „Mali 
misjonarze” przygotowali oprawę litur-
giczną Mszy Świętej: czytanie, psalm 
i  modlitwę wiernych. W  tym roku ro-
zesłania z  uroczystym Błogosławień-
stwem na czas kolędowania udzielili: 
- w  kościele parafialnym: pochodzący 
z  Lipnicy Wielkiej ks. Andrzej Lichosyt, 
kanclerz UPJP2 i  ks. Michał Kwiecień, 
a  w  Przywarówce: ks. proboszcz Jerzy 
Bargiel.

Na kolędniczy szlak pod Babią 
Górą, wyruszyli nazajutrz (27.12) w Cen-
trum i w Skoczykach, a w Przywarówce 
- 28 grudnia 2019 r.  W Centrum Lipnicy 
Wielkiej kolędowało 62 osób: 54 dzieci 
w  8 grupach - ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 Im. Józefiny i Emila Mików z klas: 
1-8 oraz 8 osób ze szkół ponadpodsta-
wowych - młodzież, ucząca się także 
poza Lipnicą, włączająca się corocznie 
w tę akcję na rzecz misji. W Skoczykach 
kolędowało: 30 dzieci w 4 grupach - ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Św. Sta-
nisława Kostki z  klas: 5-8, w   Przywa-
rówce: także 30 dzieci w 4 grupach - ze 
Szkoły Podstawowej Nr 4 Im. Dr’a Emila 
Kowalczyka z klas: 5-8. Łącznie na tere-
nie parafii p.w. Św. Łukasza kolędowało 
122 osoby w 16 grupach. Każdą z grup 
przygotowali katecheci: w  Przywarów-
ce - p. Melania Węgrzyn a  w  Skoczy-
kach i w Centrum - s. Miriam A. Tomet-
czak albertynka.

k o l ę d o w a n i e  n a  r z e C z  m i s j i  w   l i p n i C y  w i e l k i e j

 w   p a r a f i i  p . w .  ś w .  ł u k a s z a  - 2 7 - 2 8 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

Ofiary z rejonu: Suma ofiar w zł.  (gdy euro po 4,20 zł) Suma w zł.

Centrum   8. 396 zł    3 gr  +  35 euro   (147 zł 00 gr)   8. 543 zł     3 gr

Skoczyki   4. 786 zł  50 gr  +  60 euro   (252 zł 00 gr)   5. 038 zł   50 gr

Przywarówka   3. 611 zł  84 gr  +     2 euro       (8 zł 40 gr)   3. 620 zł  24 gr

  Razem: 16. 794 zł  37 gr  +  97  euro  (407 zł 40 gr)   17. 201 zł  77 gr  

„Mali apostołowie misji” odwie-
dzając rodziny naszej parafii, śpiewali 
kolędy i w ten sposób dzielili się rado-
ścią płynącą z  Narodzenia Syna Boże-
go. Podkreślali dużą życzliwość, z  jaką 
byli przyjmowani w  domach i  hojność 
ofiarodawców. W  ten sposób włączy-
li się w  Papieskie Dzieło Misyjne Dzie-
ci, wspierając materialnie w  tym roku 
swych rówieśników Amazonii.                                                           

80-cio osobowa grupa lipnickich 
kolędników wzięła udział w  pięknie 
przygotowanym, tegorocznym Archi-
diecezjalnym Spotkaniu Kolędników 
Misyjnych w  dniu 18-go stycznia 2020 
roku w  Centrum Jana Pawła II „Nie lę-
kajcie się” w  Krakowie-Łagiewnikach, 

zorganizowanym przez Wydział Misyj-
ny krakowskiej Kurii z  racji przypada-
jącej w tym roku 100-Rocznicy Urodzin 
Św. Jana Pawła II.

Uczestniczące w kolędowaniu dzie-
ci, przez cały rok otrzymują z  Wydzia-
łu Misyjnego miesięcznik „Echo Dzie-
ciom”, o  tematyce misyjnej. Materiały  
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci po-
magają „małym misjonarzom” w pogłę-
bieniu  zainteresowań tematyką misyj-
ną, uwrażliwiają na potrzeby rówieśni-
ków w krajach misyjnych i zachęcają do 
wspierania ich nie tylko materialnie ale 
i duchowo.  

s. Miriam Tometczak albertynka
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włączyć się w akcję kolędowania w grudniu w 2020 roku.
Gr I  - kl. 4: Jakub Jabłoński, Natalia Janowiak, Maciej Ki-

doń, Marcela Kidoń, Karolina Michalak, Julia Pawlak.
Gr II: Karolina Klozyk (kl.1), Wiktor Janowiak (kl.2), Michali-

na Kuliga (kl.2),Wiktoria Michalak (kl. 2), Norbert Pawlak (kl.2), 
Szczepan Michalak (kl.2), Ksawery Papierz (kl.2), Justyna Kar-
lak (kl.8), Izabela Harkabuzik (kl.7).

Gr III – kl. 8: Artur Jasica, Paweł Kuliga, Kamila Plaszczak, 
Jakub Polaczek, Justyna Szklarczyk, Sebastian Ziemiańczyk, 
Julia Fryncel-Domagała.

GR IV kl. 6: Sabina Neupauer, Marcel Polaczek, Marlena 
Romak, Tobiasz Janowiak, Judyta Wójciak, Paweł Murzański, 
Aleksandra Janowiak, Patryk Wyrwa, Magdalena Janowiak, 
Wiktoria Wesołowska, Bernadetta Pilch, Kinga Plaszczak, Zu-
zanna Pajkos.

Gr V kl. 5: Jakub Kamać, Maksymilian Kmiecik, Jan Kar-
koszka, Albert Lichosyt, Igor Białoń, Kacper Indycki.

Gr VI – kl. 3: Sandra Diurczak, Dawid Janowiak, Paweł Ja-
nowiak, Dawid Kupczyk, Małgorzata Łazarczyk, Adam Neu-
pauer, Szymon Orzechowski, Gabriela Szczechura, Mikołaj Ba-
rzak, Joanna Łysiak, Fabian Zahora, Agata Żurek, Piotr Jano-
wiak, Natalia Łazarczyk, Kinga Janowiak, Dominika Łazarczyk, 
Oliwia Kupczyk, Krystian Wnenk.

Gr VII – kl. 7: Natalia Gąbarczyk, Kacper Janowiak, Mateusz 
Janowiak, Julia Lichosyt, Patrycja Olesińska, Dominika Simala,

Gr VIII – kl. 6: Karolina Kuliga, Szymon Lichosyt, Amelia Ły-
siak, Dawid Orzechowski, Martyna Piotrowska, Otylia Plasz-
czak, Łukasz Stopiak, Michał Wnenk, Wiktoria Wnenk, Aneta 
Janowiak, Karol Białoń.

katechetka Iwona 
Rószczka - Wojdyła

foto: B. Kowalczyk

Tradycją w wielu polskich parafiach jest akcja kolędowa-
nia misyjnego. Także na terenie parafii Świętej Jadwigi Królo-
wej w Lipnicy Wielkiej w Murowanicy od wielu lat kolędowa-
nie stało się stałym punktem, tradycją w okresie Bożego Naro-
dzenia. Kolorowe grupy dzieci, z błogosławieństwem księdza 
proboszcza Andrzeja Pawlaka, pod opieką pani katechetki 
przemierzają parafię, niosąc dobrą nowinę poprzez śpiew ko-
lęd. Jest to okazja do kształtowania serc i charakterów dzieci, 
bo pieniądze otrzymane po zaśpiewaniu kolędy nie są prze-
znaczane na własne potrzeby, ale na misje. W tym roku ofia-
ra przeznaczona była na dzieci z Amazonii. Warte podkreśle-
nia jest to, że dzieci chętnie zgłaszają się do tej akcji. Z roku na 
rok zwiększa się liczba kolędujących dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej. 
W tym roku liczba dzieci wyniosła 73 osoby, było to 8 grup 
kolędniczych. Z  nadzieją czekamy na nowe osoby chcące 

k o l ę d n i C y  m i s y j n i  d l a  d z i e C i  z   a m a z o n i i  w  p a r a f i i 
ś w .  j a d w i g i  k r ó l o w e j  w  m u r o w a n i C y

w y j a z d  u C z n i ó w  z e  s z k o ł y  p o d s t a w o w e j  n r  1 
d o  C z a r n e g o  d u n a j C a  n a  l o d o w i s k o

21 stycznia uczniowie z klas 4 - 8 oraz 21 lutego 2020 r. 
uczniowie z klas I-V pod opieką wychowawców udali się na 
lodowisko do Czarnego Dunajca.

Celem wyjazdu było propagowanie łyżwiarstwa jako 
formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i  do-
skonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, integracja ze-
społów klasowych oraz oczywiście dobra zabawa. Ucznio-
wie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom. Był 
to dla wielu osób sprawdzian swoich możliwości, mimo 
że niektórzy mieli po raz pierwszy na nogach łyżwy. 
To była prawdziwa frajda, wszyscy bawili się znakomicie!

