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Jezioro Łabędzie w Szczawnicy 
zachwyciło widownię

W piątek 26 listopada 2021 w Dworku Gościnnym w Szczaw-
nicy miało miejsce długo oczekiwane i niesamowite wydarzenie 
kulturalne. Zespół artystów Narodowego Lwowskiego Teatru 
Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej w kooperacji z Mię-
dzynarodowym Teatrem Baletu przy pełnej widowni zaprezento-
wał spektakl „Jezioro Łabędzie”. Była to uczta dla ludzi wrażli-
wych na piękno baletu i pięknej muzyki.

„Jezioro łabędzie” to największy fenomen sztuki baletowej, 
który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność 
całego świata. Ponadczasowa historia miłosna o księżniczce za-
klętej w łabędzia, opowiada nam o prawdach uniwersalnych: 
o ludzkich namiętnościach, o walce dobra ze złem, o zdra-
dzie, bólu, ale przede wszystkim o potędze miłości. Bajkowa 
opowieść połączona z genialną muzyką jednego z najwybit-
niejszych kompozytorów - Piotra Czajkowskiego, wprowadzą 
każdego widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego. 
Podczas polskiego tournée listopad, grudzień 2021 r. - arcydzieło 
sztuki baletowej - „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego zapre-
zentuje Royal Lviv Ballet.

Royal Lviv Ballet - zespół złożony z najlepszych solistów 
zdobywa sceny baletowe całego świata i prestiżowe, międzyna-
rodowe nagrody. Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują 
dwie wspaniałe osobowości: Victor Szczerbakov - solista i cho-

reograf Bolshoi Ballet - Honorowy Artysta Rosji oraz Naro-
dowy Artysta Ukrainy prof. Olek Petryk, solista Narodowego 
Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. 
Zachwycające ręcznie szyte kostiumy, malowane przez Naro-
dowych Artystów dekoracje, choreografia, piękna scenografia a 
przede wszystkim perfekcja w wykonaniu sprawiają, że każdy 
spektakl Royal Lviv Ballet jest niezapomnianym przeżyciem dla 
odbiorcy. Zespół złożony z najwybitniejszych artystów kontynu-
ujących tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej czaruje pu-
bliczność wielu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Połu-
dniowej. Występujący na szczawnickiej scenie tancerze ze Lwowa 
zostali nagrodzeni przez publiczność brawami na stojąco.

 jd / mat.prasowe
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„DLA CIEBIE POLSKO”
W Święto Niepodległości, 11 listopada po południu, na kon-

cert „DLA CIEBIE POLSKO” zaprosił do Sali kina „Pieniny” 
chór „Dominanta” Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Chór działa pod kierownictwem i występuje z akompaniamentem 
fortepianowym pani Ewy Zachwiei. Wszystkich przybyłych gości 
przywitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Krzysztof Czaja. 

Na program koncertu złożyły się pieśni patriotyczne i żoł-
nierskie, te mniej i bardziej znane - do wspólnego pośpiewania, 
liryczne i marszowe, a na koniec wybrzmiała wiązanka piosenek 
legionowych, z zaangażowaniem wykonana przez chórzystki. Pie-
śni przeplatane były słowami wierszy polskich poetów, skłaniając 
do zadumy nad trudnymi losami dróg prowadzących do niepodle-
głości naszej Ojczyzny. Wieczór spędzony na słuchaniu pięknych 
utworów poetyckich  i muzycznych, z możliwością wspólnego 
śpiewania, na pewno był bardzo atrakcyjną i godną formą przeży-
wania Święta Niepodległości, dostarczając wielu wzruszeń. 

Organizatorami wydarzenia był Pieniński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito
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Andrzej Dziedzina Wiwer

Ani rocznicowo, ani imieninowo… dziś, co nieco o ewentualnych 
związkach i pobytach w Szczawnicy naszej największej aktorki teatral-
nej Heleny Modrzejewskiej (1840-1909).

Modrzejewska lubiła ponoć przypisywać sobie góralskie korzenie. 
Twierdziła, że jej ojcem był Michał Opid urodzony ok. 1806 r. w Kamie-
nicy k. Łącka, związany z jej matką Józefą z Mizelów Bendową. Zajmo-
wał on we wspomnieniach aktorki szczególne miejsce. Miał być miło-
śnikiem literatury klasycznej i muzyki, i to dzięki niemu miała otrzymać 
imię Helena – na cześć Heleny trojańskiej. Miał on mieć jakiś majątek 
w Kamienicy, który został sprzedany po jego śmierci a pieniądze z jego 
sprzedaży posłużyły na kształcenie Heleny i jej rodzeństwa. Michał Opid 
chorował na gruźlicę i zmarł w domu kąpielowym w Szczawnicy w 1844 
r. Modrzejewska, tak później wspominała to zdarzenie: „Ojciec mój, Gó-
ral z rodu umarł w górach, do których kazał się zawieźć przed śmiercią, a 
które kochał namiętnie”. Właśnie ze względu na ten szczawnicki smutny 
kres życia Michała Opida aktorka darzyła Szczawnicę dużym sentymen-
tem. 

Kiedy powoli zaczęła rozwijać się jej kariera aktorska na trasie, jej 
występów nie mogło braknąć Szczawnicy. Prawdopodobnie miało to już 
miejsce w latach jej prowincjonalnych sukcesów, kiedy to około 1861 r. 
Gustaw Zimajer (związany z aktorką, ojciec jej dzieci) i Konstanty Ło-
bojko zorganizowali w Bochni amatorski zespół teatralny, w którym 
zadebiutowała Helena. Wkrótce zespół ów ruszył w trasę, która oficjal-
nie obejmowała Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl, Sambor, Stanisławów, 
Brzeżany, Brody, Lwów i Czerniowce. Ale jest wielce prawdopodobne, 
że już wtedy trupa z Modrzejewską mogła występować w Szczawnicy. 
Od 1865 r. aktorka zaczęła grać na scenie krakowskiej, a od 1867 r. wraz 
z zespołem krakowskim występowała na scenach Poznania, Krynicy i 
Szczawnicy. W sezonie 1867 r. dyrektorem sceny szczawnickiej był przy-
jaciel Modrzejewskiej, z którym już wcześniej występowała, wspomnia-
ny Konstanty Łobojko i to ten rok uważany jest za datę jej szczawnickich 
występów. Deski szczawnickiej sceny teatralnej w „Malinowej” gościły 
również rodzeństwo Heleny Modrzejewskiej: Weronikę Bendową, Józefa 
Bendę, Feliksa Bendę i Stanisławę Bendę.

Od czasu kiedy wyjechała za ocean, przyjeżdżała jeszcze wielokrotnie 
do Polski, w tym i na gościnne występy, ale na szczawnickiej scenie już 
nie występowała, za to odwiedzała i odpoczywała w Szczawnicy, darząc 
ją wciąż wielkim sentymentem. Towarzyszył jej zawsze wianuszek wiel-
bicieli płci męskiej, począwszy od tych ze świata literatury, choćby: Adam 

Asnyk, Henryk Sienkie-
wicz, malarstwa, nauki: 
Ludwik Kubala, Stani-
sław Smolka, Stanisław 
Tarnowski, Karol Es-
treicher, Karol Potkań-
ski. Nie mogło braknąć 
Stanisława Witkiewicza 
i wielu, wielu innych. 

Ryc. z: „Tygodnik 
Ilustrowany” 1868, Bi-
blioteka Polona.

Rycina przedstawia 
portret Heleny Modrze-
jewskiej oraz aktorkę 
w rolach Ofelii, Sary, 
Marii Stuart i Królowej 
Jadwigi.

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

- NA WŁOSNO GRZBIECIE -

Nie zrozumie cłek drugiego
Kiedy sóm nie przezył tego
Nie łodcół na włosno grzbiecie
To nie pojmie tego przecie

Zycie róźne figle stroji
Nieros taki śpas wykroji
Ze cłek nie wiy co sie dzieje
A inny sie z tego śmieje

Śmieje śmieje i  zartuje
Dopóki sóm nie łodcuje
A późni sie tego wstydzi
Noi dopiyro labiydzi

Kied włosnó skóró pocuje
Nieros wsyćkiego załuje
Tego co wej dokujarzył
Jakiego piwa nawarzył

Cas posed naprzód tył ginie
I nie zawrócis co minie
Tak to nie zartuj z drugiego
Byś sóm nie przezył tego

A moze zaroz w ty kwili
Popatrz ze na innyw mili
I podumoj - zasmuć skrónie
Mozes być po drugi strónie
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W dniach 9-10 listopada odbyły się warsztaty strategiczne 
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. W dniu 9 li-
stopada w warsztatach udział wzięły osoby działające 

we wszelkich polach administracji oraz liderzy społeczni, orga-
nizacje pozarządowe. W dniu 10 listopada udział w warsztatach 
dedykowany był dla przedsiębiorców.

Warsztaty dały możliwość zastanowienia się nad przyszłością 
i kierunkiem rozwoju Szczawnicy, jak również deficytami oraz 
potencjałami gminy. Ważne było, aby poznać opinie i pomysły 
na działania, które mogłyby zostać zrealizowane w nadchodzącej 
przyszłości, a które prowadziłby do realizacji wspólnie wyzna-
czonego celu.

Zostały podjęte starania, by nowy dokument był ambitny, lecz 
wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju, a przede wszyst-
kim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców i spójnie wpisy-
wał się w naszą lokalną społeczność. Wspólna dyskusja była nie-
zwykle ważna, gdyż tylko we wspólnocie można tworzyć miasto 
przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską 
w Szczawnicy na XL zwyczajnej sesji 

w dniu 25 listopada 2021 roku. 

Nr XL/282/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i 
Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,  

Nr XL/283/2021 w sprawie przyjęcia na rok 2022 Progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Nr XL/284/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Nr XL/285/2021 w sprawie zmiany uchwały o wyborze me-
tody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Nr XL/286/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2021,  

Nr XL/287/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica,

Nr XL/288/2021 w sprawie przekazania skargi do rozpatrze-
nia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,

Nr XL/289/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, 

Nr XL/290/2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XL/291/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Szczawnicy.

Nr XL/292/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia długoterminowego kredytu na konsolidację części zadłuże-
nia Miasta i Gminy Szczawnica.
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JUŻ SĄ ! DO SZCZAWNICY DOTARŁY 
KALENDARZE NA 2022 ROK

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a to najlepszy 
moment na zaprezentowanie kalendarza na 2022 rok.

Jego okładka przedstawia ujęcia z terenu Gminy Szczawnica. 
W kalendarzu można zobaczyć pienińskie krajobrazy, 

np. Wysoki Wierch, Palenica czy widoki na promenadę 
spacerową i przełom Dunajca.

Kalendarze dostępne są bezpłatnie 
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

Niech szczawnickie krajobrazy towarzyszą 
zainteresowanym na co dzień.

Jak co roku Miasto i Gmina Szczawnica organizuje Konkurs na 
najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych w celu podniesie-
nia atrakcyjności i walorów estetycznych Gminy.

W roku 2021 zostało zgłoszonych 13 posesji prywatnych. Pose-
sje do konkursu były zgłaszane przez właścicieli, przedstawicieli 
Rady lub osoby trzecie, które podziwiały ukwiecone posesje. Pod 
uwagę brane były dwie kategorie tj.: balkony oraz ogrody przydo-
mowe. Poniżej wymieniono skład komisji, który dokonał przeglą-
du zgłoszonych posesji:

Przedstawiciele Rady Miejskiej 
Pani Anna Gębala
Pan Jacek Gębala 
Przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna 

Malinowska i Anna Niezgoda 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Alina 

Lelito
Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – Pani 

Jolanta Poręba.
W dniu 29 lipca br. komisja konkursowa powołana przez 

burmistrza, w składzie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, 
przedstawicielek TPSP Koło Pieniny, przedstawiciela UMiG 
Szczawnica oraz przedstawiciela MOK dokonała oceny zgło-
szonych do konkursu posesji prywatnych przy budynkach jed-
norodzinnych.

Komisja wybierając nagrodzone posesje oceniała dobór 
kwiatów, ich ilość, pomysłowość przy tworzeniu ogrodowych 
i balkonowych aranżacji, a przede wszystkim pracę włożoną w 
zagospodarowanie i utrzymanie rabat oraz donic na balkonach.

kategoria I - prywatne posesje przy budynkach jednorodzin-
nych:

I miejsce – Państwo Małgorzata i Józef Porowscy 
II miejsce – Pani Wanda Gondek 
III miejsce – Pani Anna Niezgoda (nie biorąca udziału w oce-

nie własnego ukwiecenia posesji)
kategoria II - balkony w budynkach jednorodzinnych i wielo-

rodzinnych 
I miejsce - Państwo Stefan i Bożena Słowik 
II miejsce – Pani Danuta Leliwa - Pilecka
III miejsce – Pani Ewa Borucka 

Gratulacje!
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11 LISTOPADA 2021

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 
listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Pol-
skę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zosta-
ło ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą 
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą 
w okresie transformacji systemowej w 1989r. Odzyskiwanie przez 
Polskę niepodległości było procesem stopniowym, także szczawni-
czanie pamiętali i uroczyście obchodzili 103. rocznicę odzyskania 
niepodległości.