 Ł. Klozyk
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W dniu 15.01.2020 w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej od-
był się  II Gminny Konkurs Kolęd i  Pastorałek dla Najmłod-
szych. Dzieci świetnie sobie poradziły ze śpiewem, a komisja 
w składzie Łukasz Bandyk, Stanisława Wojtusiak i Karolina Ko-
walczyk postanowiła przyznać następujące miejsca: 
3-LATKI
I  miejsce: Filip Mastela, Karolina Michalak, Lena Smreczak, 
Zuzanna Spyrka, Paweł Zahora

i i  g m i n n y  k o n k u r s  k o l ę d  i   p a s t o r a ł e k  d l a  n a j m ł o d s z y C h
4-LATKI
I  miejsce: Paula Diurczak, Kornelia Grzebieniak, Magdalena 
Kudzia, Nikola Ślezak, Amelia Warzecha
II miejsce: Mikołaj Bohaczyk, Maja Domin, Aleksandra Grze-
sik, Mikołaj Karnafel, Grzegorz Wójciak
5-LATKI
I miejsce: Anna Jazowska, Bartłomiej Łowas, Karolina Mastella
II miejsce: Liliana Domin, Wiktor Jędruś, Zofia Kuliga, Magda-
lena Zięba 
6-LATKI
I miejsce: Kaja Brandys, Martyna Karlak, Emilia Mastela, Alek-
sandra Mikłusiak, Antonina Pietrzak, Kamil Zelek
II miejsce: Wiktoria Bartos, Lena Lichosyt, Sebastian Smre-
czak, Krzysztof Zahora

Gratulujemy wszystkim dzieciom odwagi, a rodzicom i opie-
kunom dziękujemy za przygotowanie i  zaangażowanie. Do 
zobaczenia za rok.

(K.K.)
foto: Bronek Kowalczyk, Monika Klapisz

W  tegorocznym ogólnopolskim 
XXII Rankingu Szkół Perspektyw na-
sze Liceum Ogólnokształcące zostało 
uhonorowane tytułem „Brązowej Szko-
ły 2020”, który jest ogólnopolskim zna-
kiem jakości szkoły. Wysoka pozycja to 
wynik współpracy grona pedagogicz-
nego, ambicji uczniów, rodziców i  sa-
morządu gminnego dbającego o  wa-
runki pracy.

Głównym kryterium rankingowym 
są wyniki matury, zarówno z  przed-
miotów zdawanych na poziomie pod-
stawowym, jak i rozszerzonym w połą-
czeniu z sukcesami w olimpiadach. Kry-
teria te są uwzględniane w  rankingu 
z różnymi wagami, adekwatnymi do ich 

znaczenia w ocenie pracy szkoły:
matura – przedmioty obowiązkowe 30%
matura – przedmioty dodatkowe 45%

sukcesy w olimpiadach 25%
Osiągnięcia maturalne lipnickiego 

Liceum Ogólnokształcącego są znaczą-
ce i plasujące nas w ścisłej czołówce li-
ceów zarówno na szczeblu powiatu, 
województwa jak i ogólnopolskim. Pod 
względem zdawalności od wielu lat 
osiągamy wskaźnik znacznie powyżej 
średniej krajowej przy 100% przystępo-
waniu naszych absolwentów do matu-
ry. W latach 2016 – 2018 była to 100% 
zdawalność. W 2019 roku średnie wyni-
ki z poszczególnych przedmiotów były 
wyższe od średnich ogólnopolskich. 
Od wielu lat jesteśmy w ścisłej czołów-
ce pod względem wyników osiąganych 
z  matematyki na poziomie rozszerzo-
nym. Jesteśmy na drugiej pozycji w po-
wiecie a w województwie pokonaliśmy 
ponad 96% szkół maturalnych. W  po-
przednich latach wielokrotnie zajmo-
waliśmy pierwsze miejsce w  powiecie. 

t y t u ł  „ b r ą z o w e j  s z k o ł y  2 0 2 0 ” d l a  l i C e u m 
o g ó l n o k s z t a ł C ą C e g o  w   l i p n i C y  w i e l k i e j

Cieszy również tegoroczny wynik z  ję-
zyka angielskiego na poziomie rozsze-
rzonym dający pierwsze miejsce w po-
wiecie a w województwie za nami jest 
ponad 96% szkół. Na poziomie podsta-
wowym, który zdają wszyscy uczniowie 
z  języka polskiego jesteśmy na trze-
cim miejscu a z matematyki na czwar-
tym w powiecie wyprzedzając z języka 
polskiego w województwie ponad 79% 
szkół a z matematyki ponad 85% szkół.

Również osiągnięcia naszego Tech-
nikum są wysokie i plasujące nas w po-
łowie wszystkich techników w  Mało-
polsce. W  XVI Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Perspektyw 2014 na-
sze Technikum otrzymało tytuł „Srebr-
nej Szkoły 2014”.   Zajęliśmy wówczas 
169 miejsce w Polsce i 27 w wojewódz-
twie. W  skali kraju ocenianych było 
ponad 1800 techników. W  przypad-
ku techników dodatkowo do rankin-
gu uwzględniane są wyniki egzaminów 
zawodowych.

źródło: www.lipnicawielka.pl
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m a ł o p o l s k a  C h m u r a 
e d u k a C y j n a  -  n o w y  m o d e l 

n a u C z a n i a

W dniu 25 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie, w Sali Sesyjnej odbyły się uroczystości wręcze-
nia certyfikatów ukończenia cyklu szkoleń z zakresu kompe-
tencji cyfrowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edu-
kacyjna - nowy model nauczania. Wśród nauczycieli, którzy 
ukończyli to szkolenie były również nasi nauczyciele mate-
matyki z Liceum i Technikum, panie Bożena Janowiak i Zofia 

Lichosyt. W uro-
czystości wrę-
czenia certyfi-
katów - obok 
Wicemarszałka 
Województwa 
Małopolskiego 
odpowiedzial-
nego za edu-
kację, Edwarda 
Czesaka – wziął 
również m.in. 
udział Prorektor 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

ds. rozwoju, prof. dr hab. Dorota Malec, Prorektor Uniwersy-
tetu Pedagogicznego ds. studenckich, prof. dr hab. Katarzyna 
Potyrała oraz Pan Krzysztof Głomb – Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia MIASTA W INTERNECIE. W imieniu naszych zapraco-
wanych „matematyczek”, (które w tym czasie przebywały na 
kolejnym szkoleniu w ramach projektu Międzynarodowy Kla-
ster Gimnazjalny G13 na Słowacji) dyplomy, drobne upominki 
i gratulacje dla nauczycielek z rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Edwarda Czesaka odebrał dyrektor Ze-
społu Szkół w Lipnicy Wielkiej Wojciech Janiszewski. Serdecz-
nie gratulujemy!

Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model naucza-
nia, to innowacyjny program przekazywania wiedzy, któ-
ry realizuje nasze Liceum i Technikum. Mamy doskonale wy-
posażone pracownie w  sprzęt teleinformatyczny do prowa-
dzenia zajęć bezpośrednio z  wyższych uczelni. Dysponuje-
my multimedialną klasą z  bezprzewodową siecią przygoto-
waną i  opracowaną przez katedrę informatyki AGH Kraków 
wyposażoną m/innymi w monitory interaktywne połączone 
z  urządzeniem speaker truck oraz terminal mobilny. Multi-
medialna klasa umożliwia przeprowadzenie zajęć pomiędzy 
uczelnią a szkołą. Dodatkowo w ramach programu uczniowie 
uczestniczą w  kołach naukowych, warsztatach weekendo-
wych i warsztatach letnich prowadzonych na wyższych uczel-
niach krakowskich.

Wojciech Janiszewski

b a l  s t u d n i ó w k o w y  u C z n i ó w 
k l a s  m a t u r a l n y C h  l i C e u m 

o g ó l n o k s z t a ł C ą C e g o 
i   t e C h n i k u m

Poloneza czas zacząć! – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa pokręcając, podał rękę Zosi,
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

Słowami Wieszcza rozpoczął się bal studniówkowy 
uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum. Uroczystość miała miejsce w restauracji Babio-
górska w Zubrzycy Górnej.

Zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i wspaniali matu-
rzyści przyglądali się z podziwem tańcowi dworskiemu, zwa-
nemu również chodzonym. Pan dyrektor Wojciech Janiszew-
ski tańczył poloneza w  pierwszej parze, prowadząc po raz 
pierwszy korowód w roli dyrektora szkoły. Część artystyczną 
uświetnili swoją obecnością i skierowanym słowem do mło-
dzieży: pan wójt Mateusz Lichosyt, ksiądz proboszcz Jerzy 
Bargiel oraz przedstawiciel rodziców pani Barbara Bodzioch. 
Słów wsparcia i motywacji nie zabrakło również ze strony sa-
mych dyrektorów, pana Wojciecha Janiszewskiego i  pana 
Franciszka Sojki. Wszyscy zebrani życzyli tegorocznym ma-
turzystom zdania matury, a wcześniej dobrej motywacji, in-
tensywnej nauki i wyczerpujących powtórek. Na zakończenie 
części oficjalnej wystąpili uczniowie z  klasy III: Krystian Sto-
piak, Łukasz Flaszczyński i Hubert Wojtusiak z humorystycz-
nym skeczem o nauce poloneza oraz Karolina Lichosyt i Ma-
teusz Wojtusiak na instrumentach, a Emilia Karnafel, Natalia 
Sobczak, Klaudia Michalak, Kamila Michalak, Alilcja Mikłusiak 
i Anna Janowiak z piosenką Głowę do góry noś. Całość uro-
czystości poprowadzili: Natalia Sobczak i Dominik Bodzioch.

Tegoroczni maturzyści bawili się przy muzyce zespołu 
Zryw z Lipnicy Wielkiej. Trzeba przyznać, że taniec nie był im 
obcy, a młodzież chętnie przebywała na parkiecie, porywając 
swoją zabawą nawet bardziej opornych. Niezwykła atmosfe-
ra i  podniosły charakter imprezy na długo pozostaną w  na-
szej pamięci.

Alina Kubacka
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W  poniedziałek 24 lutego 2020r. 
w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Święta Pa-
trona Szkoły – dra Emila Kowalczyka.
Uroczystość ta miała szczególny cha-
rakter, bowiem w tym roku obchodzimy 
15 rocznicę śmierci naszego patrona.
O godz. 11.00 uczniowie szkoły ze sztan-
darem, pod opieką wychowawców i ro-
dziców, udali się do Kaplicy w Przywa-
rówce na uroczystą Mszę Świętą, którą 
odprawił, w intencji społeczności szkol-
nej, Proboszcz naszej parafii ks. kanonik 
Jerzy Bargiel wraz z ks. wikariuszem Da-
mianem Obrałem.
Oprawa liturgiczna Mszy Świętej zosta-
ła przygotowana przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 pod kierunkiem pani 
mgr Melanii Węgrzyn.
Ks. kanonik Jerzy Bargiel nawiązał 
w  swej homilii do pierwszego czyta-
nia i  Ewangelii Świętej, które porusza-
ły kwestie mądrości, wiary i sprawiedli-
wości. Przybliżył również w swej homi-
lii sylwetkę dra Emila Kowalczyka, jed-
nego z  najbardziej zasłużonych ludzi 
Orawy, jego postawę życiową, dbałość 
o rozwój kultury, pielęgnowanie trady-
cji regionalnych oraz gwary orawskiej.
Po zakończeniu Mszy Świętej cała spo-
łeczność szkolna udała się ponownie 

„ C o  m n i e  t a k  d z i e r z y  p r z y  t o b i e , 
o r a w o ? ”

do budynku szkoły, gdzie nastąpił dal-
szy ciąg uroczystości. Tutaj po odśpie-
waniu hymnu szkoły – pieśni „ Hej, po 
górach, dolinach…” Dyrektor szkoły 
pani mgr Bożena Marcinek powitała ze-
branych gości. Uroczystość zaszczycili 
swą obecnością m.in.: Wójt Gminy mgr 
Mateusz Lichosyt, żona zmarłego pa-
trona - pani mgr Janina Kowalczyk, Dy-
rektor GOK-u pani Karolina Kowalczyk, 
ks. Proboszcz kanonik Jerzy Bargiel, ks. 
wikariusz Damian Obrał, a  także radni 
z  sołectwa w  Przywarówce: pani mgr 
Janina Karkoszka – były dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz pan Józef Kar-
koszka. Na uroczystość przybyli rów-
nież: Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego pani Maria Hrustek, Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych pani Marze-
na Michalak, nauczyciele emeryci: pani 
Stefania Fitak, pan mgr Milan Tworzyk, 
a także pan Wiktor Kramarz.
Pani Dyrektor serdeczne słowa powi-
tania skierowała również do nauczy-
cieli pracujących w tej szkole, uczniów, 
pracowników obsługi oraz rodziców 
uczniów SP4, współgospodarzy tego 
święta, z przewodniczącą RR panią Iwo-
ną Bandyk.
W  atmosferę uroczystości wprowa-
dzili zebranych gości uczniowie kl. II 

– VIII, którzy przedstawili montaż słow-
no – muzyczny przygotowany pod kie-
runkiem pani mgr Beaty Agaty Maste-
li i pani Wiolety Blaszkiewicz wraz z Ze-
społem Orawianie im. Heródka pod 
opieką pana Eugeniusza Karkoszki.
W  przedstawieniu nakreślona została 
sylwetka oraz działalność kulturalno-
-społeczna patrona szkoły – dra Emila 
Kowalczyka. Fragmenty biografii pre-
zentowane w  formie dyskusji pomię-
dzy narratorami przeplatały się z  peł-
ną refleksji, liryzmu, zadumy i tęsknoty 
poezją dra Emila Kowalczyka oraz po-
etów pragnących złożyć hołd naszemu 
patronowi. Recytacjom towarzyszyła, 
przykuwająca uwagę widzów, muzyka 
i śpiew Zespołu Orawianie. By podkre-
ślić nieprzemijającą wartość działalno-
ści dra Emila Kowalczyka na rzecz Ora-
wy, zaprezentowano fragment filmu 
dokumentalnego i  odtworzono utwo-
ry muzyczne w  wykonaniu Andrzeja 
Dziubka.
Dopełnieniem tej uroczystości był wy-
stęp Zespołu Orawianie im. Heród-
ka. W  muzyce i  tańcu prezentowanym 
przez zespół zachowała się dusza daw-
nego górala orawskiego – człowieka 
pełnego radości, spontaniczności, wi-
talności i siły.
Poezja opiewająca piękno orawskiej 
ziemi, muzyka regionalna, zasługują-
ca na uznanie gra aktorów – uczniów, 
a także temat przewodni akademii: „Co 
mnie tak dzierzy przy tobie, Orawo?”, 
stanowiący część dekoracji, to tylko 
niektóre z atutów tego przedstawienia.
Występ wszystkich aktorów został na-
grodzony gromkimi brawami. Pani Dy-
rektor mgr Bożena Marcinek podzięko-
wała uczniom i nauczycielom za zaan-
gażowanie i trud włożony w przygoto-
wanie tak wartościowego i  wzruszają-
cego spektaklu.
W  dalszej części uroczystości głos za-
brali zaproszeni goście, którzy w  swo-
ich wypowiedziach odwoływali się 
do uniwersalnych wartości propago-
wanych przez dra Emila Kowalczyka, 
wspominali pracę w  Szkole Podsta-
wowej nr 4, dzielili się wrażeniami ze 
współpracy z  placówką oraz przeka-
zywali słowa uznania dla uczniów i ich 
opiekunów za pracę i  zaangażowanie 
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DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI, zazna-
czając, że DROGA DO NIEPODLE-
GŁOŚCI BYŁA TU ZNACZNIE DŁUŻ-
SZA I TRUDNIEJSZA NIŻ W INNYCH 
REGIONACH POLSKI. Prace zostaną 
zamknięte w kapsule czasu i otwar-
te za 100 lat.

Niezwykle ciekawie i  szczegó-
łowo o przyłączeniu Spisza i Orawy 
do Polski, różnych problemach po-
litycznych z  tym związanych i  roli 
patriotów lokalnych w tym niezwy-
kłym, historycznym przedsięwzięciu opowiedział Pan Dyrek-
tor Łukasz Klozyk, przybliżając tym samym sylwetki wielkich 
Polaków – Orawian: Piotra Borowego, Józefiny i Emila Mików 
oraz Ks. Ferdynanda Machaya. Uczniowie mogli zapoznać się 
w czasie ferii z udostępnionymi przez Pana Dyrektora mate-
riałami historycznymi, zaproponowano im również rozmowę 
z dziadkami, rodzicami i starszymi sąsiadami na w/w tematy. 

Po spotkaniu uczniowie udali się na przykościelny cmen-
tarz, gdzie zapalili znicze na grobie Piotra Borowego i  Marii 
Machayowej, matki Józefiny Mikowej.

K. Smoleń

włożone w  przygotowanie 
uroczystości.
Następnie pani Dyrektor mgr 
Bożena Marcinek zachęci-
ła wszystkich zebranych do 
przejrzenia albumów przy-
gotowanych przez uczniów 
szkoły, które prezentowa-
ły bogaty dorobek patrona 
szkoły.
W tym czasie grupa uczniów 
pod opieka pani mgr Edy-
ty Gombarczyk udała się na 
cmentarz parafialny, by zło-
żyć kwiaty i zapalić znicze na 
grobie dra Emila Kowalczyka.
Na zakończenie uroczysto-
ści pani Dyrektor zaprosiła 
wszystkich gości, w  imieniu 
własnym i  rodziców, na po-
częstunek, przy którym nie 
zabrakło osobistych wspo-
mnień o naszym patronie.