Mieszkańcy Szczawnicy wraz z władzami samorządowymi 
Miasta i Gminy Szczawnica, przedstawicielami instytucji, lokal-
nych stowarzyszeń, szkół oraz przedszkoli zgromadzili się na sta-
rym placu kościelnym, przy pomniku, by oddać hołd wszystkim, 
którzy walczyli za Ojczyznę. Burmistrz Szczawnicy wraz z Skarb-
nik Miasta i Gminy Szczawnica oraz Zastępcą Burmistrza złożyli 
wiązankę pod Pomnikiem Poległych. Hołd złożyli także przedsta-
wiciele: Rady Miejskiej w Szczawnicy, Radny Powiatu Nowotar-
skiego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Pienińskiego oddział Związ-
ku Podhalan, Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, Nadleśnictwa Kro-
ścienko, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Związ-
ku Łowieckiego Przehyba, Pienińskiej Szkoły Branżowej, Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP, szczawnickiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, 
Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, Miejskiego Przedszkola Pu-
blicznego w Szczawnicy, Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya, 
Akcji Katolickiej oraz Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Uroczystości uświetnił montaż słowno–muzyczny wykonany przez 
uczniów ze szczawnickich szkół. Następnie członkowie szczawnic-
kiego oddziału Związku Podhalan odczytali Apel Poległych, po 
którym wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą, wszyscy 
zgromadzeni udali się do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę 
Świętą za Ojczyznę.

Obchody przy Pomniku Poległych poprowadził Sekretarz Mia-
sta i Gminy Szczawnica – Tomasz Ciesielka.

XI Szczawnicki Bieg 
Niepodległości

11 listopada br., odbył się już XI Szczaw-
nicki Bieg Niepodległości. Pierwszy bieg 
został zorganizowany w 2010 r. z inicja-
tywy dyrekcji i grupy nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Szczawnicy. Tegoroczna edycja 
zgromadziła prawie 400 zawodników, na-
tomiast bieg ukończyło 331 uczestników.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczaw-
nica. Organizacją 
biegów zajął się ze-
spół organizacyjny 
ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza w 
Szczawnicy: Jadwiga 
Piotrowska, Wioletta 
Sypek, Józefa Tokar-
czyk, Anna Manow-
ska, Monika Świerz, 
Marzena Tarasek, 
Anna Ciesielka, Jo-
lanta Wygrecka, 
Karolina Węglarz, 
Katarzyna Węglarz, 
Aneta Horniczak, Agnieszka Szepielak, 
Robert Smolarski, Łukasz Kramarczyk, 
dyrektor Szkoły – Paweł Sypek, przy po-
mocy Rady Rodziców, Miasta i Gminy 
Szczawnica, Związku Podhalan Oddział 
w Szczawnicy, Państwa Klimków z Karcz-
my u Polowacy, Pana Witolda Majerczaka, 
OSP Szczawnica, GOPR Sekcja Szczaw-
nica, Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy, Straży Miejskiej w Szczawni-
cy oraz Szkolnego Koła Wolontariatu SP1 
w Szczawnicy.

Start i metę zlokalizowano przy prome-
nadzie oraz przy ścieżce pieszo – rowero-
wej. W zawodach wzięli udział uczniowie 
szkół oraz biegacze amatorzy. Najmłod-
szym uczestnikiem biegu został półtora-
roczny Kubuś. Sponsorem nagród było 
Miasto i Gmina Szczawnica.

Gratulacje dla zwycięzców! 

6  strona

GRUDZIEŃ 2021  -  Nr 351 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE



XXIII Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej

W dniu 10 listopada br., w Sali kinoteatru Miejskiego Ośrodka 
Kultury miał miejsce XXIII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religij-
nej. Festiwal odbył się w ramach miejskich obchodów odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szlachtowej zorganizowała przy współpracy z Urzędem Miasta i 
Gminy oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczawnicy już XXIII 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie ze szkół w Ochotnicy Górnej i Dolnej, Tylmanowej, Kro-
ścienka n/D, Grywałdu, Szczawnicy i Szlachtowej. W jury zasiedli: P. 
Ewa Walkowska – przewodnicząca jury , P. Alina Lelito – redaktor 

naczelna „Z Doliny Grajcarka” oraz P. Jerzy Janowicz – komendant 
Straży Miejskiej w Szczawnicy.

Wyniki konkursu:
Kategoria I – „Soliści” I - III
I miejsce – Łucja Szczepaniak- SP 2 Szczawnica
II miejsce –Kamila Pietrzak- SP  Szlachtowa
III miejsce –Zofia Szczepaniak- SP 2 Szczawnica
Wyróżnienia: Nicola Szczypta - SP 2 Szczawnica, Maja Jandura 

SP1 Szczawnica, Kinga Szołtysik SP Szlachtowa
Wyróżnienie specjalne: Karol Niezgoda SP1 Szczawnica
Kategoria II – „Duety” klasy I - III
I miejsce –Milena Gębala, Paulina Szołtysik – SP Szlachtowa
II miejsce –Joanna Mastalska, Emilia Kaliciecka– SP  Szlachtowa
III miejsce – Różna Komorek, Inga Piechocińska– SP Szlachtowa
Kategoria III – „Soliści” IV - VI
I miejsce –Aleksandra Andruszko– SP Grywałd

II miejsce – Bartosz Urban SP 2 Szczawnica,
III miejsce –Maja Mazurek - SP 1 Szczawnica
Wyróżnienie: Karolina Franczyk - Ochotnica Dolna
Kategoria IV – „Duety” klasy IV - VI
I miejsce –Alicja Mastalska, Paulina Kozubska- SP 1 Szczawnica
II miejsce –Weronika Słowik, Aleksandra Klimczak - SP Grywałd
III miejsce –Martyna Ciesielka, Alicja Mastalska – SP 1 Szczaw-

nica 
Wyróżnienie: Karolina Tokarczyk, Monika Ciesielka - SP 1 Szczaw-

nica
Kategoria V – „Soliści” VII – VIII
I miejsce –Kinga Ligas – SP Tylmanowa
II miejsce –Joanna Kołek – SP 2 Krościenko n/D
III miejsce –Emilia Sobkowiak - SP Grywałd
Wyróżnienie – Hanna Kozubska - SP 1 Szczawnica
Kategoria IV – „Duety” klasy VII – VIII
I miejsce – Patrycja Polaczyk, Martyna Chlebek - SP Ochotnica 

Górna
II miejsce –Oliwia Hurkała, Patrycja Szczepaniak - SP Szlachtowa
III miejsce - Maria Mszanik, Patrycja Mszanik - SP Grywałd

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane ze środków Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

Łącznie w konkursie wzięło udział 62 uczniów, laureaci przedsta-
wili widowni krótką lekcję patriotyzmu śpiewając z sercem o Polsce. 
Wszyscy uczniowie doskonale przygotowali się do konkursu i godnie 
reprezentowali swoje szkoły. Organizatorem konkursu był Miejski 
Ośrodek Kultury w Szczawnicy oraz Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem pełnił 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

„Bądź dumny! „Bądź dumny! 
Jesteś Polakiem”Jesteś Polakiem”

W dniu 8 listopada br. odbył się Konkurs 
Recytatorski Poezji Patriotycznej „Bądź 
dumny! Jesteś Polakiem” w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Szczawnicy. Był to konkurs 
międzygminny, w którym wzięło udział 23 
uczniów ze szkół z terenu gmin Krościenko 
n\D, Ochotnica i Szczawnica.

Jury w składzie Pani Teresa Stec, Pani Ali-
na Lelito, Pani Barbara Węglarz, w oparciu o 
kryteria zawarte w regulaminie konkursu tj.: 
dobór utworu dostosowany do wieku ucznia, 
dykcja, interpretacja utworu, ekspresja oraz 
ogólny wyraz artystyczny, wyłoniło następu-
jących zwycięzców:

W grupie I w przedziale klas I-III
Emilia Kaliciecka
Izabela Mastalska
Wojciech Dyda

Wyróżnienie: Kaja Klos
W grupie II w przedziale klas IV-VI
Maja Mazurek
Daria Szczepaniak
Zofia Cześniakowska ex aequo  Michał 

Niegłos
W grupie III w przedziale klas VII-VIII
Klara Słowik ex aequo 

Aleksandra Ciesielka
Oliwia Hurkała ex aequo 

Wiktoria Janas
Paulina Słowik
Wyróżnienia: Amelia 

Luberda ex aequo Marcin 
Szczepaniak

Przewodnicząca jury 
Pani Teresa Stec podzięko-
wała wszystkim recytują-
cym i nauczycielom za wło-
żony trud w przygotowanie 
młodzieży. Dyplomy i na-
grody zwycięzcom wręczył 
Burmistrz – Pan Grzegorz 

Niezgoda wraz z Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Szczawnicy – Panią Anną Szcze-
paniak.

Organizatorem konkursu była Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Szczawnicy natomiast spon-
sorem nagród Miasto i Gmina Szczawnica.
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Na podstawie umowy użyczenia z dnia 25 listopada 
2020 r. oraz aneksu do umowy z dnia 5 paździer-
nika 2021 r. pomiędzy Uzdrowiskiem Szczawnica a 

Miastem i Gminą Szczawnica, która administruje nieruchomość 
stanowiącą Park Dolny w związku ze złym stanem drzew, które 
rosną wzdłuż chodnika przy Parku Dolnym trwają prace związane 
z ich wycinką celem uniknięcia niebezpiecznych następstw, które 
mogą wyniknąć ze złych warunków pogodowych typu silny wiatr, 
czy obciążone konary drzew od dużej ilości śniegu.

Zostanie wyciętych 16 drzew a w zamian nasadzonych 31 
drzew nowych gatunków tj.: 25 szt. dębu szypułkowego, 4 szt. 
dębu czerwonego oraz 2 szt. wierzby białej.

Nowy sprzęt w MZGK 
Miejski Zakład Gospodarko Komunalnej w Szczawnicy nabył 

ciągnik ZETOR FORTERRA HSX 140 w wyniku postępowania 
przetargowego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolnicze-
go wraz z finansowaniem w formie leasingu finansowego. Część 
kosztów zakupu pojazdu została pokryta ze środków własnych, 
natomiast reszta zostanie spłacona w ratach leasingowych w okre-
sie dwóch lat.

Ciągnik wykorzystywany będzie do prac związanych z pra-
widłowym, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, odbiorem i 
transportem odpadów, utrzymaniem sieci wodociągowej oraz in-
nymi usługami świadczonymi przez MZGK.

L I S T O PA D
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Pożegnanie od przyjaciół z partnerskiego miasta 
Oliveto Citra we Włoszech

Czas szybko mija, nam wydaje się, że to było wczoraj, dla innych wieki 
temu.  W 1999 roku, gdy byłem młodym burmistrzem, poznałem Michała 
Kochana, który był wtedy burmistrzem Szczawnicy. Między naszymi spo-
łecznościami - Oliveto i Szczawnicą, od razu narodziło się piękne partner-
stwo, oparte na prawdziwej, szczerej przyjaźni, co zaowocowało trwającą 
do dzisiaj współpracą między  miastami.  Wiem, że z biegiem lat człowiek 
uczy się przyswajać  nawet te złe wieści. Do niektórych jednak nigdy się nie 
przyzwyczaja. 

Z serdecznością wspominam ś.p. Michała, z chwil spędzonych razem, któ-
re nadal będę przeżywać w pamięci. Jego żonie Barbarze, córce Dagmarze 
oraz synowi Jakubowi składamy wyrazy współczucia i serdecznie ściskamy. 

Mino Pignata (burmistrz Oliveto Citra)

Składamy szczere wyrazy współczucia i kondolencje.
Wszyscy przyjaciele z Oliveto Citra obejmują Dagmarę  i Jej  rodzinę po  

stracie drogiego ojca Michała.
Władze miasta i mieszkańcy Oliveto Citra

POPŻ PODPROGRAM 2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w 
formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa Podprogram 2021 do tut. Ośrodka w celu wydania 
odpowiedniego skierowania.

Rozpoczęcie nowego podprogramu zaplanowane jest od 
grudnia 2021 r. i potrwa do czerwca 2022 r.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej 
może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 
przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej (t.j: 1542,20 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), 
na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Jednocześnie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy informuje, iż w Podprogramie 2020 z terenu miasta 
i gminy zostało zakwalifikowanych 382 osób. W sumie osoby 
objęte pomocą Caritasu otrzymały 16352,34 ton żywności. 
W przeprowadzonych warsztatach wzięło udział około 100 
osób. Były to warsztaty kulinarne, dotyczące przeciwdziałaniu 
marnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Szczawnica,  30 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  30 listopada 2021 r do 20 grudnia  
2021r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy część działki ewid. Nr  1917/156 o powierzchni 0.0012 ha położonej 
w Szczawnicy osiedle Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres  3 lat

Uczniowie ze szczawnicki szkół zakończyli realizację zajęć w 
ramach mikroprojektu „Zaprogramujmy swoją drogę do suk-

cesu - program współpracy transgranicznej Polsko–Słowackiej”. 
Od września do listopada 2021 zrealizowano łącznie 450 godzin 
zajęć, każdy z uczniów biorących udział w projekcie zrealizował 
15 godzin zajęć, łącznie w projekcie wzięło udział 309 uczniów. 