mgr Beata Agata Mastela 
i Wioleta Blaszkiewicz

t a k  b l i s k o  d o  e t a p u 
w o j e w ó d z k i e g o

W  dniu 18.10.2019 r. uczniowie SP1: Pa-
trycja Olesińska (kl.VII), Jakub Polaczek (kl.VIII) 
i  Paweł Kuliga (kl.VIII) wzięli udział w  szkol-
nym etapie Małopolskiego Konkursu Huma-
nistycznego. Cała trójka wspaniale zapre-
zentował swoją wiedzę i  umiejętności, jed-
nak do etapu rejonowego zostali zakwalifiko-
wani uczniowie z najwyższą ilością punktów. 
W dniu 04.12.19 r. odbył się kolejny etap te-
goż konkursu - etap rejonowy, zaś 13.01.20r. 
ukazały się ostateczne wyniki. Patrycja Ole-
sińska w  etapie rejonowym Małopolskiego 
Konkursu Humanistycznego uzyskała 82%, 
zaś Jakub Polaczek 76%. Progiem dopuszcza-
jącym, by wziąć udział w  etapie wojewódz-
kim, było osiągnięcie 85%. Niewiele zabra-
kło, ale wierzymy, że ogromny zapał, chę-
ci i wiedza pozostaną, by spróbować swoich 
sił już za rok. Gratulujemy w/w uczniom osią-
gnięć, a ich rodzicom dziękujemy za pomoc, 

zaangażowanie i wsparcie.
Nauczycielem przygotowującym uczniów 

do Małopolskiego Konkursu Humanistyczne-
go była p. Edyta Karkoszka

tekst i foto: Ł. Klozyk

Zadanie to wykonywaliśmy 
w  dwóch etapach. Najpierw spo-
tkanie odbyło się w  szkole w  dniu 
20 stycznia br. Chętni uczniowie 
wzięli udział w konwersatorium nt. 
patriotyzmu lokalnego i  ludzi re-
gionu, następnie w  dniu 11 lute-
go br. młodzież wyjechała do Sali 
Obrad przy Urzędzie Gminy Lipni-
ca Wielka, gdzie została zaproszo-
na przez sekretarza gminy. Pan Jan 
Kuliga serdecznie przywitał przy-
byłych uczniów, opowiedział o pra-
cy Rady Gminy, podkreślił rolę rad-
nych w tworzeniu prawa lokalnego 
i  postawach patriotycznych oraz 
zainicjował dyskusję na w/w  te-
mat. Zachęcił również uczniów do 
udziału W  GMINNYM KONKURSIE 
PLASTYCZNO-LITERACKIM „ORA-
WA ZA 100 LAT”. Przypomniał, iż 
W TYM ROKU PRZYPADA 100 ROCZ-
NICA WŁĄCZENIA CZĘŚCI ORAWY 

pr z e p r o wa d z e n i e ko n w e r s ato r i ó w  
p t.  „pat r i o t y z m n a Co d z i e ń. Co d l a m n i e o z n aC z a b y C i e  pat r i o tą”
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k o l y n d o w a n i e  z a C a r o w a n e  w   k o z u s k u
To kolejny projekt zrealizowany przez zespół „Orawianie im. 

Heródka” działający przy Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emi-
la Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej. Warsztaty i inne przedsięwzię-
cia w  ramach projektu przeprowadzano od sierpnia do grud-
nia 2019. Inicjatywa miała na celu przede wszystkim pogłębie-
nie wiedzy na temat tradycyjnego stroju orawskiego oraz zapo-
znanie młodego pokolenia z dawnymi zwyczajami związanymi 
z okresem Bożego Narodzenia. Młodym i nieco starszym Ora-
wianom szczególnie podobały się warsztaty kożuszkarskie, któ-
re prowadził w siedzibie Zespołu sam mistrz Krzysztof Pieronek.

Jest też wymiar materialny projektu: zakup kilku kożusz-
ków dla „Orawian”, które już służą dzieciom z  Zespołu. Po raz 
pierwszy pokazały się w nich w czasie szkolnego kolędowania 
w szkole w Przywarówce (28 grudnia 2019).

Działania dofinansowano ze środków programu „Działaj Lo-
kalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce oraz Ośrodka 
Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji Projektu dla Stowarzysze-
nia Gdzie Dwóch Albo Trzech.

(B.M.)

W  dniu 16 grudnia 2019 r. przedszkolaki z  Publicznego 
Przedszkola, na zaproszenie Pana Wójta Mateusza Lichosyta 
wybrały się z  wizytą do Urzędu Gminy, aby tam ubrać cho-
inkę. Wcześniej „Żabki” przygotowały ozdoby świąteczne, aby 
nimi przystroić piękne, żywe drzewko. Przedszkolaki z zaan-
gażowaniem podjęły się tego zadania. Pan Wójt przyjął nas 
bardzo serdecznie i  bardzo chętnie pomagał w  ubieraniu 
choinki. Zaśpiewaliśmy również nasze ulubione kolędy. Dzię-
kujemy za piękne kolorowanki. Na ręce Pana Wójta złożyliśmy 
świąteczne życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
i wręczyliśmy mały upominek.

L.F., foto: Bronek Kowalczyk

C h o i n k a  w   u r z ę d z i e  g m i n y  z   p r z e d s z k o l a k a m i 
z   p u b l i C z n e g o  p r z e d s z k o l a

s t y p e n d i u m  p r e z e s a  r a d y  m i n i s t r ó w
Stypendium Premiera to jedno z ważniejszych wyróżnień 

dla uczniów szkół maturalnych za osiągane wyniki w nauce. 
12 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyło się uroczyste wręcze-
nie dyplomów podpisanych przez Premiera Mateusza Mora-
wieckiego. W  podniosłej atmosferze dyplomy wręczyła Bar-
bara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Stypendia Prezesa 
Rady Ministrów w obecności Dyrektora Wojciecha Janiszew-
skiego otrzymali Kamila Spyrka z Liceum Ogólnokształcące-
go i Damian Wnęk z Technikum.

źródło: www.lipnicawielka.pl
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C i C h a  n o C  n a  l i p n i C y 
C z y l i  j a s e ł k a  p o  o r a w s k u 

w   p u b l i C z n y m 
p r z e d s z k o l u

Jasełka, to szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, 
który sprawia, że ta uroczystość ma zawsze swój magicz-
ny nastrój. Jest inna niż pozostałe, dostarcza wielu wra-
żeń i wzruszeń. W roku 2019 dzieci z Publicznego Przed-
szkola zaprezentowały zaproszonym gościom typowo 
orawskie Jasełka, a Jezusek przyszedł na świat w Lipnic-
kiej chałupie.

Uroczystość ta odbyła się 18 i 19 grudnia 2019 r. Tra-
dycyjnie na przedstawienie zaproszono rodziców wy-
stępujących przedszkolaków. Nasze zaproszenie przyjął 
również Wójt Gminy Pan Mateusz Lichosyt i zaszczycił nas 
swoją obecnością.

Już od kilku dni dzieci uczyły się wyznaczonych ról 
oraz tradycyjnych kolęd i  orawskich pastorałek. Piękne 
scenografie i kolorowe stroje sprawiły, że zaproszeni go-
ście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów. Nasza 
lipnicka szopka miała tradycyjną obsadę. Była: Maryja, 
św. Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, baca z pa-
stuszkami, gospodyni i orawianki. Występy przedszkola-
ków wywołały wzruszenie na twarzach zaproszonych go-
ści. Wystawione Jasełka wprawiły wszystkich w wyjątko-
wy, świąteczny nastrój.

Kolejny raz okazało się, że takie wspólne spotkania, 
emocje i przeżycia zbliżają ludzi, a dzieciom pokazują, jak 
ważna jest tradycja świąt Bożego Narodzenia. Dziękuje-
my za tak duże zainteresowanie kiermaszem bożonaro-
dzeniowym, a tym samym wsparcie naszego przedszkola.

Podziękowania również dla niezawodnego pana B. 
Kowalczyka, który wykonał przepiękne zdjęcia. 

L.F.
foto: Bronek Kowalczyk

b a b C i u ,  d z i a d k u ,  
k o C h a m  w a s !

Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serdusz-
ku małego dziecka, i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. 
Dlatego też istnieją dwa najpiękniejsze dni w roku, w których 
to te wspaniałe osoby obdarzone są szczególnymi dowodami 
miłości. Również przedszkolaki z kl. 0A Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej nie zapomniały 
o tych ważnych dniach i zaprosiły do szkoły swoje kochane bab-
cie, i dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

Dnia 22.01.2020 r. dzieci, pani dyrektor, nauczyciele, ro-
dzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się w  Domu Lu-
dowym, aby wspólnie świętować Dzień Babci i  Dziadka. 
Uczniowie, wraz z nauczycielami, przygotowali przedstawienie, 
w  którym zaprezentowali bajkę pt. „Czerwony Kapturek” oraz 
recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W przygotowanym pro-
gramie artystycznym wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięcz-
ność do ukochanych osób. Mali artyści z przejęciem odtwarza-
li swoje role - dzieci wcieliły się w postać Czerwonego Kaptur-
ka, babci, mamy, wilka, motylka, gajowego oraz króliczka, któ-
ry przyczynił się do uratowania babci i wnuczki. W drugiej czę-
ści uroczystości dzieci recytowały wiersze i  składały życzenia, 
a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kie-
rowane pod ich adresem. Niejednej babci i dziadkowi zakręciła 
się łza w oku. Następnie pociechy wręczyły swoim ukochanym 
babciom i dziadkom przygotowane wcześniej upominki i laur-
ki z  pięknymi życzeniami. Po oficjalnej części rodzice zaprosi-
li wszystkich na poczęstunek. Pełne radości i uśmiechu twarze 
zaproszonych gości pokazały nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzony czas razem z wnukami. To były naprawdę 
wyjątkowe chwile, pełne radości i dumy.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile na długo 
pozostaną w  pamięci zarówno dzieciom, jak i  Babciom oraz 
Dziadkom.

Kochanym Babciom i  drogim Dziadkom życzymy samych 
pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych 
wnuków tak, jak w tym dniu.

Anna Karlak
Beata Pakos
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w s z y s t k i C h  z e b r a n y C h 
d z i ś  w i t a m y  i   w   p o d r ó ż 
k o s m i C z n ą  z a p r a s z a m y

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie Dziadków 
i Babć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwi-
gi w Lipnicy Wielkiej.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pe-
łen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Babcie i towarzyszą-
cy im dziadkowie zjawili się w naszej szkole punktualnie dnia 
23 stycznia o  godz. 15.00. Usiedli przy przygotowanych dla 
nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie wystę-

pu. Na wstępie Pan Dyrektor Łukasz Klozyk przywitał wszyst-
kich gości ciepłymi słowami wygłaszając krótkie, ale jakże 
wspaniałe przemówienie. Wychowawczyni klasy „0” również 
złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i  dziadkom. 
Po chwili na scenie pojawili się mali aktorzy i  po upewnie-
niu się, że wszyscy goście dotarli na miejsce, rozpoczęli wy-
stęp. Tym razem dzieci przygotowały spektakl zatytułowany: 
„Porwanie dziadków” pod okiem pani Marty Pawlak. Była to 
ciekawa opowieść o kosmitach i ich wizycie na naszej plane-
cie. Dziadkowie oglądali przedstawienie z  zapartym tchem, 
uważnie śledząc perypetie „kosmicznych gości”. Uwagę przy-
ciągały ciekawe stroje oraz kosmiczna dekoracja sali. Następ-
nie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominka-
mi, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne kompo-
zycje kwiatów oraz piły dla dziadków z napisem: „Mój dziadek 
to złota rączka”. Po części oficjalnej niecodzienni goście zosta-
li zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygo-
towany przez rodziców. To był naprawdę wyjątkowy dzień, 
pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spo-
tkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

mgr Marta Pawlak

s p o t k a n i e  o p ł a t k o w e 
w   s z k o l e  p o d s t a w o w e j  

n r  1  i m .  ś w i ę t e j 
k r ó l o w e j  j a d w i g i 

w   l i p n i C y  w i e l k i e j

W dniu 14 stycznia 2020 roku tradycyjnie w naszej szkole 
odbyło się spotkanie opłatkowe. Czas Bożego Narodzenia to 
czas szczególny – czas, gdy choć na chwilę zapominamy o tru-
dach dnia codziennego. Na początku spotkania Pan Dyrektor 
Łukasz Klozyk powitał przybyłych gości w osobach: Księdza 
Proboszcza Andrzeja Pawlaka, Wójta Gminy Lipnica Wielka 
Mateusza Lichosyta, Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica 
Wielka Andrzeja Karkoszkę, Sekretarza Gminy Lipnica Wielka 
Pana Jana Kuligę - wieloletniego dyrektora ZSO, Radnych Gmi-
ny Franciszka Pindziaka i Mateusza Machajdę, Panią Dyrektor 
Danutę Pastorczyk, zaproszonych przyjaciół szkoły Państwa 
Janinę i Karola Wnęk z firmy Jankara, Pana Krzysztofa Kołton 
z firmy Kołton, panią Renatę Martyniak ze Stowarzyszenia Roz-
woju Orawy. Po powitaniu przybyłych gości odbył się spek-

takl bożonarodzeniowy przygotowany przez uczniów klasy 
drugiej, wspomagany przez kolegów z  klasy pierwszej oraz 
ósmej pod kierunkiem Pani Agnieszki Klozyk oraz Władysła-
wy Moniak. Kolejnym punktem wieczoru był koncert zespołu 
Nowa Orawa pod kierownictwem Pana Daniela Matei. Do ze-
społu należą min. uczniowie z naszej szkoły i z innych miejsco-
wości orawskich. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. 
Pan Dyrektor złożył życzenia: ciszy wewnętrznej, która po-
zwoli Wam usłyszeć głos Boga; wiedzy, która nie wpędzi Was 
w pychę; bogactwa, które Was nie zepsuje; odwagi, by bronić 
słabszych; radości na przekór wszystkiemu dobrych ludzi wo-
kół świata lepszego mądrych celów i skutecznej ich realizacji. 
Pozostała część wieczoru przebiegała w atmosferze wspólne-
go kolędowania.

Opracowała W. Moniak
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t u r n i e j  „ ł ą C z y  n a s  p i ł k a ” z a g r a l i  j u ż  p o  r a z  p i ą t y
W dniu18.01.2020 r. na hali sportowej miała miejsce już piąta edycja Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Łączy Nas Piłka”. 

W tym roku akcja odbywała się dla chorego Maciusia z Lipnica Wielkiej, zmagającego się z ostrą białaczką szpikową. Już kolejny 
raz wiele osób pokazało, że nie jest im obojętny los potrzebujących, których często mamy na wyciągnięcie ręki.

Impreza została rozpoczęta rozgrywkami szkół podstawowych z Lipnicy Wielkiej w halowej piłce nożnej, w których najlepsi 
okazali się piłkarze z Kiczor przed piłkarzami z SP 1 i SP 3 i SP4 w Lipnicy Wielkej.

Następną częścią programu były rozgrywki seniorów oraz turniej FIFA 20, które przyniosły wiele emocji. Jak co roku nie za-
brakło pięknych bramek, interwencji bramkarzy oraz wiele radości i zabawy. Nowością podczas tegorocznej imprezy był wy-
stęp zespołu muzycznego Nowa Orawa, zrzeszającego dzieci i młodzież z całej Orawy. Zwycięzcą rywalizacji FIFA 20 został Mar-
cin Wnenk.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla najlepszych były upominki indywidualne w postaci sta-
tuetek króla strzelców, najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika. Klasyfikacja końcowa: TS Patroni I miejsce; Vive 
Spajki II miejsce; Nauczyciele i Przyjaciela III miejsce.

Kierujemy wielkie podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia 
tej imprezy, która z całą pewnością przynosi wiele dobra.

foto: Andrzej Habina

W dniu 8 lutego 2020 roku w Łodygo-
wicach odbył się Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin-kan o Puchar Burmi-
strza Miasta Żywiec. Orawską Szkołę 
Karate reprezentowało 29 karateków. 
Spośród blisko 220 zawodników oraw-
scy karatecy wywalczyli 18 medali: 7 
złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe.

Konkurencja kata/ forma układu 
technik
I miejsce - Michał Gojżewski
I miejsce - Kamila Bohaczyk
I miejsce - Wiktoria Spytkowska
I miejsce - Szymon Gojżewski
I miejsce - Roksana Bochaczyk
II miejsce - Gabriela Gojżewska
II miejsce - Jakub Kott
II miejsce - Wojciech Brenkus
III miejsce - Oliwer Gwadera
III miejsce - Szymon Dworszczak

o g ó l n o p o l s k i  t u r n i e j  k a r a t e  k y o k u s h i n - k a n

III miejsce - Oliwia Kramarz
III miejsce - Weronika Spytkowska

Konkurencja kumite/walki
I miejsce - Samuel Karkoszka
I miejsce - Karina Stachna
II miejsce - Kamila Bohaczyk
II miejsce - Maksymilian Klima

II miejsce - Sebastian Kowalczyk
II miejsce - Gabriel Świerczek

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
biorącym udział w  turnieju i  życzymy 
dalszych sukcesów.

(D.K.)
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Jak co roku tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia w  Lipnickiej Hali 
Sportowej odbyło się wielkie granie 
szczypiorniaka. Turniej dostarczył wie-
le pozytywnych emocji. Na parkiecie 
było bardzo dużo pięknych akcji, wa-
leczności o każdą piłkę i co najważniej-
sze żaden z  zawodników nie odniósł 
kontuzji. Drużyna TSR Orawa Jabłon-
ka drugi raz rzędu ponownie sięgnę-
ła po tryumf w turnieju, nie mając so-
bie równych w  całym turnieju. Mimo 
że gospodarze turnieju zajęli ostatnie 
miejsca to ich gra i postawa na boisku 
napawa optymizmem na przyszłość. 
Mimo że większość zawodników pił-
kę ręczną trenuje od trzech miesięcy 
pokazali że ciężka praca na treningach 
popłaca dobrą grą.

Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal, a  trzy 
pierwsze drużyny puchary. Wybra-
no także wyróżniających się podczas 
turnieju zawodników. Dziękujemy 
Panu Mateuszowi Lichosytowi Wójto-
wi Gminy Lipnica Wielka za ufundo-
wanie nagród oraz Pani Dyrektor Edy-
cie Mikłusiak SP nr 2 za udostępnie-
nie hali sportowej i  obecność na tur-
nieju. Dziękujemy wszystkim rodzi-
com, sponsorom, mediom i  kibicom 
za wsparcie i obecność na turnieju.