Mikroprojekt realizowany w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, budżet 
projektu 56 900,08 € w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego 42 322,27 €, Współfinansowanie krajowe 14.577,81 €.

Z głębokim żalem i smutkiem 
informujemy,

że 28 listopada 2021 roku zmarł

Ś.P. 

MICHAŁ 
KOCHAN

Burmistrz Miasta Szczawnica w latach 1996 - 2002

Był człowiekiem o wielkich zaletach charakteru, peł-
nym odwagi, pasji i oddanym pracy samorządowcem.

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze 

kondolencje Rodzinie oraz Bliskim zmarłego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wraz z pra-
cownikami Urzędu Miasta i Gminy, Sołtysami 
oraz Radnymi Rady Miejskiej w Szczawnicy. 
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Od 2010 roku, z inicja-
tywy Krajowej Rady Nota-
rialnej, organizowany jest 
w ostatnią sobotę listopada 
Dzień Otwarty Notariatu. 

Można wtedy skorzystać z bezpłatnych 
porad notarialnych. Celem tej społecznej 
akcji jest edukacja prawna obywateli doty-
cząca spraw, które leżą w zakresie kompe-
tencji notariuszy. Tegoroczna edycja DON 
przebiega pod hasłem: ,,Porozmawiaj z no-
tariuszem jak zadbać o swój majątek. Bo 
warto zaufać profesjonaliście”.

Od 2015 roku Dniu Otwartemu Nota-
riatu towarzyszy akcja ,,Bezpłatny wykład 
notariusza na uniwersytecie trzeciego wie-
ku”. Jest ona dedykowana seniorom i ma na 
celu uświadomienie im, jakie mogą podjąć 
działania, aby zadysponować swoim ma-
jątkiem i uchronić się przed przykrymi 
konsekwencjami związanymi z nieznajo-
mością prawa.

Z myślą o naszych pienińskich studen-
tach-seniorach, w dniu 27 listopada, w sali 
konferencyjnej UMiG w Szczawnicy, zo-
stało zorganizowane przez PUTW spotka-
nie z Panią notariusz Ewą Urbaniak.

Temat wykładu zainteresował wielu stu-
dentów naszego uniwersytetu. Pani nota-
riusz informowała o czynnościach, których 
można dokonać w kancelarii notarialnej, 
o sporządzaniu różnych umów i aktów 
prawnych bez konieczności udawania się 
do sądu. Wyjaśniała zasady dotyczące 
dziedziczenia i mówiła o różnych formach 
przekazywania majątku za życia. Słucha-
cze dowiedzieli się m.in., jak sporządzić 
testament, kiedy jest on ważny, jakie są 

jego rodzaje, co to jest zapis windykacyj-
ny, jakie procedury towarzyszą cofnięciu 
testamentu. Prowadząca tłumaczyła także 
kwestie dotyczące spadku i podatku od 
niego, darowizny, umowy o dożywocie, 
bezpiecznego podziału majątku, rozdziel-
ności majątkowej. 

Uczestnicy spotkania z zainteresowa-
niem przyjmowali te informacje, na bie-
żąco zadając Pani notariusz pytania do-
tyczące spraw majątkowych. Była to dla 
nich wyjątkowa okazja, aby uzyskać prak-
tyczne wskazówki związane z nurtujący-
mi ich wątpliwościami. Cieszymy się, że 
wiele osób zdecydowało się skorzystać ze 
spotkania z Panią notariusz. Z pewnością 

uświadomiła ona niektórym, że mają jesz-
cze „coś” do załatwienia, do uregulowania 
„na spokojnie” w sprawach majątkowych 
lub rodzinnych.

Prezes Stowarzyszenia PUTW – Zo-
fia Krępa – podziękowała Pani notariusz, 
Ewie Urbaniak, za przyjęcie zaproszenia, 
kompetencje, cierpliwość w wyjaśnianiu 
tak ważnych spraw i serdeczność okazaną 
słuchaczom.

P.S. Zachęcamy do śledzenia działalno-
ści PUTW. Zapraszamy zawsze na nasze 
wykłady także osoby nie będące słucha-
czami. Jeżeli są one zainteresowane tema-
tyką wykładu, będą zawsze mile widziane.

Antonina Morawczyńska

szkaradna architektura
Od jakiegoś czasu strony fejsbukowe rozpisują się o nowo  po-

wstałej inwestycji przy wejściu do Rezerwatu Biała Woda. Piszą o 
tym zbulwersowani mieszkańcy oraz goście odwiedzający naszą 
urokliwa miejscowość. Trudno się dziwić, że sprawa ta budzi tyle 
kontrowersji wśród mieszkańców i gości. Inwestycja ta jest poza 
wszelkimi normami prawnymi. Nie dość, że szpeci piękny krajo-
braz, to szkodzi naszej miejscowości. Należy zaznaczyć, że poni-
żej znajdują się działki mieszkańców Jaworek, którzy nie mogą 
tam niczego wybudować, podczas gdy bezpośrednio przy wejściu 
do rezerwatu powstała „szkaradna architektura”, na której zarobić 
ma anonimowy dotąd inwestor. Pragniemy poinformować, że za-
wiadomione są wszystkie organy, które mają narzędzia prawne do 
zatrzymania tej inwestycji i ukarania winnych! Mamy nadzieję, że 
uda nam się skutecznie wyegzekwować prawo. Reguła stosowania 
prawa budowlanego ma obowiązywać  wszystkich bez najmniej-
szego wyjątku. Nie może tak być, że ktoś za wszelką cenę, na 
przekór wszystkim, mając układy i duże pieniądze, będzie robił na 
naszym podwórku co mu się podoba. Nie ma na to naszej zgody 
ani zgody mieszkańców! 

 Pragniemy jeszcze dodać, że przy okazji postu wrzuconego na 
stronę Jaworki ORG w tejże sprawie, została obrażona admini-

stratorka strony, która prowadzi ją sumiennie od wielu lat. Praca, 
którą wykonuje służy zarówno mieszkańcom jak i gościom od-
wiedzającym naszą miejscowość. Zrozumiałe jest, że znajdują się 
tam rzeczy niewygodne dla wszystkich, ale to nie daje prawa do 
obrażania kogokolwiek. 

                                             Sołtys wsi Jaworki Urszula Dulak 
                                               Radna Jaworek Bożena Solecka

Koncert zespołu „Zbrucz”
Zespół „Zbrucz” z Ukrainy, złożony z artystów filharmonii w Tarnopolu, kon-

certował w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w ostatni piątek li-
stopada. Muzycy, jak zawsze, zaprezentowali sporą dawkę pozytywnej energii w 
utworach złożonych 
z ludowych pieśni i 
tańców ukraińskich 
oraz przebojów 
muzyki biesiadnej. 
Ich barwne stro-
je, muzykalność  
i profesjonalizm 
wykonania został 
doceniony przez 
przybyłą publicz-
ność serdecznymi 
brawami i wolnymi 
datkami.

Wieści z Jaworek
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Fight House Szczawnica
Zawodnicy pienińskiego klubu sportów walki Fight House Szczawnica Kuba Ciesielka i Kamil 

Kasprzak wygrywają kolejne walki w pełnokontaktowej formule K1 na lidze Battle of Warriors 
w Krakowie, która odbyła się 6 listopada br. Kuba wygrał swoją walkę przez nokaut w trzeciej 
rundzie, trzykrotnie posyłając przeciwnika na „deski”. Ten świetny występ szczawniczanina był 
okupiony ogromnym poświęceniem, gdyż poza ciężkim okresem przygotowawczym Kuba musiał 
„zbijać” sporo wagi, aby osiągnąć limit. Dzień przed walką odwadniał się kilka kilogramów, przez 
co nie spał do 4 rano. Tej nocy zdrzemnął się tylko godzinę. Kamil Kasprzak wygrał swoja walkę 
na punkty mając od początku dużą przewagę. Warto nadmienić, że walczył on z bardzo dobrym 
zawodnikiem, który był pretendentem do tytułu Mistrza Europy, tym bardziej jest to wartościowe 
zwycięstwo. Na początku roku organizatorzy ligi ogłosili, że zawodnicy, którzy najbardziej zwrócą 
ich uwagę, zostaną nagrodzeni zawodowym kontraktem z federacją Battle of Warriors. Kuba Cie-
sielka ma komplet zwycięstw, startował we wszystkich czterech edycjach i na wszystkich wygrał. 
Kamil Kasprzak startował na trzech i również wszystkie wygrał. Dzięki swej postawie zawodnicy 
Fight House Szczawnica mają szanse wygrać kontrakt spośród kilkuset kickboxerów. Pozostaje 
czekać na decyzje organizatorów. Być może niedługo Szczawnica będzie miała kolejnych zawodo-
wych kickboxerów obok Marcina Stopki.       Red.

Spektakl dla dzieci 
„Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”

W  ramach promocji czytelnictwa i biblioteki, 5 listopada sala 
kinowa MOK zmieniła się w salę teatralną. Spektakl odegrali 
aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.  Na 
widowni zasiadły „Skrzaty” i „Pszczółki” z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego oraz zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 2  w 
Szczawnicy.

Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości? To spektakl, w któ-
rym pokazano jak niezwykły wpływ ma na dzieci obcowanie z 
literaturą. Książki rozwijają ich wyobraźnię, zdolność myślenia, 
powiększają zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie. 
Jest to opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest praw-
dziwą przygodą.

Dziękujemy wychowawcom i naszym młodym widzom za 
przybycie oraz entuzjastyczne reakcje. 

Przy okazji zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzania 
biblioteki i udziału w akcji „Mamo, Tato zapisz mnie do bibliote-
ki”. Program ma na celu rozwinięcie zainteresowań czytelniczych 
u najmłodszych. Być może akcja zachęci do czytania także rodzi-
ców.

Warto pamiętać, że „codzienne głośne czytanie dziecku dla 
przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania 
człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umie-
jętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego i z wyobraźnią,  
który umie sobie radzić w życiu”.

Magdalena Z.

Dzień postaci z bajek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Szczawnicy 

Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają 
ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy doczekali 
się swojego święta. Ustanowiono je w rocznicę urodzin Walta Di-
sneya (1901-1966), jednego z najpopularniejszych autorów animo-
wanych bajek dla dzieci.

Z tej okazji, w Oddziale dziecięcym MBP gościliśmy cudowne 
dzieciaczki z Przedszkola Bajkowe Wzgórze. Była to ich pierw-
sza wizyta w naszej bibliotece. Dzieci zapoznały się z nowym dla 
nich miejscem. Chętnie brały udział w konkursach i zabawach, w 
których mogły wykazać się znajomością bajek, nie tylko tych naj-
nowszych, (które niestety swoją treścią często przestają uczyć), ale 
również tych starszych. Na koniec wysłuchały z ogromnym za-
interesowaniem bajeczki przeczytanej przez samego Kopciuszka. 

Dziękujemy za wizytę, zapraszamy serdecznie rodziców ze swo-
imi pociechami do naszej biblioteki. Dokładamy wszelkich starań, 
aby biblioteka dziecięca była miejscem kolorowym, pełnym cieka-
wych książek i gier, zabawek, miejscem przyjaznym, wesołym i 
otwartym na potrzeby naszych najmłodszych czytelników. Staramy 
się dbać o ich rozwój czytelniczy, gdyż chcemy, żeby za kilka lat 
wyrośli z nich świadomi użytkownicy biblioteki dla dorosłych. 

Magdalena Z.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...03.11.2021r. W Nowym Targu pożegnano Józefa Staszla – Hono-
rowego Prezesa Związku Podhalan, regionalistę, nauczyciela, 
społecznika, artystę-lutnika.

10.11.2021r.  W siedzibie Związku jak tradycja nakazuje, wspól-
nie poszatkowaliśmy i udeptaliśmy kapustę śpiewając przy tym 
wesoło. 

11.11.2021r. Wraz z Władzami Miasta i przedstawicielami wie-
lu organizacji uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Niepodle-
głości prowadząc Apel Poległych, w którym oddaliśmy hołd 
wszystkim, którzy walczyli za ojczyznę.

14.10.2021r.  Przedstawicielstwo naszego Oddziału (poczet sztan-
darowy) wzięło udział w corocznych Zaduszkach Muzykanc-
kich w Łącku.

W tym samym dniu inna gru-
pa naszych członków mia-
ła przyjemność obejrzeć w 
MCK „ Sokół” w Nowym 
Sączu operę góralską „ Oj-
ciec Święty JP II na Podha-
lu”.