Organizator Mateusz Machajda 
TSR ORAWA 

 
Wyniki:
TSR ORAWA LIPNICA WIELKA CHŁOPCY : MOSiR 
BOCHNIA 10:26
TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY : UKS JE-
DYNKA BIAŁY DUNAJEC 6:12

TSR ORAWA JABŁONKA : MOSiR BOCHNIA 18:14
TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY : VIATEC 
ŚWIT SZAFLARY 3:22
TSR ORAWA LIPNICA WIELKA CHŁOPCY : TSR ORAWA 
JABŁONKA 8:28
UKS JEDYNKA BIAŁY DUNAJEC : VIATEC ŚWIT SZAFLA-
RY 8:23
Grupa A
1. TSR ORAWA JABŁONKA 4p.
2. MOSiR BOCHNIA 2p
3. TSR ORAWA LIPNICA WIELKA CHŁOPCY 0p.
Grupa B
1. VIATEC ŚWIT SZAFLARY 4p.
2. UKS JEDYNKA BIAŁY DUNAJEC 2p.
3. TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY 0p.
Mecz o 5 Miejsce:
TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY : TSR 
ORAWA LIPNICA WIELKA CHŁOPCY 13:5
Mecz o 3 Miejsce:
MOSiR BOCHNIA : UKS JEDYNKA BIAŁY DUNAJEC 26:7
Mecz o 1 Miejsce
TSR ORAWA JABŁONKA : VIATEC ŚWIT SZAFLARY 
27:10
 
Klasyfikacja końcowa:
1. TSR ORAWA JABŁONKA
2. VIATEC ŚWIT SZAFLARY
3. MOSiR BOCHNIA
4. UKS JEDYNKA BIAŁY DUNAJEC
5. TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY
6. TSR ORAWA LIPNICA WIELKA CHŁOPCY
 
Najlepsza Zawodniczka Turnieju: Estera Mikłusiak 
(TSR ORAWA LIPNICA WIELKA DZIEWCZYNY)
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Kacper Czarnota (MO-
SiR BOCHNIA)
Najlepszy Bramkarz: Fabian Grzebieniak (TSR ORA-
WA JABŁONKA)
Król Strzelców: Miłosz Galik (TSR ORAWA JABŁONKA)

foto: Jakub Wojtyczek

i i i  ś w i ą t e C z n y  t u r n i e j  p i ł k i  r ę C z n e j 
o   p u C h a r  w ó j t a  g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a

t r e n e r  r o k u 
m a ł o p o l s k i  2 0 1 9

W  dniu 10 stycznia 2020 r. w  Kra-
kowie w  Karcher Hali Cracovii odby-
ła się uroczysta gala „Dziennika Polskie-
go” i „Gazety Krakowskiej”, podczas któ-
rej laureaci plebiscytu 
Sportowiec Małopolski 
2019 odebrali nagrody, 
medale i puchary.

Wśród nich zna-
lazł się również trener 
Orawskiej Szkoły Karate 
Damian Kulawiak, któ-
ry wygrał etap powiato-
wy i ostatecznie zdobył 
trzecie miejsce w  kate-
gorii Trener Roku Małopolski 2019.

Sensei Damian Kulawiak II Dan w ka-
rate Kyokushin-kan swoją przygodę z ka-
rate zaczął w  2004 roku. Jako zawodnik 
zdobył miedzy innymi Puchar Polski, wi-
cemistrzostwo Polski i  wiele razy sta-
wał na podium w turniejach ogólnopol-
skich. Jako trener od 2013 roku prowadzi 
zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 
w założonej przez siebie Orawskiej Szko-
le Karate. Klub działa na terenie aż trzech 
gmin: Lipnica Wielka, Jabłonka i  Czar-
ny Dunajec. Uczniowie sensei Damiana 
na każdych zawodach zajmują czołowe 
miejsca na podium, co wynika z jego za-
angażowania, pasji i serca, które wkłada 
w prowadzenie zajęć. W 2019 roku w Lip-
nicy Wielkiej, dzięki współpracy z GS Sa-
mopomoc Chłopska w  Jabłonce, otwo-
rzył pierwsze na Orawie Dojo – salę tre-
ningową przystosowaną do treningu 
sportów walki.

Na uroczystej gali rozstrzygającej 
plebiscyt Sportowiec Małopolski 2019 
rozdano również nagrody dla 10 Asów 
Małopolski oraz Nagrody Specjalne. 
Uhonorowani zostali między innymi Ja-
kub Błaszczykowski, Dawid Kubacki i Ka-
mil Stoch. Na hali Cracovii zgromadzo-
nych było kilkuset sportowców, trenerów 
i działaczy, w tym byłych olimpijczyków 
z  całej małopolski. Na zakończenie gali 
odbył się bankiet dla wszystkich spor-
towców oraz przybyłych gości.

źródło: www.lipnicawielka.pl
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W dniach 28 – 29 lutego na Orawie odbyło się jubileuszowe 
X Święto Piłki Ręcznej. Dzięki zaangażowaniu grona ludzi, dla 
których ten sport jest pasją, udało się zorganizować turniej 
wysokiej rangi o  zasięgu międzynarodowym. Swoją obec-
nością zaszczyciły nas mocne zespoły ze Słowacji i  z  Polski. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się mecze w  kate-
gorii chłopcy rocznik 2007, która jest „oczkiem w głowie” tre-
nera TSR Orawa Michała Wójta, gdyż w  tej grupie występu-
ją młodzi szczypiorniści z Orawy. Zespoły prezentujące różny 
styl grania, jednak na bardzo wysokim poziomie, dostarczy-
ły kibicom sporo emocji.Ze względu na ilość zgłoszonych ze-
społów rozgrywki odbywały się w dwóch grupach,na halach 
w Jabłonce i Lipnicy Wielkiej.
Drużyny, wyniki spotkań oraz miejsca, które zajęły zespoły 
biorące udział w rozgrywkach prezentują się następująco:
 
GRUPA A – HALA JABŁONKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. UKS TSR ORAWA : ŚWIT SZAFLARY 19:10 (12:5)
2. WIERTMET LIBUSZA : THA MARTIN 10:18 (6:13)
3. UKS TSR ORAWA : WIERTMET LIBUSZA 21:17 (11:8)
4. ŚWIT SZAFLARY : THA MARTIN 7:18 (4:10)
5. UKS TSR ORAWA : THA MARTIN 17:18 (5:9)
6. ŚWIT SZAFLARY : WIERTMET LIBUSZA 15:18 (8:11)

MIEJSCE I – THA MARTIN
MIEJSCE II – TSR ORAWA
MIEJSCE III – WIERTMET LIBUSZA
MIEJSCE IV – ŚWIT SZAFLARY
 
GRUPA B – HALA LIPNICA WIELKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. TSR ORAWA II : HK SLOVAN LEVOCA 7:29
2. TSR ORAWA II : KUSY KRAKÓW 8:36
3. ORZEŁ OPOLE : SK ZEMPLIN TREBISOV 8:10
4. KUSY KRAKÓW : SK SLOVAN LEVOCA 20:8
5. TSR ORAWA II : ORZEŁ OPOLE 2:20
6. SK ZEMPLIN TREBISOV : KUSY KRAKÓW 11:11

w i e l k a  g a l a  p i ł k i  r ę C z n e j  n a  o r a w i e . 
x  m e m o r i a ł  w   p i ł C e  r ę C z n e j  p a m i ę C i  n a u C z y C i e l i 

w y C h o w a n i a  f i z y C z n e g o
7. ORZEŁ OPOLE : SK SLOVAN LEVOCA 21:14
8. TSR ORAWA II : SK ZEMPLIN TREBISOV 4:24
9. ORZEŁ OPOLE : KUSY KRAKÓW 13:14

10. SK ZEMPLIN TREBISOV : SK SLOVAN LEVOCA 11:11

MIEJSCE I – KUSY KRAKÓW
MIEJSCE II – ŚK ZEMPLIN TREBISOV
MIEJSCE III – ORZEŁ OPOLE
MIEJSCE IV – SK SLOVAN LEVOCA
MIEJSCE V – TSR ORAWA II
Na zakończenie pierwszego dnia rozgrywek w Jabłonce od-
był się mecz ligowy w kategorii Młodzików pomiędzy druży-
ną TSR Orawa a zespołem MOSIR Bochnia. Mecz zakończył się 
zwycięstwem gospodarzy 25 : 23, a najlepszym zawodnikiem 
został wybrany gracz drużyny przyjezdnej Wojs Michał.
Jak co roku, drugi dzień rozgrywek rozpoczął się od uroczy-
stego złożenia kwiatów i  modlitwy nad grobami ś.p. Józefa 
Machaja, ś.p. Marka Madeji oraz ś.p. Zdzisława Galika. To Oni 
zapoczątkowali ten piękny sport na naszej orawskiej ziemi 
i właśnie dzięki Nim możemy podziwiać ten wspaniały spek-
takl, jakim jest gra w piłkę ręczną podczas Memoriału. Nie są 
już z nami, ale pozostaną w naszej pamięci. Organizując każ-
dy Memoriał dziękujemy Im i kontynuujemy Ich dzieło.
Sobotnie mecze w  kategorii chłopców 2007, dla zespołów 
które zajęły trzy pierwsze miejsca w  grupach, odbywały się 
na hali w Jabłonce. Rozgrywane były w systemie „każdy z każ-
dym”, tak więc było sporo grania. Z  przyjemnością ogląda-
ło się spektakl w wykonaniu młodych adeptów, bowiem to-
czył się na bardzo wysokim poziomie. Technika i finezja jaka 
prezentowana była na boisku dostarczyła sporo przyjemno-
ści kibicom. Pozostałe zespoły zajmujące miejsca od czwarte-
go, przeniosły się do Lipnicy Wielkiej i tam toczyły swoje boje, 
równie zacięte i emocjonujące.
 
GRUPA FINAŁOWA - HALA JABŁONKA
L.P ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. WIERTMET LIBUSZA : ORZEŁ OPOLE 

(baraż o wejście do grupy finałowej)
10:20 (8:10)
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2. UKS TSR ORAWA : KUSY KRAKÓW 14:25 (7:9)
3. THA MARTIN : ŚK ZEMPLIN TREBISOV 15:15 (8:8)
4. UKS TSR ORAWA : ORZEŁ OPOLE 16:13 (7:10)
5. THA MARTIN : KUSY KRAKÓW 23:12 (12:8)
6. UKS TSR ORAWA : ŚK ZEMPLIN TREBISOV 12:20 (5:7)
7. THA MARTIN : ORZEŁ OPOLE 21:10 (14:4)

HALA LIPNICA WIELKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. TSR ORAWA : ŚWIT SZAFLARY 10:28
2. HK SLOVAN LEVOCA : WIERTMET LIBUSZA 25:21
3. HK SLOVAN LEVOCA : ŚWIT SZAFLARY 32:12
4. TSR ORAWA II : WIERTMET LIBUSZA 9:13

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I MIEJSCE – THA MARTIN
II MIEJSCE – ŚK ZEMPLIN TREBISOV
III MIEJSCE – KUSY KRAKÓW
IV MIEJSCE – UKS TSR ORAWA
V MIEJSCE – ORZEŁ OPOLE
VI MIEJSCE – HK SLOVAN LEVOCA
VII MIEJSCE – WIERTMET LIBUSZA
VIII MIEJSCE – ŚWIT SZAFLARY
IX MIEJSCE – TSR ORAWA II

W  tym roku niepokonane okazały się zespoły ze Słowacji. 
Winszujemy zwycięzcom. Warto nadmienić, że nasi młodzi 
szczypiorniści pomimo, że zajęli czwartą lokatę, zaprezento-
wali kawał dobrego handballu. Gratulujemy pozostałym ze-
społom i mamy nadzieję, że zaszczycą nas swoją obecnością 
w przyszłym roku.
Bardzo ważnym bodźcem dla zawodników są nagrody indy-
widualne dla „najlepszych”. Nie zabrakło tego też przy okazji 
organizacji tego turnieju. Istotnym aspektem takich wyróż-
nień jest fakt, że jest to forma mobilizacji do walki o to, aby 
być lepszym, szybszym, silniejszym od pozostałych zawodni-
ków oraz do dalszej pracy, w  celu zdobywania nowych do-
świadczeń i walki ze swoimi słabościami.
 
Indywidualne wyróżnienia prezentują się następująco:
NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU :
MVP TURNIEJU – ŠIMON KARVAS (ŚK ZEMPLIN TREBISOV)
KRÓL STRZELCÓW – SZYMON WÓJT (UKS TSR ORAWA)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – DANIEL MASTALERZ (KUSY 
KRAKÓW)
 
NAJLEPSI ZAWODNICY POSZCZEGÓŁNYCH DRUŻYN:
DANIEL NOVOTNỲ (THA MARTIN)
MATEJKARVAŠ (ŠK ZEMPLIN TREBISOV)
BARTŁOMIEJ BALWIERZ (KUSY KRAKÓW)
JAKUB PAJKOS (UKS TSR ORAWA)
PIOTR KALLA (ORZEŁ OPOLE)
DAMIAN DZURILLA (HK SLOVAN LEVOCA)
ERYK ROMAN (WIERTMET LIBUSZA)

KRYSTIAN KALATA (ŚWIT SZAFLARY)
SZYMON WONTORCZYK (UKS TSR ORAWA II)
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i  życzymy kolejnych 
sukcesów.
Uroczystego wręczenia nagród drużynowych i  indywidual-
nych na zakończenie zmagań w kategorii chłopców 2007, do-
konał gospodarz, a  zarazem patron turnieju Pan Wójt Gmi-
ny Jabłonka Antoni Karlak oraz Poseł na Sejm RP Pan Edward 
Siarka, który zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo dzięku-
jemy i  liczymy na wsparcie przy okazji organizacji kolejnych 
imprez tego cyklu.
Kolejnym ciekawym i  cieszącym się dużym zainteresowa-
niem, zarówno ze strony kibiców jak i  samych zawodni-
ków, był mecz pomiędzy Przyjaciółmi i Sponsorami a Rodzi-
ną Zmarłych Profesorów. Mecz towarzyski ale przysparzają-
cy sporo emocji. W tym roku Nauczyciele i Sponsorzy musie-
li pogodzić się z porażką. Zakończył się wynikiem 8 : 9 na ko-
rzyść Rodzin Zmarłych Profesorów. Na słowa uznania zasłu-

gują wszyscy zawodnicy biorący udział w tym meczu. Warto 
nadmienić, że po raz pierwszy i myślę, że nie ostatni, mieliśmy 
przyjemność zagrać z Panem Posłem w szeregach. Dziękuje-
my i zapraszamy za rok.
Następnym punktem rozgrywek turniejowych, również bar-
dzo interesującym, była rywalizacja w kategorii Seniorek i Se-
niorów. Pierwsze rywalizowały Seniorki. Wysoki poziom gry, 
zawziętość i hart walki zawodniczek dostarczył publice spo-
rej dawki adrenaliny. Słowa uznania należą się trenerom Panu 
Mateuszowi Machajdzie i Zdzisławowi Galikowi za trud, który 
włożyli w pracę z dziewczynami z TSR Orawa. To właśnie one 
okazały się niepokonane w tej edycji turnieju. Warto nadmie-
nić, że damska drużyna TSR Orawa w ostatnim czasie odnosi 
spore sukcesy. Życzymy kolejnych wygranych.
TURNIEJ SENIOREK
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. TSR ORAWA : GWIAZDOZBIÓR 14:5 (5:2)
2. TSR ORAWA : AZS UEK KRAKÓW 12:10 (6:5)
3. GWIAZDOZBIÓR : AZS UEK KRAKÓW 10:18 (6:9)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I MIEJSCE – UKS TSR ORAWA
II MIEJSCE – AZS UEK KRAKÓW
III MIEJSCE – GWIAZDOZBIÓR
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI TURNIEJU:
MVP TURNIEJU – AMELIA KULKA (UKS TSR ORAWA)
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KRÓLOWA STRZELCZYŃ – MAGDALENA SYKTA (AZS UEK 
KRAKÓW)
NAJLEPSZA BRAMKARKA – JOANNA KULAK (GWIAZDOZBIÓR)
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI DRUŻYNY:
EWELINA CZORNIAK (UKS TSR ORAWA)
MILENA ZUBIK (AZS UEK KRAKÓW)
MONIKA MSZAL (GWIAZDOZBIÓR)
Natomiast w kategorii Masters, po zaciętych bojach, zwycięz-
cą został Hutnik Kraków, który w finale pokonał zaprzyjaźnio-
ną drużynę KWS Grodków. Profesjonalizm, technika, szyb-
kość i  przede wszystkim chęć walki jaką zaprezentowali za-
wodnicy sprawiły, że rozgrywki w  tej kategorii były „wisien-
ką na torcie” całego turnieju. A co najważniejsze, turniej prze-
biegł w  czysto sportowej atmosferze, a  mecze rozgrywane 
były zgodnie z zasadami fair play.
 
TURNIEJ MASTERS
GRUPA A - HALA JABŁONKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. TSR ORAWA : ISKRA HOLIČ 20:9 (10:3)
2. KWS GRODKÓW : ISKRA HOLIČ 14:9 (8:3)
3. KWS GRODKOW : TSR ORAWA 19:15 (11:8)

MIEJSCE I – KWS GRODKÓW
MIEJSCE II – TSR ORAWA
MIEJSCE III – ISKRA HOLIČ
 
GRUPA B – HALA LIPNICA WIELKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. TSR ORAWA II : OLD BOYS BARDEJOV 11:10 (7:5)
2. OLD BOYS BARDEJOV : HUTNIK KRAKÓW 4:14 (2:9)
3. TSR ORAWA II : HUTNIK KRAKÓW 12:13 (8:6)

MIEJSCE I – HITNIK KRAKÓW
MIEJSCE II – TSR ORAWA II
MIEJSCE III – OLD BOYS BARDEJOV
 
GRUPA FINAŁOWA – HALA JABŁONKA
L.P. ROZEGRANE MECZE WYNIK
1. ISKRA HOLIČ : OLD BOYS BARDEJOV 13:21 (7:8)
2. TRS ORAWA : TSR ORAWA II 13:17 (7:6)
3. KWS GRODKÓW : HUTNIK KRAKÓW 11:13 (5:6)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I MIEJSCE – HUTNIK KRAKÓW
II MIEJSCE – KWS GRODKÓW
III MIEJSCE – TSR ORAWA II
IV MIEJSCE – TSR ORAWA
V MIEJSCE – OLD BOYS BARDEJOV
VI MIEJSCE – ISKRA HOLIČ
NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU:
MVP TURNIEJU – JAROSŁAW MACHAJ (UKS TSR ORAWA II)
KRÓL STRZELCÓW – ZDZISŁAW GALIK (UKS TSR ORAWA)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – MARIUSZ MASTALERZ (HUTNIK 
KRAKÓW)

NAJLEPSI ZAWODNICY DRUŻYN :
MATEUSZ FORTUNA (HUTNIK KRAKÓW)
DANIEL COKOT (KWS GRODKÓW)
PIOTR MORZYNIEC (UKS TSR ORAWA)
DARIUSZ PANIAK (UKS TSR ORAWA II)
MARTIN GEFFERT (OLD BOYS BARDEJOV)
MARIAN SURIK (ISKRA HOLIČ)
 