27.11.2021r.  Jak co roku, w 
naszej siedzibie odbyły się 
tradycyjne Andrzejki. Były 
zabawy, wesołe wróżby i 
oczywiście pyszne jedzenie. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
mieli swój wkład w przygo-
towanie tego wesołego spo-
tkania przed nadchodzącym 
adwentem.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy:
13.12.2021r. – Spotkanie członków w siedzibie, w związku ze 

świętem św. Łucji (przygotowywanie choinki, siedziby na nad-
chodzące uroczystości) oraz tradycyjne tłuczenie garnkami jak 
to „na Łucyje bywo”:

                                                                                                                                         
„NA ŁUCYJE STRASOM DUCHY, CHOWOJMY SIE POD 

PODUCHY, CHOWOJMY SIE ZA PRZYPIECEK, ZODON 
DUCH NOS NIE WYWLECE”.W

19.12.2021r. – Jeśli zdrowie wszystkim dopisze, to zapraszamy 
samotnych Członków naszego Oddziału na tradycyjną góralską 
wigilię o godz. 14:00 w siedzibie na Sewerynówce. W razie po-
trzeby zorganizujemy transport w obie strony.

Wszystkim grudniowym solenizantom i jubilatom składa-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości 
w każdej dziedzinie życia.

Niech się darzy !!!
Agnieszka Ciesielka

Zaduszki 2021
W listopadowy niedzielny wieczór, siódmego dnia miesiąc, w 

kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha odbyły się XXI Zaduszki 
Szczawnickie. Zeszłoroczne – jubileuszowe, ze względu na pan-
demię nie doszły do skutku. Zaduszki zostały przygotowane przez 
Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego pod kierownictwem 
p. Anieli Krupczyńskiej, we współpracy z Orkiestrą Dętą działa-
jącą przy OSP Szczawnica, Kapelą Góralską Jaśka Kubika, Cen-
trum Artystycznym i Terapeutycznym „Muzyczny Przystanek” 
pod kierownictwem Ewy Walkowskiej oraz przy współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Wieczór zaduszkowy rozpoczął się od wspólnie zaśpiewa-
nej „Barki”, a następnie słowami wierszy polskich poetów i ro-
dzimych twórców wspominano tych, którzy odeszli w bieżącym 
roku. Modlono się za wszystkich wymienionych z imienia i na-
zwiska, a także za wszystkich zmarłych rodziców, krewnych, za-
łożycieli i członków OSP Szczawnica, dobroczyńców miasta, żoł-
nierzy poległych za ojczyznę, kapłanów posługujących w naszej 
parafii, wreszcie ofiary pandemii koronawirusa. Słowom poezji 
i modlitwy towarzyszył śpiew w wykonaniu członków Zespołu 
Regionalnego im. J. Malinowskiego i „Muzycznego Przystanku” 
oraz melodie pieśni granych przez Orkiestrę Dętą OSP i kapelę 
Jaśka Kubika. Całość poprowadzili Stanisława Szołtysek i Maciej 
Czaja. Na zakończenie zapłonął znicz dla tych, o których już nikt 
nie pamięta oraz odmówiono Anioł Pański za dusze naszych dro-
gich zmarłych. Ks. Proboszcz Tomasz Kudroń, dziękując organi-
zatorom za przygotowanie tej pięknej i wzruszającej uroczystości, 
udzielił wszystkim, licznie  zebranym w kościele wieczornego 
błogosławieństwa.    A.L.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

21.11.2021

Iga Kinga Nosal, ur. 12.10.2021 

Filip Konopka, ur. 19.10.2021

Odeszli do wieczności:

Józefa Wiercioch- 6.11.2021

Irena Słowik -  7.11.2021

Józef Słowik „Benek”- 10.11.2021

Katarzyna Hebda - 12.11.2021

Anna Walicka - 13.11.2021

Władysław Domiczek - 21.11.2021

Bogusław Zachara - 25.11.2021

Aleksandra Gabryś -  25.11.2021

Marian Słowik - 28.11.2021

Michał Kochan -  28.11.2021

Józefa Gąsienica -  29.11.2021

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 

Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Odszedł do wieczności:

Piotr Węglarz  - 3.11.2021

Kronika Towarzyska

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy dziękuje serdecznie Rodzinie Malinowskich 
za przekazanie w darze książki „W szczawnickich mrokach i świcie” Józefa Węglarza – Ma-
tuska, która wzbogaci nasz księgozbiór regionalny.

Dyr Stanisława Waruś

Boże Narodzenie to szczególny czas Miłości płynącej z Nieba, zachęcającej nas do od-
krywania szczęścia ludzkiej wspólnocie. Kolęda zachęca: „śpiewajcie aniołowie, pasterze 
grajcież mu, kłaniajcie się królowie”. Śpiewać, grać, poświęcać swój czas dla drugich jakże 
to ważne zadanie w dzisiejszym świecie, gdzie tyle zamknięcia i wyobcowania wobec dru-
giego człowieka. Orkiestra Dęta przy OSP Szczawnica składa „dług wdzięczności” wszystkim, 
którzy wspierali i wspierają jej działalność: Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Niezgodzie, 
Wspólnocie Leśno - Gruntowej, sekretarzowi Miasta Tomaszowi Ciesielce, Radzie Miasta. Ks. 
Proboszczowi ks. dr. Tomaszowi Kudroniowi. Radnemu powiatowemu Tomaszowi Hamer-
skiemu i pracownikom Stowarzyszenia Gorce - Pieniny, Panu Krzysztofowi Olesiowi, Panu 
Walentemu Jacakowi. Naszemu kapelmistrzowi Józefowi Pańszczykowi, rodzicom, którzy 
posyłają dzieci do nauki gry na instrumentach, wszystkim którzy nas słuchają i podtrzymują 
na duchu. Wszystkim życzymy niech Dobro, którym się dzielicie wzrasta. Niech Boża radość 
was napełnia i nadaje sens waszemu poświęceniu, życiu was samych i waszych bliskich. 

Redakcji miesięcznika „Z Doliny Grajcarka”, współpracownikom, korespondentom, czytel-
nikom, moim szczawnickim przyjaciołom i sąsiadom, składam serdeczne życzenia wesołych i 
zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta przyniosą wiarę i nadzieję na lepsze dni, 
niech trudne chwile zostaną za nami. Niech wszystkie drogi prowadzą do domów pełnych 
wzajemnej miłości, szacunku i tolerancji, a każda wspólnie spędzona chwila niesie radość i 
pozostanie w sercach jako najcenniejsze wspomnienie. Niech wszystkie wyzwania, czekające 
nas w 2022 roku, nie będą dla nas trudne, a pomogą nam otoczyć się wzajemną troską o 
wspólne dobro i zdrowie. Niech się spełnią wszystkie plany i najskrytsze marzenia.  Z serdecz-
nym pozdrowieniem,   

Anna Kondracka-Wiercioch

Jakub Ratułowski 
(ur.25.07.1989r.- zm.8.12.2020)

Minął rok, gdy poże-
gnaliśmy Jakuba, który 
tak szybko nas opuścił. 
To wiara jest naszą siłą 
i nadzieją, że kiedyś się 
znowu spotkamy. Bóg 
zaufał naszej rodzinie i 
obdarzył nas drogocen-
ną perłą w osobie Kubu-
sia. Chcielibyśmy, aby na zawsze należał do 
nas. Troszczyliśmy się o Niego jak umieli-
śmy najlepiej. Lecz przyszedł tak szybko 
czas, że Bóg się o tą perełkę upomniał.

W promieniach słońca
W Godzinie Łaski
Odszedłeś mój synu

 Bo Bóg tak chciał.
Bóg dał  mi kiedyś
Maleńką Perłę
O którą dzisiaj upomniał się
Odebrał to, co kiedyś mi dał
 Bo Bóg tak chciał.
Odszedłeś cichutko
Z radością na twarzy
Z miłością Boga i Matki Jego
To co Ci powiedział
Uwiecznić chciał
 Bo Bóg tak chciał.
Ostatnie twe słowa
Mój synu jedyny
„Mamusiu nie gniewaj się
Przebacz i nie płacz
Bo kocham Cię”.
Zabrzmiały w Twoich ustach
Jak bicie dzwonu
Co serce rozerwał mi.

A ja myślałam, że zaśniesz
Na chwilę odpoczniesz,
Aby się znowu obudzić.
I swoją radością i swoim uśmiechem
Nadzieję w sercach nam wzbudzić
 Bóg tak chciał.
I zabrał mi Ciebie
Tak jak niedawno obiecał
W Swym majestacie
Z Niepokalaną.
Przyszedł i zabrał to
Co kiedyś mi dał.
 Bóg tak chciał.

Wszystkim, którzy okazywali nam wie-
le dobroci i serca oraz wsparcia duchowe-
go w ciągu roku, w czasie bolesnego prze-
żywania odejścia do wieczności naszego 
syna i brata Jakuba, składamy serdeczne 
podziękowania – Bóg zapłać

rodzice i siostra
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,

25 listopada miała miejsce kolejna, XXXVI już sesja Rady 
Powiatu Nowotarskiego. Obrady odbywały się w formie hybry-
dowej, zdalno-stacjonarnej. Wyjątkowo obrady były dość krótkie, 
ale i punktów w programie nie było dużo.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od zmiany w uchwale budżetowej 
na bieżący rok i w ślad za nią zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Kolejnym punktem była uchwała Rady Powiatu No-
wotarskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty nowo-
tarskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w spra-
wie wynagradzania pracowników samorządowych w powiecie 
powyżej 120 tysięcy mieszkańców, a nasz powiat to niemal 200 
tysięcy, podwyższono poziom wynagrodzenia dla osoby pełniącej 
funkcję starosty. W związku z powyższym Rada Powiatu przyjęła 
uchwałę zwiększająca wynagrodzenie starosty Krzysztofa Fabera 
do maksymalnej, przewidzianej w ww. rozporządzeniu kwoty.

Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie wysokości opłat w 
2022 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na par-
kingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przy-
padku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 
Zgodnie z uchwałą za usunięcie z drogi na koszt właściciela pojaz-
du do 3,5 tony stawka wynosi 498,15 zł, natomiast za przechowy-

wanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi opłata 
na koszt właściciela wynosi za każdą dobę 36,90 zł. Stawki oczy-
wiście są zróżnicowane – opłaty za motocykle, motorowery od-
powiednio niższe, natomiast za ciężarówki odpowiednio wyższe.

Podjęliśmy również uchwałę w sprawie wysokości opłat w 2022 
roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Nowotarskiego.

Informację na temat sytuacji covidowej w Podhalańskim Szpi-
talu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przedstawił dyrektor Ma-
rek Wierzba. Według stanu na 25 listopada w szpitalu utworzono 
86 łóżek dedykowanym osobom z zakażeniem covid-19, natomiast 
przyjętych było 79 pacjentów chorych na covid-19. Miejsce dla 
ww. pacjentów wyznaczono w Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym oraz na oddziale kardiologicznym nowotarskiego szpitala.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicz-
nej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Jako w pełni zaszczepiony nieustannie zachęcam niezaszcze-
pionych do szczepień przeciw covid-19.

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzę wszystkim aby przyjście na świat Chrystusa 
przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Życzę rów-
nież, aby Święta upłynęły w rodzinnej, spokojnej atmosferze, 
a Nowy 2022 Rok obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: 
tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Człowiek, w którym mieszkał Bóg

Syn Boży przyszedł na świat w ludzkiej postaci, stał się praw-
dziwym człowiekiem. „W Nim [Chrystusie] bowiem mieszka cała 
Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2, 9). To Jego człowieczeń-
stwo było widziane na pierwszym planie przez wszystkich, którzy 
Go spotykali. Patrzyli po prostu na człowieka i tak Go widzieli. 
Dopiero później przekonywali się, że jest On nie tylko człowiekiem.

Ci, którzy spotykali Chrystusa po raz pierwszy i nie byli do Nie-
go wrogo nastawieni (jak np. faryzeusze), lecz słuchali Go otwar-
tym sercem, rozpoznawali od razu, że w tym Człowieku mieszka 
Bóg, że to, co On głosi, pochodzi od samego Boga. W końcu od-
krywali w Jego Obliczu jaśniejące Oblicze Ojca. Szukając szczerze 
Boga, odnajdywali Go w Chrystusie, mimo że Jego Bóstwo było 
ukryte pod zasłoną człowieczeństwa.

Trzem z apostołów (Piotrowi, Janowi i Jakubowi) było nawet 
dane wprost oglądać Boże Oblicze w Obliczu Chrystusa podczas 
przemienienia na górze Tabor. Ale też o Jego Bóstwie Ojciec dał 
świadectwo już wcześniej – w czasie chrztu Jezusa w Jordanie. 
Wtedy to Bóg nazwał Chrystusa swoim Synem Umiłowanym, któ-
rego mamy słuchać. Właśnie dlatego mamy Go słuchać, że jest On 
Synem i to Umiłowanym, a więc tym, w którym Bóg mieszka w 
całej Pełni. Jego słowa są słowami samego Boga. Stał się Człowie-
kiem po to, byśmy mogli usłyszeć Boże słowo wprost z Bożych ust.

Bóg przemówił do nas przez swego Syna, aby Jego słowo tym 
skuteczniej do nas dotarło. I ci, którzy szczerze Go słuchali, do-
świadczali niezwykłej siły Jego słów, miały one moc wewnętrznie 
dotykać i przemieniać człowieka. Dlatego słuchający Go zdumie-
wali się tą nową nauką z jakąś przedziwną mocą (por. Mk 1, 27). 
Mocą słów Chrystusa było Jego Bóstwo – nie przemawiał On jak 
zwykły nauczyciel czy nawet prorok, ale jako Człowiek, w którym 
mieszkał Bóg: jako Bóg-Człowiek. Przemawiał On w Imieniu Ojca, 
mocą Ducha Świętego. Bożą mocą uwierzytelniał swoją naukę.

Okazało się jednak, że i w takim przypadku człowiek może za-
mknąć swoje serce przed Bogiem i Jego słowem i nie przyjąć Jego 
nauki – może, ponieważ jest istotą wolną. Dlatego słuchając słów 
Chrystusa, nie słyszy ich, gdyż słucha z sercem zamkniętym. I wi-

dzieliśmy, jak zatwardziałe, ściśnięte serca faryzeuszów przemieni-
ły się w zaciśniętą pięść, którą uderzyli i zabili Syna Bożego. Jednak 
tak jak naprawdę nie można zabić Boga, nie można również zabić 
Jego słowa. Można tylko zabić w sobie potrzebę szukania Boga i 
zagłuszyć Jego słowo. Nie ma większej życiowej przegranej...

Jeśli nie chcesz przegrać, otwórz przed Bogiem swe serce i po-
zwól Mu w nim zamieszkać.

Danuta Mastalska
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Detektywistyczne Zaduszki 2021

W sobotę 30  października, przed świętem Wszystkich Świę-
tych, byłam z mężem i synami na cmentarzu i posprzątaliśmy 
grób, który od kilku już lat przyciąga moją uwagę. Co roku za-
palamy tam znicze. W tym roku Staszek był pomysłodawcą akcji 
o kryptonimie „ZAPOMNIANY GRÓB”. Chłopcy wyszorowali 
płytę, Andrzej wydłubał scyzorykiem brud z liter i po raz pierw-
szy mogłam przeczytać komu zapalam świeczki:

Ewa z Kozłowskich i Edward Brochwicz Donimirscy ze Smu-
szewa

Pojawiły się pytania w mojej głowie. Co oznacza Brochwicz? 
Co to za nazwisko? Gdzie jest Smuszewo i skąd ludzie stamtąd na 
szczawnickim cmentarzu.

Wpisałam w wyszukiwarkę treść z nagrobka i pierwszy wynik 
to relacja z poszukiwania dawnego dworu.

A w nim: Po Gutowskich, Smuszewo objęła, pochodząca z Po-
morza rodzina Donimirskich, która utrzymała majątek do 1939 
roku. Ostatnim jego przedwojennym właścicielem był Edward 
Donimirski herbu Brochwicz. (...) Edward był rolnikiem z powo-
łania oraz z solidnym uniwersyteckim przygotowaniem. Ukończył 
gimnazjum humanistyczne w Chełmnie, a następnie odbył studia 
rolnicze w Lipsku i Berlinie. Posiadał majątek Gawłowice w po-
wiecie grudziądzkim, który sprzedał i w 1918 roku kupił Smusze-
wo. Ożenił się z Ewą Kozłowską herbu Jastrzębiec, córką Kazi-
mierza i Lucyny, właścicieli Słębowa i miał z nią synów Ignacego 
i Włodzimierza oraz córkę Janinę. Podobno Edward był świetnym 
gospodarzem, patronował okolicznym kółkom rolniczym i uczył 
okolicznych włościan efektywnego gospodarowania.

Czytałam i myślałam: WOW! Znalazłam ich. Niesamowite. No 
dobrze, ale jak to się stało, że Edward i Ewa opuścili Smuszewo?

Pomogła książka „Smuszewo - ocalić od zapomnienia” na-
pisana przez Kingę Biniewską. Czytamy tam: Edward poczynił 
bardzo wiele inwestycji w budynkach gospodarczych, zbudował 
własną centralę elektryczną i zelektryfikował dwór. (...) Ewa Do-
nimirska kochała sztukę pasjonowała się medycyną. Często na 
wsi udzielała pierwszej pomocy czy aplikowała zastrzyki. Oboje 
byli bardzo towarzyscy i gościnni, czego dowodem jest zachowa-
na dotąd księga gości.

W 1939 roku Donimirscy zostali wysiedleni z majątku i całą 
wojnę tułali się wśród przyjaciół i dalszej rodziny. Po wojnie wró-
cili do Smuszewa tylko na dwa miesiące, po których mieli obo-
wiązek wyprowadzić się nie bliżej, niż 100km od Smuszewa.

Ale co oni robili w Szczawnicy? Jak się tu znaleźli? Przecież 

Smuszewo leży w Wielkopolsce, 670km od Pienin. Po dłuższym 
szukaniu dotarłam do wnuczki Państwa Donimirskich. Opowie-
działa mi taką historię:

Mój Dziadek po trudnych latach wojennych, wysiedleniu i szy-
kanach zachorował bardzo poważnie na astmę. Mieszkali wtedy 
na Pomorzu i lekarz był bezradny, ale powiedział, że jedynym sku-
tecznym „lekarstwem” może być zmiana klimatu na górski. Dla-
czego wybrali Szczawnicę nie wiem, ale przeprowadzili się tam 
w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i zostali do końca życia. 
Dziadek był pod opieką naczelnego lekarza z sanatorium, z któ-
rym bardzo się zaprzyjaźnił - obaj byli zapalonymi brydżystami 
i niejedną noc spędzili na „partyjkach”. Mieli tam wśród górali 
wielu przyjaciół - zostali zaakceptowani i czuli się tam świetnie, 
choć wiedli bardziej niż skromne życie. Objawy astmy całkowi-
cie ustąpiły. Wynajmowali pokój u górala - oczywiście nie mieli 
ani swojej łazienki ani swojej kuchni - śniadania i kolacje szy-
kowali sobie sami, a obiady przynosiła im zaprzyjaźniona córka 
kucharki z sanatorium. Zawsze mieli jamnika w Szczawnicy - po-
dobnie jak my kochali zwierzęta i one były zawsze na pierwszym 
miejscu - nawet w wynajmowanym małym pokoiku. Bywaliśmy 
u Dziadków z bratem i Rodzicami (jako małe dzieci) zwykle na 
Święta - w ten sposób poznaliśmy odrobinę Ich „nowy świat”, tak 
różny od tego przedwojennego. Nie narzekali na nic i myślę, że 
byli w Szczawnicy bardzo szczęśliwi i tam chcieli być pochowani. 
Dziadek umarł pierwszy, po 3 miesiącach umarła Babcia - żyć 
bez siebie nie umieli. Dopóki żyli Rodzice, jeździli regularnie do 
Szczawnicy opiekować się grobem. Potem mój Ojciec zdecydował 
„symbolicznie przenieść” Ich do naszego grobowca w Wilanowie, 
gdzie są wyryte Ich nazwiska.

Brązowy grób nie jest już anonimowy!
A może ktoś z Czytelników „Z Doliny Grajcarka” jeszcze 

pamięta Państwa Donimirskich, albo wie, gdzie mieszkali w 
Szczawnicy? Może Państwo z jamnikiem zostali przez kogoś za-
uważeni? Będę wdzięczna za każdą odpowiedź. 

Joanna Dulak 

Pisz¹ do nas...

              Owoce  Życia
Kroczysz w ciemności nocy
Podświetlona zorzą północy 
Spadły ostatnie złote liście
Białej brzozy-Jesień
Światła zniczy
Święty Marcin
Jedzie siwym koniem błoniem
Zapowiedź zimy
Święta Łucja gromi czarownice
Na Świętego Andrzeja
Z wosku wróży dziewczyna
Który to luby
Barbara powie pogodę
Na Boże Narodzenie 
Święty Mikołaj
Prezentów wór niesie
Cieszą się dzieci
Wigilijny dodatkowy talerz 
Z tej gwiezdnej nocy
Otulona bielą odchodzisz
Wspomnienia
Czas na Nowe
Skradam się do ogrodu życia
Szukam  Drzewa Poznania
Dobra i Zła
Gorzkie Owoce Życia

Sławek Słowik
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Ważne, by dotrwać do mety
2 października br. rodzina ludzi  Mountain Touch  była organi-

zatorem spotkania w La Szopie z Tomaszem Moskalikiem, miesz-
kańcem Szczawnicy, który od lat uprawia biegi terenowe, gór-
skie i bierze udział w różnego rodzaju zawodach, maratonach, 
wyzwaniach związanych z biegami w trudnych warunkach. M.in. 
pokonał trasę „Diamentu Pienin” w rekordowym czasie 5 godzin 
49 minut i 41 sekund. To dystans od Przełęczy Rozdziela w Ma-
łych Pieninach do mostu na rzece Białka w Nowej Białej. Tym ra-
zem podzielił się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z udziału w 
tegorocznym Ultramaratonie UTMB. Była to doskonała okazja, 
by poznać, z czym wiąże się uprawianie sportów ekstremalnych.

- Co to jest Ultramaraton UTMB, w którym w tym roku wzią-
łeś udział? Osoby „z branży biegającej” dobrze wiedzą, laicy nie 
mają pojęcia.

UTMB, czyli Ultra – Trail du Mont Blanc to jeden z najtrud-
niejszych ultramaratonów organizowanych w Europie. Jego trasa 
biegnie aż przez trzy kraje: Francję, Szwajcarię i Włochy, i jest 
przeprowadzona bardzo pięknym szlakiem górskim, wokół ma-
sywu Mont Blanc. Długość UTMB wynosi ok. 170 km, a łącz-
ne przewyższenia – 10km. W biegach ultra, które trwają dobę i 
więcej, samo bieganie nie jest najważniejsze; to tylko „machanie 
nogami”. Najwięcej dzieje się obok…

- Kiedy i od czego zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem 
regularnym?

Tak naprawdę ta przygoda zaczęła się z 10 lat temu, zupełnie 
przypadkowo. Schodziliśmy z Zelą – to mój partner od wspinania 
się w Tatrach, które także uprawiam – z jakiejś góry i on wtedy 
rzucił takie zdanie: Słuchaj, Moskalik, a może byśmy się zapisa-
li na jakiś maraton? Odpowiedziałem mu wtedy, że biegam tak 
okazjonalnie, nie wyczynowo, więc chyba nie dam rady. On mi 
z kolei na to odrzekł: jak to? To my, taternicy, nie damy rady? Ja 
już się zapisałem do Warszawy, zapisz się i ty, we dwóch będzie 
nam raźniej. Zapisałem się i pobiegłem. Zela – nie pobiegł. Ja 
natomiast od tamtego warszawskiego maratonu zacząłem biegać. 
I wtedy też zacząłem myśleć o udziale kiedyś w UTMB. Nie tak, 
że od razu sobie go przebiegnę, ale wychodząc codziennie na tre-
ning, czasem przy paskudnej pogodzie, w noc, zimno, wizualizo-
wałem sobie start i metę UTMB. I to właśnie doprowadziło mnie 
do tegorocznego startu w UTMB.

- Skąd się bierze taki duży prestiż i sława UTMB, że tyle biega-
czy chce w nim wziąć udział?

UTMB to właściwie cykl biegów, od najkrótszych OCC w 
Chamonix, CCC, TDS, UTMB, to są różne nazwy i różne biegi 
o różnych dystansach, a łączy je fakt, że wszystkie odbywają się 
w masywie Mont Blanc. Na te biegi zjeżdża cały świat. W tym 

roku byli przedstawiciele 82 krajów. Samych biegaczy było 10 
tysięcy plus osoby towarzyszące. Chamonix, gdzie był start, za-
mieniło się na ten czas w miasteczko sportowo – biegowe. Star-
towałem tym razem w biegu UTMB, który ma 173-4 km i jak 
wspomniałem 10 km przewyższeń. W 2018 roku biegłem bieg 
TDS, który ma 120 km, technicznie nieco trudniejszy, natomiast 
w tym roku, na TDSie, który odbywa się dwa dni wcześniej, do-
szło do przykrego incydentu, mianowicie zginął jeden zawodnik 
z Czech. Biegnąc nocą poślizgnął się na oblodzonej grani i spadł. 
Pozostali biegacze zostali wstrzymani. To świadczy o stopniu 
trudności i niebezpieczeństwach tkwiących w tych biegach, z 
których trzeba sobie zdawać sprawę. Dlatego też, żeby wystarto-
wać w UTMB czy TDS naprawdę się trzeba postarać. Nie da się z 
marszu wystartować, trzeba się pochwalić skończonymi dwoma 
biegami, odpowiednio długimi, ponad 100 km, które muszą mieć 
odpowiednią ilość punktów, z odpowiednią ilością przewyższeń. 
Dwa takie biegi, w ramach kwalifikacji trzeba ukończyć w ciągu 
dwóch lat; u mnie to było Transgrancanaria i Lavaredo Ultra Trail 
w Dolomitach; a później, gdy się już ma te dwa biegi za sobą, 
można się starać i złożyć swój wniosek do losowania. I dopiero 
jak się zostanie wylosowanym, jest szansa, żeby wystartować. 
Zakwalifikowałem się już na zeszły rok, ale w związku z pande-
mią koronawirusa, biegi były odwołane i przesunięte na ten rok. 
W tym roku startowało w samym UTMB 1700 osób, ukończyło 
nieco więcej niż połowa w limicie biegu; limit biegu wynosił 47.5 
godziny. Najlepsi próbowali to przebiec w 20 godzin, natomiast 
dotychczas nikomu się jeszcze to nie udało. 