Na zakończenie Memoriału odbyła się uroczysta gala w  re-
stauracji Delice, na którą zostali zaproszeni przedstawicie-
le samorządu: Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak, Wójt 
Gminy Lipnica Wielka Pan Mateusz Lichosyt, Pan Julian Stop-
ka z małżonką, sponsorzy, zawodnicy drużyn, rodziny zawod-
ników TSR Orawa. Podczas gali zostały wręczone medale oraz 
nagrody indywidualne dla najlepszych drużyn i zawodników 
w kategorii Masters i Seniorek.
Z okazji jubileuszowego X Memoriału zostały także wręczone 
nagrody dla najlepszych siedmiu zawodników X-lecia. Wybór 
nie był łatwy, bowiem grono pretendentów było spore i zło-
żone z  samych wspaniałych osobistości. Wszystkim bardzo 
gratulujemy!!! Warto zwrócić uwagę na fakt, że jednym z wy-
różnonych został ś.p. Marek Madeja, współtwórca memoriału.
NAJLEPSZY BRAMKARZ X-LECIA: BRONISŁAW URBAŃSKI
NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY X-LECIA: BOLESŁAW BORTNIK
NAJLEPSZY PRAWY ROZGRYWAJĄCY X-LECIA: BOGUSŁAW 
KOBYLAK
NAJLEPSZY LEWY ROZGRYWAJĄCY X-LECIA: JACENTY GALIK
NAJLEPSZY PRAWOSKRZYDŁOWY X-LECIA: STANISŁAW KŁAK
NAJLEPSZY LEWOSKRZYDŁOWY X-LECIA: MAREK MADEJA
NAJLEPSZY OBROTOWY X-LECIA: PIOTR SOŁTYS
KRÓL STRZELCÓW X-LECIA: MICHAŁ WÓJT
Szczególne podziękowanie składamy Władzom Samorzą-
dowym na czele z  Panem Wójtem Antonim Karlakiem oraz 
Panem Wójtem Mateuszem Lichosytem, Panu Posłowi RP 
Edwardowi Siarce, przedstawicielom szkół na czele z Dyrek-
cją Zespołu Szkół w  Jabłonce, wszystkim sponsorom, rodzi-
com, za pomoc finansową przy organizacji i zabezpieczeniu X 
Jubileuszowego Memoriału. Jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my i zapraszamy za rok.

tekst: Przemysław Grzebieniak
foto: Marcin Pieróg

w y j a z d  n a  n a r t y
W  ramach PROGRAM SKS  5 marca 2020 r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi, uczestni-
czący w programie SKS, z klas 4-6 pod opieką Panów Tomasza 
i Łukasza mieli okazję spędzić popołudnie na Wyciągu w Wi-
towie. Wykorzystując piękną pogodę i świetnie przygotowa-
ny stok, trenowali swoje umiejętności narciarskie. Dziękuje-
my za miło spędzone popołudnie. 

Ł. Klozyk
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W dniu 28 lutego 2020 roku na Wyciągu Narciarskim w Oraw-
ce zostały rozegrane Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gmi-
ny Lipnica Wielka w Slalomie. W zawodach wzięli uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy - łącznie ok 
60 osób. Zawody zakończyły się następującymi wynikami 
(przedstawiamy do 6 miejsca):
Kategoria 2010 – 2009 Dziewczęta: I  miejsce – Martyna 
Wontorczyk – SP 2; II miejsce – Kamila Kramarz – SP 3; III miej-
sce – Zuzanna Kabat – SP 2; IV miejsce – Leokadia Kurnat – SP 
1; V miejsce – Sara Klapisz – SP 1; VI miejsce – Joanna Łysiak 
– SP 1.

Kategoria 2010 – 2009 Chłopcy: I miejsce – Andrzej Dunaj – 
SP 2; II miejsce – Maksymilian Karkoszka – SP Kiczory; III miej-
sce – Paweł Janowiak – SP 1; IV miejsce – Bartosz Kowalczyk 
– SP 2; V miejsce – Dawid Janowiak – SP 1; VI miejsce – Miko-
łaj Barzak – SP 1.
Kategoria 2008 – 2007 Dziewczęta: I miejsce – Karolina Du-
naj – SP 2; II miejsce – Karolina Kuliga – SP 1; III miejsce – Oli-
wia Kowalczyk – SP2.

Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanej na 
obiekcie biathlonowym w Wiśle - Kubalonce Martyna Lichosyt wywal-
czyła srebrny medal w biegu indywidualnym na dystansie 8 km. Do zło-
tego medalu zabrakło 1,5 sekundy. Wywalczyła również wysokie loka-
ty: w biegach pościgowych 4 miejsce i w biegu sprinterskim 6 miejsce.

W trzech kolejnych startach w czołowej dziesiątce Mistrzostw Pol-
ski meldował się Jakub Brenkus zajmując 5 miejsce w biegu sprinter-
skim, 7 miejsce w  biegu pościgowym i  biegu indywidualnym. W  Mi-
strzostwach uczestniczyli również Robert Kubisiak, Przemysław Bandyk 
i Kewin Dunaj.

(S.Kępka)

m i s t r z o s t w a  s z k ó ł  p o d s t a w o w y C h  
g m i n y  l i p n i C a  w i e l k a  w   s l a l o m i e

Kategoria 2008 - 2007 Chłopcy: I miejsce – Mikołaj Kabat – 
SP 2; II miejsce – Kuba Janowiak – SP 1; III miejsce – Gabriel 
Wontorczyk – SP 2; IV miejsce – Piotr Brenkus – SP 4; V miej-
sce – Alan Florczak – SP 2; VI miejsce – Marcel Polaczek – SP 1.
Kategoria 2006 – 2005 Dziewczęta: I miejsce – Klaudia Mi-
chalak – SP 4; II miejsce – Gabriela Mahajda – SP 4.
Kategoria 2006 - 2005 Chłopcy: I miejsce – Jan Smoliński – 
SP 4; II miejsce – Jakub Polaczek – SP 1; III miejsce – Wojciech 
Kramarz – SP 4; IV miejsce – Dominik Jasiura – SP S; V miejsce 
– Sebastian Karkoszka – SP Kiczory; VI miejsce – Mateusz Ja-
nowiak – SP 1.
Kierownikiem zawodów był Pan Andrzej Buroń pełniący jed-
nocześnie wraz z Pawłem Kabatem funkcję sędziego; sędzia-
mi pomocniczymi natomiast byli: Wojciech Kucek i  Anna 
Węgrzyn. 
Zawody zorganizowali: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne 
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w  Lipnicy Wielkiej. Nagrody ufundowało Gminne Cen-
trum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Dziękujemy serdecznie ob-
słudze medycznej (Pani Lidii Scechurze), Panu Andrzejowi Bu-
roniowi, Panu Pawłowi Kabatowi oraz obsłudze wyciągu nar-
ciarskiego w Orawce i barowi przy wyciągu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.

foto: Bronek Kowalczyk, źródło: www.lipnicawielka.pl

m a r t y n a  l i C h o s y t  z   t y t u ł e m  w i C e m i s t r z y n i  p o l s k i

w   b i a t h l o n i e
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TO NASZE SZKOŁY I TO NAS WYRÓŻNIA:
Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych 

i zawodowych.
Nowoczesny model nauczania poprzez udział w projek-

tach krajowych i międzynarodowych, w ramach tych progra-
mów uczniowie uczestniczą w  kołach naukowych, warszta-
tach weekendowych i warsztatach letnich prowadzonych na 
wyższych uczelniach krakowskich.

Atmosfera szkolna. Sukcesy sportowe i  sukcesy 
w konkursach.

Program stypendialny dla najlepszych uczniów.
Obóz integracyjny dla klas pierwszych. Systematycz-

ne wyjazdy do krakowskich teatrów.
Pracujemy w  sposób nowoczesny, wykorzystu-

jąc pracownie wyposażone w  sprzęt audiowizualny, 
komputerowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Liceum   Ogólnokształcące w    Lipnicy   Wielkiej zalicza   

się   do najlepszych  szkół zarówno  na  poziomie powiatu  i  
województwa  jak również w  skali  krajowej. Potwierdzeniem  
osiągnięć  edukacyjnych jest:

 Znak   Jakości   Szkoły   2020   w   ogólnopolskim   rankin-
gu Perspektyw.

Przedmioty rozszerzone realizowane będą w  grupach 
przedmiotowych: humanistyczna, matematyczna, przyrod-
nicza, (wszystkie z językiem angielskim rozszerzonym).

TECHNIKUM 
Kształcimy w zawodach:
1. Technik budownictwa
2. Technik robót wykończeniowych w budownictwie

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
(3-letnia) kształci w zawodach:

1. Murarz-tynkarz
2. Monter konstrukcji budowlanych
Wraz z  dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, 

istnieje duże zapotrzebowanie na „budowlańców”. Nasza 
oferta Technikum i  Szkoły Branżowej to nowoczesność i  za-
potrzebowanie rynkowe - po ukończeniu szkoły z  łatwością 
znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy! Kształcenie zawo-
dowe realizowane jest w szkole przez profesjonalną kadrę na-
uczycielską oraz praktyków budowlanych.

Szczegóły i jeszcze więcej informacji na stronie 
www.zslipnicawielka.pl 

Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt teleinforma-
tyczny do prowadzenia zajęć bezpośrednio z wyższych uczel-
ni. Dysponujemy multimedialną klasą z bezprzewodową sie-
cią przygotowaną i  opracowaną przez katedrę informatyki  
AGH Kraków wyposażoną m/innymi w monitory interaktyw-
ne połączone z urządzeniem speaker truck  oraz terminal mo-
bilny. Multimedialna klasa umożliwia przeprowadzenie zajęć 
pomiędzy uczelnią a szkołą. 

Razem zapracujemy na twój sukces! 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021  Lipnickich szkół średnich
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