- A Ty ile godzin biegłeś?
Zamknąłem się w czasie 34h30min, więc to była doba i jeszcze 

dziesięć godzin. Start był 27 sierpnia br. o godz.17, czyli dla mnie 
bieg skończył się ok. 3 w nocy 29 sierpnia. Ukończyłem na 250 miej-
scu open, przy czym należy pamiętać, że co roku 200 pierwszych 
numerów to światowa elita, startująca tuż przed nami, amatorami.

- Jak często można brać udział w takim ekstremalnym biegu 
ultra.

Nie powinno się brać udziału w takich biegach za często, bo 
mają znaczny wpływ na organizm i jego regeneracja jest na tyle 
duża i długotrwała, że częstszymi startami można by było sobie 
poważnie zaszkodzić. Myślę, że start w biegach ultra - o długości 
trasy ponad 150 km  - nie powinien być częściej niż raz, maksy-
malnie dwa razy w roku. Natomiast w maratonach ulicznych i 
takich do 100 km, można biegać częściej. 

- Co się czuje w czasie tych dziesiątek kilometrów i kolejnych 
godzinach?

Jeszcze przed startem na tak długim i długotrwałym dystansie, 
najbardziej się bałem, że będzie mnie wszystko bolało. I właśnie 
przede wszystkim czuje się ból, ale jest parę sposobów, żeby z 
nim walczyć. Bo, jeżeli się biegnie te 34 godziny, a inni biegną 
i 40, i więcej, to są to ponad dwie doby biegu, nie można zakła-
dać, że nic nie będzie bolało. Boli wszystko, począwszy od gło-
wy, włosów, paznokci, po oczy, uszy, kręgosłup, każdy mięsień 
i kostki, i trzeba to zaakceptować. Istnieją natomiast różne spo-
soby, żeby sobie z tym bólem radzić. Pierwszym sposobem jest 
zaakceptowanie bólu i staranie się, by z nim nie walczyć. Innym 
-  wizualizacja bólu, czyli wyobrażanie sobie, co tak naprawdę się 
dzieje. Nasza koncentracja na tym konkretnym bólu powoduje, 
że on powoli zaczyna znikać. A mówię tu nie o krótkotrwałej 
dolegliwości, tylko o bólu, który trwa wiele godzin, nawet dobę, 
i trzeba umieć sobie z nim radzić. Kolejną metodą jest uświado-
mienie sobie, skąd ten ból się bierze. Jak np. bolą nas nogi, to tak 
naprawdę nie bolą nas nogi, tylko mózg wysyła sygnał i to on 
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czuje się niekomfortowo. Nie chce mu się np. biec drugą dobę, jest 
leniwy i  chce nas zniechęcić do tego biegu. Gdy sobie to uświa-
domimy, lepiej się biegnie. Bo ból, zwłaszcza ten mięśniowy, bę-
dzie przez cały czas. I dobiegnie do mety ten, kto go pokona. 
Czasami natomiast może się trafić taki ból, który powoduje, że z 
trasy trzeba zejść, np. poważne złamanie kości czy pojawienie się 
opuchlizny, która oznacza problem z nerkami. Dlatego warto to 
przeanalizować i nie brać środków przeciwbólowych, które mogą 
zaciemnić obraz bólu. Na UTMB jest od dłuższego czasu zakaza-
ne używanie środków przeciwbólowych, żeby ludzie w tej chęci 
udziału w ultramaratonie nie zrobili sobie krzywdy.

- Rozumiem, że ból to nie jedyny problem, który przytrafia się 
na trasie…

Trzeba też bardzo uważać, żeby się nie odwodnić, bo bez 
względu na to, ile pijemy, wypacamy zawsze więcej. Najgorszą 
rzeczą, która może nam się przytrafić, kiedy nerki odmówią nam 
posłuszeństwa. Czasem skutki przychodzą nawet do dwóch – 
trzech tygodni po biegu, więc trzeba się bardzo pilnować. Na dru-
gim biegunie odwodnienia jest hipotermia. Na wysokości ponad 
2500 tys. m, temperatury w sierpniu w nocy spadają poniżej zera, 
do tego dochodzi ostry wiatr, więc ta temperatura wydaje się 
jeszcze niższa. Trzeba bardzo uważać, żeby się w odpowiednim 
momencie ubrać, mimo że wydaje się przez bieganie, że jest nam 
ciepło. W niższych partiach, w dzień może być i ponad 20 stopni 
na plusie. Te zmiany ciepłoty są więc bardzo duże. Ze względu 
na ryzyko hipotermii, obowiązkowe wyposażenie uczestnika 
ultramaratonu jest dość duże i zawiera m.in.: dwie pary spodni, 
dwie bluzy, kurtkę puchową, jedzenie, folię NRC, rękawiczki, 
rękawiczki wodoodporne, czapkę, a wszystko po to, żeby nie za-
marznąć. I wreszcie kolejna rzecz, która się może przytrafić, gdy 
biegnie się dłużej niż dobę, to są halucynacje. Ja m.in. widziałem 
szopę, w miejscu gdzie jej nie było, a przed nią ratownika…pla-
żowego i dmuchaną krowę. Zdziwiłem się też, gdy zobaczyłem, 
że biegnącemu przede mną człowiekowi, rozwiązane sznurówki 
zawiązują… dwie czarne wiewiórki. Ot, takie historie. Wynikają 
one z faktu, że mózg jest kompletnie wyjałowiony z energii, przez 
to, że działa bez snu ponad dobę, w ekstremalnych warunkach 
biegu. Ważne jest więc, żeby się regularnie odżywiać i dostarczać 
energii zarówno mózgowi, jak i mięśniom, nawet wbrew prote-
stom żołądka. I według mnie to jest przepis na biegi ultra; dobie-
gają ci, którzy odżywiali się przez cały czas.

- Wydaje mi się, że trzeba, oprócz świetnej kondycji i prze-
strzegania wszelkich wskazówek, mieć bardzo silną psychikę…?

Tutaj bardzo ważna jest też osoba wspomagająca, tzw. suport, 
w moim przypadku to był Hubert Wójcio. Taka osoba staje na 
kilku punktach kontrolnych, do których podjeżdża samochodem, 
zaopatrzy w żele, poda wodę i – co najważniejsze -  zmotywuje 
do dalszego biegu, nie przejmując się zachowaniem i stanem star-
tującego biegacza. Bo kryzysy przychodzą zawsze. Ważne, jak 
kto potrafi sobie z nimi poradzić. Jedni płaczą i biegną dalej, inni 
przeklinają, niektórzy słuchają muzyki, jeszcze inni się modlą. 
Każdy ma inny sposób na radzenia sobie z kryzysem. Ważne, by 
dotrwać do mety.

- A właśnie, jak to jest na tej mecie tak długiego i wymagające-
go biegu? Czy towarzyszą człowiekowi silne emocje?

 Człowiek biegnie dwie doby. Wcześniej przygotowuje się do 
biegu kilka lat. Towarzyszą temu celowi wielkie wyrzeczenia i 
poświęcenie, związane z treningami o każdej porze dnia i roku i 
przy każdej, nawet najgorszej pogodzie. Za każdym razem szuka 
się w sobie motywacji. Natomiast jak się już dobiega do tej mety, 
to się nie czuje nic. Jest kompletna pustka. Myślałem kiedyś, że 

tylko ja tak mam, ale w rozmowach z wieloma osobami powraca 
to samo stwierdzenie. Zakończeniu tak długiego ultramaratonu 
po prostu towarzyszy pustka. Człowiek jest nie tylko fizycznie 
zmęczony, ale i sponiewierany psychicznie. Niektórym nawet 
przytrafia się coś w rodzaju sportowej depresji, że coś, na co cze-
kali tak długo i czym się codziennie karmili, przestało istnieć. Ja 
się nie cieszę, bo muszę szukać nowego bodźca, który mi pozwoli 
ponownie wrócić do biegania. Pojawia się irracjonalna potrzeba 
znalezienia i kontynuowania drogi do równie trudnego, albo ra-
czej jeszcze trudniejszego celu.

- Czy masz już taki cel?
Tak. Myślę teraz o przygotowaniu się do startu, za jakieś dwa 

– trzy lata, w Tor de Geants, biegu na dystansie blisko 360 km, 
z łącznymi przewyższeniami ponad 27km, biegnącemu u stóp 
czterech słynnych alpejskich masywów: Mont Blanc, Monte Rosa, 
Matterhorn i Gran Paradiso. Tę trasę najlepsi pokonują w nieco 
ponad trzy dni. Natomiast, co będzie dalej – nie wiem. 

- Życzę więc znalezienia swojego celu w bieganiu i jak naj-
lepszego zdrowia, by szczęśliwie go realizować.

Rozmawiała Alina Lelito
fot. archiwum T.M.
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Listopad w naszej szkole rozpoczęliśmy sporym 
przedsięwzięciem, a mianowicie przeglądem polskiej 
poezji religijnej „Nie bój się marzyć o niebie”. Groma-
dzi on wokół siebie pasjonatów poezji, którzy wieczo-
rową porą zaglądają do Jedynki, aby w nastrojowym 
miejscu „jesiennej café” jakim na jeden wieczór staje 

się nasza szkoła zmierzyć się z najlepszymi recytatorami. 
Nie zapomnieliśmy również o bardzo ważnej uroczystości jaką 

jest 11 XI – Narodowe Święto Niepodległości, z tej okazji klasy 
siódme przygotowały ciekawą uroczystość szkolną, a cała spo-
łeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję pt. „Szkoła 
do hymnu”.

Nasi uczniowie zmierzyli się również w rozgrywkach biegowych 
uczestnicząc w XI już „Biegu Niepodległości” którego jesteśmy 
jako szkoła organizatorami. Zarówno pogoda jak i licznie dopisują-
cy uczestnicy zawodów z wielu szkół „spisali się na medal.”

Kolejne zmagania naszych podopiecznych to Powiatowe Igrzy-
ska dzieci w szachach, które odbyły się 17 i 18 XI 2021 w Kro-
ścienku nad Dunajcem. W tych zawodach również uczniowie z 
naszej szkoły osiągnęli wspaniałe wyniki zarówno drużynowo jak 
i indywidualnie. 

Nie tylko się uczymy, ale również bawimy i pomagamy. Z tej 
okazji Samorząd Szkolny przygotował „Dzień postaci z bajek” 
gdzie wszyscy chętni uczniowie przebrali się za swoich ulubień-
ców, a Wolontariusze zorganizowali i przeprowadzili dwie akcje 
pomocowe w postaci zbiórki odzieży używanej oraz nakrętek. 

Uczniowie SP1, którzy zakwalifikowali się do rejonowych eta-
pów konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Konkursy przedmiotowe:
fizyka - Kamil Jama i Tomasz Zachwieja, geografia - Maciej 

Styrylski, Biblijny Konkurs Tematyczny - Jakub Dzie. dzic, Zu-
zanna Słowik, Mariusz Słowik i Paweł Wiercioch 

 Miesiąc ten, choć bardzo pracowity zapisze się w naszej pa-
mięci jako bardzo dobrze wykorzystany w szkole czas. 

Międzygminny Konkurs Poezji Patrio-
tycznej „Bądź dumny! Jesteś Polakiem!” 

8 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy 
miała zaszczyt zorganizować III Międzygminny Kon-
kurs Poezji Patriotycznej pt. „Bądź dumny! Jesteś Po-
lakiem!”. Honorowy patronat objął nad nim Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest 
min.: poszerzanie znajomości twórczości patriotycznej poetów 
polskich, poszukiwanie wzorców i wartości istotnych w życiu 
człowieka, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
Wszystkich gości, uczniów i opiekunów z gmin: Szczawnica, 
Krościenko n/D i Ochotnica, powitała dyrektor szkoły Pani Anna 
Szczepaniak. (Wyniki w artykule w Wiadomościach Samorządo-
wych)

Festiwal Pieśni Patriotycznej i religijnej
10 listopada nasza szkoła po raz dwudziesty trzeci brała 

udziału w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej zorganizo-
wanym przez SP3 w Szlachtowej. 

W kategorii – soliści z klas I – III, I miejsce zajęła nasza 
uczennica Łucja Szczepaniak, a na III miejscu uplasowała się 
Zofia Szczepaniak z klasy drugiej. Natomiast  Nicola Szczypta 
z klasy 1 otrzymała wyróżnienie.  W kategorii – duety z klas 
I – III Joanna Mastalska i Emilia Kaliciecka zajęły II miejsce. 
Kolejnym zwycięzcą został Bartosz Urban z klasy 4 w katego-
rii – soliści z klas IV – VI, któremu jury przyznało II miejsce. 

XI Szczawnicki Bieg Niepodległości
11 listopada, bardzo liczna reprezentacja uczniów naszej 

szkoły wzięła udział w XI edycji Szczawnickiego Biegu Niepod-
ległości. Zawodnicy ze szczawnickich oraz z okolicznych szkół 
rywalizowali w VI kategoriach wiekowych na dystansach od 
300m do 5.6 km. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w biegach i w ten sposób wyrazili swój patriotyzm.

Konkurs Wiedzy o Patronie
16 listopada odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie – 

księdzu Józefie Tischnerze. Każda klasa reprezentowana była przez 
3 uczestników. Jury oceniało uczniów w dwóch kategoriach, klasy 
1-3 i klasy 4-8. Uczestnicy konkursu losowali pytania dotyczące ży-
cia i twórczości patrona szkoły i udzielali na nie odpowiedzi. Każda 
z grup wykazała się dużą wiedzą na temat naszego patrona. W na-
grodę reprezentowania klasy zawodnicy otrzymali nagrody książ-
kowe, a zwycięskie klasy otrzymały dodatkową nagrodę.
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Patriotyczny listopad
Miłość do Ojczyzny we współczesnym wy-

miarze to przede wszystkim rzetelna praca, ale w 
listopadzie nabiera ona szczególnego charakteru, 

barwy biało – czerwonej, wracają patetyczne wiersze, tkliwe, ro-
mantyczne pieśni i znów czujemy się wyjątkowi poprzez historię i 
kulturę Polski. Naszym uczuciom dajemy konkretny wyraz przez 
działanie i udział w wydarzeniach. Tak więc Narodowe Święto 
Niepodległości obchodziliśmy tradycyjnie, jak wszyscy ucznio-
wie szczawnickich szkół,  włączyliśmy się we wspólne śpiewanie 
Hymnu narodowego, zaprezentowaliśmy się w Konkursie Recy-
tatorskim Poezji Patriotycznej, zorganizowaliśmy  już XXIII Fe-
stiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Nie zabrakło naszych har-
cerzy w uroczystościach pod Pomnikiem na starym cmentarzu, 
gdzie złożyliśmy hołd SZCZAWNICZANOM WALCZĄCYM O 
WOLNOŚĆ OJCZYZNY.  A sportowcy dzielnie walczyli w XI 
edycji Szczawnickiego Biegu Niepodległości.

XXIII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej
10 listopada 2021 r. nasza szkoła po raz dwudziesty trzeci za-

prosiła uczniów z sąsiednich szkół do udziału w Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej. Wydarzenie to organizowane jest we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i zostało objęte hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Gala 
finałowa odbyła się w przeddzień Narodowego Święta Niepodle-
głości. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność, 
dzięki wytrwałości, ofiarności i sercu części polskiego społe-
czeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Pola-
kom przywiązanie do języka i kultury narodowej, w tym pieśni i 
piosenek. Rok temu ze względu na pandemię zrezygnowaliśmy ze 
wspólnego świętowania. W tym roku w trosce o bezpieczeństwo 

gości i własne, postanowiliśmy zmienić dotychczasowe zasady 
eliminacji. Wykonawcy przesyłali nagrania, zgłosiło się 64 wyko-
nawców. 10 listopada zaprezentowali się tylko laureaci, tylko oni 
wystąpili „na żywo”. Ich występy poprzedził film będący skrótem 
tegorocznych przesłuchań online. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto i Gminę Szczawni-
ca. Soliści, którzy zajęli 1. miejsce w poszczególnych kategoriach 
otrzymali też prezenty od PTTK Szczawnica. Nagrania nadesła-
no ze szkół z: Ochotnicy, Tylmanowej, Krościenka, Grywałdu i 
Szczawnicy. Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom, ich rodzi-
com, nauczycielom. Zapraszamy za rok!

(Wyniki konkursu w Informacjach Samorządowych)

Miejskie Przedszkole  

Publiczne
Pasowanie na przedszkolaka

W dniu 26.X.2021 w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym w Szczawni-
cy odbyło się pasowanie dzieci z grup 

najmłodszych. 30 dzieci poszerzyło grono przedszkolaków w na-
szym przedszkolu.

 Podobnie jak ubiegłym roku uroczystość odbyła się bez udzia-
łu rodziców. 

Dzieci recytowały wiersz, który ilustrowały ruchem. Tańczyły 
i bawiły się przy piosenkach, które poznawały od pierwszych dni 
pobytu w przedszkolu.

Rodzice mogli zobaczyć występy artystyczne swoich pociech 
w formie filmików na stronie swojej grupy facebookowej.

Na pamiątkę pasowania maluchy otrzymały dyplomy i misia. 
A.H.

„Pokochaj pluszowego misia, 
on przyjacielem dzieci jest…”

 
  25 listopada, jak co roku, w Miejskim Przedszkolu Publicznym 
obchodzony był Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu, każde 
dziecko przyniosło ze sobą do przedszkola ulubioną przytulan-
kę. Przedszkolaki poznały historię powstania pluszowej zabaw-
ki i wysłuchały bajek o misiach. Dzieci brały udział w różnego 
rodzaju zabawach, m.in. tropienie niedźwiedzia, taniec z chustą 
animacyjną czy degustacja misiowego przysmaku – miodu. W 
przedszkolnych salach rozbrzmiewały melodie znanych piosenek 
– „Pluszowy miś”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Jadą, jadą mi-
sie”. To był dzień pełen radości i uśmiechu.

Historia święta Pluszowego Misia sięga listopada 1902 roku. 
Wtedy to Prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore “Teddy” 
Roosevelt podczas polowania ujrzał małego niedźwiedzia, który 
miał być przeznaczony na trofeum. Zlitował się nad zwierzęciem i 
rozkazał wypuścić je na wolność. Wydarzenie to stało się inspira-
cją dla Morrisa Mitchoma, który rozpoczął produkcję pluszowych 
misiów o nazwie Teddy. Zabawka ta natychmiast zyskała ogrom-
ną popularność wśród dzieci.    E.S.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Diament jest na wieczność

Okres Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas na 
spotkania w gronie rodzinnym. Często zakochani 

mężczyźni, wykorzystują to jako okazję, by oficjalnie oświadczyć 
się swojej ukochanej i aby cała zgromadzona przy świątecznym 
stole rodzina była świadkiem tego ważnego wydarzenia. Coraz 
częściej też, podczas oświadczyn, narzeczona otrzymuje pier-
ścionek z diamentem. Tradycja pierścionków zaręczynowych jest 
stosunkowo nowa w porównaniu do zwyczaju wymiany obrączek 
ślubnych, który sięga czasów starożytnego Egiptu. Już wówczas 
krąg obrączki uważano za symbol wieczności, a praktyka wy-
miany obrączek jako obietnicę wiecznej miłości w małżeństwie. 
Dopiero w XX wieku rozpowszechniła się tradycja kupowania 
przez mężczyznę drogiego pierścionka z diamentem dla swo-
jej narzeczonej, aby uprawomocnić oświadczyny. Diament, jako 
rzadki minerał, który jest najtwardszą, niezniszczalną substancją 
występującą w przyrodzie, symbolizuje zatem trwałość małżeń-
skiego związku.

Współczesny przemysł diamentowy rozpoczął się w Republice 
Południowej Afryki (RPA), w pierwszej połowie XX wieku, dia-
ment był wówczas naprawdę rzadkim klejnotem, a jego wydobycie 
trudne. RPA wprowadziła go do głównego nurtu na rynku świa-
towym, w dużej mierze dzięki przełomowej kompanii reklamo-
wej prowadzonej prze firmę DeBeers w 1947 roku, która głosiła 
„Diament jest na wieczność”. To ten slogan umocnił tradycję pier-
ścionka zaręczynowego z diamentem, jako istotną część zaręczyn 
i został uznany za najlepsze hasło reklamowe XX wieku. Chociaż 
firma DeBeers, oraz inne kopalnie na terenie RPA, są pionierami 
w produkcji diamentów, wysoka eksploatacja złóż doprowadziła 
to tego, iż obecnie znajduje się tam już niewiele dużych złóż dia-
mentowych. RPA, która przez całe dwudzieste stulecie była świa-
towym liderem w produkcji diamentów, obecnie znajduje się na 
piątej pozycji i wydobywa około 8 milionów karatów diamentów 
rocznie.

Poprzez cały XX wiek nasza wiedza o operacjach wydobyw-
czych diamentów skupiała sie na Afryce, nikt z nas nie myślał o 
Kanadzie, jako producencie diamentów. To zmieniło się w 1991 
roku, kiedy to dwóch geologów, Chuck Fipke i Stewart Blusson, 
znalazło złoża skalne zawierające dia-
menty około 310 kilometrów na północ 
od miejscowości Yellowknife, w Pół-
nocno-Zachodnich Terytoriach. Wkrót-
ce powstała tam kopalnia odkrywkowa 
i podziemna pod nazwą Ekati, która 
wyprodukowała pierwsze komercyjne 
diamenty w Kanadzie w 1998 roku. W 
niedługim czasie powstały tu też nowe 
kopalnie, a roczne wydobycie diamentów 
osiągnęło ponad 13 milionów karatów 
diamentów o wysokiej jakości. Kanada, 
mimo że jest „najmłodszym” krajem pro-
dukującym diamenty, w 2020 roku wysu-
nęła się na pozycję trzeciego z najwięk-
szych w świecie producentów diamentów. 
Działalność związana z produkcją dia-
mentów przyniosła gospodarce północ-
nej Kanady miliardy dolarów. Warto 
wspomnieć, że oprócz kilku kopalni w 
Północno-Zachodnich Terytoriach, Ka-

nada ma także kopalnię Renard w 
prowincji Quebec oraz kopalnię 
Victor w prowincji Ontario, któ-
ra niegdyś była prowadzona przez 
firmę z RPA -DeBeers.  

Wysokiej jakości diamenty ka-
nadyjskie odniosły duży sukces 
na rynku światowym, a na rynku 
jubilerskim w Kanadzie są bar-
dzo popularne, gdyż konsumenci 
chętnie wspierają przemysł diamentowy we własnym kraju. Wie-
le diamentów, które zostały wydobyte i oszlifowane w Kanadzie, 
jest klasyfikowanych i ma numer certyfikatu wypisany laserem, 
wraz z logo handlowym takim jak liść klonu, niedźwiedź polar-
ny, symbol Canadamark lub słowa „Lód w ogniu”. Inskrypcje te 
pomagają upewnić konsumentów o pochodzeniu diamentu i są 
bardzo udanym elementem marketingowym. Jednakże liczba szli-
fierzy diamentów w Kanadzie jest niewielka, a zatem duża część 
tego surowca jest eksportowana. Całkowity eksport diamentów z 
Kanady wyceniono w 2019 roku na 2,21 miliarda dolarów. 

Diamenty są najbardziej znane jako szlachetne kamienie jubi-
lerskie, mimo że tylko około 20% światowej produkcji wagowo 
jest wykorzystywane do biżuterii. Pozostałe 80%, znane jako bort, 
jest wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych i badaw-
czych, gdzie wymagane są wyjątkowe właściwości, a szczegól-
nie twardość diamentów. Obecnie Rosja jest krajem wiodącym 
w wydobyciu i obróbce diamentów, zajmuje pierwsze miejsce w 
świecie, a roczne wydobycie wynosi ponad 23 miliony karatów 
diamentów o jakości „klejnotów”. Natomiast na drugim miejscu 
znajduje się Botswana, kraj w Afryce Południowej, która w 2020 
roku wydobyła prawie 17 milionów karatów.  

Wracając do tradycji wręczania pierścionków zaręczynowych, 
to w niektórych krajach zastąpiła ona prawa, istniejące tam aż do 
lat 30-40 dwudziestego wieku, pozwalające na użycie środków 
prawnych w przypadku zerwania zaręczyn. Gdy reperkusje praw-
ne nie były już możliwe, drogi pierścionek zaręczynowy z diamen-
tem stał się miarą zaangażowania w przyszły związek małżeński. 
Wykorzystała to firma diamentowa DeBeers, która wystąpiła z 
kolejną akcją marketingową sugerującą, że trzymiesięczna pen-
sja jest dobrą miarą tego, ile wydać na pierścionek zaręczynowy. 
Jednakże miłości nie mierzy się tym, ile kosztuje diament w pier-
ścionku, ważne jest, aby zaangażowanie było prawdziwe a miłość 
szczera i nieustająca. Pierścionek jest tego cennym symbolem, bez 
względu na to, ile kosztuje.
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HISTORIA KS „PIENINY” - III 
– na podstawie folderu okolicznościowego, wydanego przez 

klub z okazji jego 90.lecia 

Cz.3

LATA OSIEMDZIESIĄTE
W 1981 r. Zbigniew Czaja zdobywa kolejny medal na MŚ, tym 

razem srebrny, w Wielkiej Brytanii, w Bala, również w konku-
rencji C2x3. W 1985 roku z MŚ brązowy medal przywozi z kolei 
Piotr Sarata, który zdobywa go także w zespole, tym razem C1x3. 
Okres lat osiemdziesiątych negatywnie wpływa na rozwój klubu, 
tak jak ma to miejsce w całym polskim sporcie, a przyczyną są 
przede wszystkim zmiany na arenie politycznej. Zawodnicy Pie-
nin zdobywają w kraju kolejne tytuły i medale MP oraz wchodzą 
w skład kadry narodowej jednak należy stwierdzić, że okres ten 
nie jest już tak rozwojowy i pełen sukcesów, jak jedną czy dwie 
dekady wcześniej. Od 1981 r. prezesem klubu zostaje Kazimierz 
Wójcik, który pełni tą funkcję do 1983. Kolejnym zostaje Michał 
Błażusiak, który sprawuje funkcję prezesa również dwa lata. Pod 
koniec dziesięciolecia funkcję tę pełni Antoni Kondracki.

LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE
Początek lat dziewięćdziesiątych to niestety problemy klubu, 

spowodowane zmianami politycznymi w Polsce, które mają nie 
mały wpływ na obraz sportu. Klub na początku lat 90’ praktycz-
nie zawiesza swoją działalność, pomimo trudności zawodnicy da-
lej jednak startują w narodowej kadrze, a okres ten wiąże się ze 
startem na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku 
Grzegorza Saraty, który zajmuje tam 13 miejsce w konkurencji 

C1, stając się tym samym trzecim z kolei reprezentantem klubu na 
Igrzyskach. Warto dodać, że kajakowy slalom, właśnie w Barce-
lonie ponownie zostaje uznany za dyscyplinę olimpijską, po prze-
rwie od 1972 roku w Monachium. Sarata to w tym okresie czoło-
wy zawodnik Pienin, zdobywa ok. 20 medali na MP, zarówno w 
slalomie jak i zjeździe. 

Od 1988 roku Międzynarodowa Federacja Kajakowa zaczyna 
organizować MŚ juniorów, potem także ME w tej kategorii, co 
owocuje medalami i wysokimi miejscami również dla szczawnic-
kich Pienin. W 1990 roku złoty medal na MŚ juniorów w konku-
rencji C2x3 zdobywa Wojciech Wiercioch.  

Pod koniec dziesięciolecia w kajakach jedynkach dominuje w 
Polsce Michał Majerczak, który zdobywa 7 złotych medali MP, 
na MŚ juniorów w 1998 r. zajmuje 4 miejsce, a w kategorii se-
niorskiej w zespole w 1999 r. zdobywa 5 lokatę. Niestety nie uda-
je mu się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie w Sydney w 
2000r. Czołowymi zawodnikami tego okresu są również Janusz 
Żebracki, Łukasz Jura, Jacek Żebracki, Arkadiusz Mazurek, Ja-
kub Małecki, Maciej Śmietana, warto również wspomnieć o Woj-
ciechu Słowiku, najdłużej startującym zawodniku Pienin, który 
do dnia dzisiejszego zdobywa medale na MP w kategorii wete-
ranów, a łączna ilość jego trofeów z tejże imprezy przekroczyła 
50. Stanisław Czerniec kończy urzędowanie w 1994 r., na jego 
miejsce zostaje wybrany Tadeusz Tajstra, który sprawuje tą funk-
cję do 1998r., wtedy prezesem zostaje Aleksander Śmietana. W 
1997 r. Klub ponosi poważną stratę, gdyż spaleniu ulega domek na 
przystani kajakowej, wspólnymi siłami działaczom klubu udaje 
się odbudować nowy obiekt, oddany do użytku w 2000 r. 

Cdn.

Malarstwo i rysunek Gabrieli Słowik

W ostatni weekend listopada, w 
Sali Miodowej Hotelu Solar SPA, 
prezentowała swe malarstwo i rysu-
nek Gabriela Słowik. Młoda artystka 
(rocznik 1994) pochodzi z Krościenka, 
a rodzinnie związana jest ze Szczaw-
nicą, gdzie aktualnie mieszka. Ukoń-
czyła technikum budowlane, myślała 
o architekturze, próbowała swoich sił 
w grafice komputerowej, ale ostatecz-
nie wybrała wolność twórczą i miesiąc 
temu otworzyła własną działalność, 
stricte malarską. Sztuką interesuje się 
od dziecka,  zaczynała od szkiców  
ołówkiem, potem węglem i… portretów. Później zainteresował 
ją krajobraz, zwłaszcza ten najbliższy jej sercu – górski. Maluje 

obrazy olejne, akrylowe, a także akwarelowe połączone z paste-
lem. Preferuje malarstwo monochromatyczne, stąd dużo jej prac 
o tematyce zimowej; uwielbia drzewa, mgły, chmury, góry i ma 
zamiar skupić się na tematyce pienińskiej. Kolor jest  obecny w 
jej twórczości, ale lubi nim zaskakiwać; lubi wtedy także dobierać 
barwy naturalistycznie, łudząco naśladujące przyrodę. Takie też 
nastrojowe,  skłaniające do refleksji nad kończącą się jesienią i 
przygotowujące do nadejścia zimy  prace można było podziwiać w  
Sali Miodowej Hotelu Solar SPA. Była to już czwarta ekspozycją 
prac Gabrieli Słowik. Teraz  kilka jej  obrazów na pewien czas 
znajdzie swoje miejsce w sklepiku Hotelu Szczawnica Park, gdzie 
będzie możne je ponownie zobaczyć a nawet nabyć. 

Wernisażowi listopadowej wystawy towarzyszył występ bar-
dzo zdolnego gitarzysty i wokalisty, grającego klimatyczną muzy-
kę blues i country, Macieja Olszewskiego - rodem ze Szczawnicy, 
który po latach mieszkania w Stanach Zjednoczonych wrócił do 
kraju. 

Alina Lelito
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Podróże małe i duże Rajska Barcelona
Słoneczne klimaty zawsze są w cenie. Aby ocieplić te jesienne, 

ciemne wieczory wracamy do wspomnień letnich dni w Hiszpa-
nii. Naszym samochodowym celem była Barcelona, która marzyła 
się nam już od jakiegoś czasu. W końcu nadarzyła się okazja, aby 
to marzenie po prostu zrealizować. W tym roku również stawia-
liśmy na powolne podróżowanie. A na przekór naszym dotych-
czasowym upodobaniom spędziliśmy w samej Barcelonie prawie 
tydzień. Zero dodatkowej jazdy, listy miejsc, które musimy ko-
niecznie zobaczyć „po drodze”. Po prostu slow travel! 

No i wiecie co? Zakochaliśmy się! To miasto naprawdę wydaje 
się być fantastycznym miejscem! Znajdujemy się tutaj w szczycie 
sezonu turystycznego (co prawda sezon na covida również ciągle 
trwa) oraz w czasie rzekomych największych upałów. I musimy 
przyznać, że jest tu naprawdę całkiem przyjemnie! Dzikie tłumy 
turystów nie atakują nas, a gorąca, którego mogliśmy się spodzie-
wać, bijącego wprost od murów, wcale nie odczuwamy. Miasto to 
ma niesamowicie dobrze rozwiązaną politykę ruchu drogowego. 
Ten praktycznie tutaj w centrum nie istnieje. Dobrze rozwinięta 
sieć dróg a do tego metro i infrastruktura rowerowa oraz opcja 
hulajnóg elektrycznych na dobre pozbyła się korków w mieście. 
Jesteśmy naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni. Nasze auto 
parkujemy więc w pierwszy dzień na hotelowym parkingu i w 
czasie naszego pobytu prawie w ogóle go nie używamy.  

Barcelonę zwiedzamy więc bardzo powoli, nie skupiamy się 
stricte na najważniejszych jej zabytkach, po prostu odkrywamy 
ją po naszemu. Co rusz zaglądamy do przydrożnych knajpek na 
świeży sok z pomarańczy czy też drobne tapas. Hitem Barcelony 
niewątpliwie jest plaża miejska, ciągnąca się prawie w nieskoń-
czoność. Delikatny, żółciutki piasek wydaje być się wręcz ideal-
nym do plażowania. Nie uwierają tutaj leżaki i parasolki, można 
więc spokojnie znaleźć trochę przestrzeni dla siebie. 

I tą właśnie przestrzeń czujemy chodząc po mieście. Już parę 
razy nabieramy się na to, że mówimy - to chyba takie miejsce, w 
którym moglibyśmy zamieszkać. Serio! Jest tutaj chyba naprawdę 
wszystko czego potrzeba do życia, a przede wszystkim mega dużo 
energetycznego słoneczka!

Do punktów, które musieliśmy obowiązkowo zaliczyć, należał 
stadion piłkarski Camp Nou. Co prawda nie udało się nam w tym 

okresie wybrać na mecz, ale wycieczka po stadionie również była 
niemałym przeżyciem dla Czarka. Może kiedyś pojawimy się tutaj 
specjalnie z myślą o piłce nożnej? A do tego zakupiona pamiątko-
wa koszulka z Messi, legendą Barcelony, okazała się być ostatnią 
taką, ponieważ po naszych wakacjach Leo zmienił barwy klubu. 
No cóż… . 

Tak plątając się po tej Barcelonie docieramy do różnych znanych 
jej zakątków. Podziwiamy Sagrada Familia, która ciągle jeszcze 
znajduje się w budowie począwszy od roku 1882. Przechadzamy 
się opodal znanych budowli zaprojektowanych przez Antoniego 
Gaudiego: Casa Mila, Casa Vicens, Casa Batllo. Spacerujemy po 
równie znanym Parku Gruell, zaprojektowanym również przez 
tego katalońskiego mistrza. Z dachu Plaza de toros de las Arenas ( 
w środku znajduje się centrum handlowe a na taras budynku moż-
na dostać się zupełnie za free) spoglądamy Plac Hiszpański Placa 
d’Espanya. Spacerujemy najsłynniejszą aleją Barcelony - La Ram-
bla, wysadzaną platanami promenadą, łączącą Plac Kataloński z 
portem. Spoglądamy na Barcelonę z innej perspektywy, z góry 
Tibidabo, na której znajduje się neogotycka bazylika Sagrat Cor 
oraz wesołe miasteczko. Udajemy się również na drugie wzgórze 
Barcelony – Montjuic, na którym króluje zamek o tej samej na-
zwie. Oczywiście zwiedzamy również ogromny port Barcelony.  
Miejsc wartych zobaczenia jest tu naprawdę bez liku, ale chyba 
największą frajdę sprawia nam jednak plażowanie!

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl

Grupa Hotelowa Szczawnica Park chciałaby przywrócić blask zabytkowej Willi Wanda w Szczawnicy. 

Trwają prace nad tym, aby ponownie stała się luksusowym, butikowym hotelem. Misją działającej od kilkunastu lat Grupy Hotelo-
wej Szczawnica Park jest ratowanie przed zapomnieniem unikalnej architektury miasta oraz propagowanie walorów turystycznych 
Pienin. Grupa powiększy się o kolejne budynki zlokalizowane przy Promenadzie nad Grajcarkiem, dzięki czemu na wielohektarowym 
terenie, w samym centrum Szczawnicy, powstanie Szczawnica Park Resort & Spa – kompleks działający pod wspólną marką. W jego 
skład wejdą cztery obiekty: funkcjonujący Hotel Szczawnica Park **** i Willa Park, nowobudowany Szczawnica Park Residence oraz 
planowana odrestaurowana Willa Wanda – luksusowy hotel butikowy.

Willa Wanda wybudowana w dwudziestoleciu międzywojennym przez rodzinę Zachwiejów była hotelem pierwszej kategorii, sły-
nęła z pięknej architektury i świetnej kuchni. Odwiedzali ją znamienici Polacy z kręgu artystycznego oraz ważne osobistości z 
zagranicy. Po II Wojnie Światowej została upaństwowiona i przekształcona na ośrodek zdrowia. Nowi właściciele pragną zgodnie z 
historią Willi i wolą rodziny Zachwiejów, odtworzyć w tym miejscu luksusowy hotel butikowy. Hotel tak jak kiedyś, ma się wyróżniać 
najwyższej jakości serwisem. Właściciele chcą zachować wszelkie walory architektoniczne budynku. Od dwóch lat trwają prace nad 
założeniami do projektu z konserwatorem zabytków, które są bardzo czasochłonne, ale powinny zagwarantować wspaniały efekt. 
Intencją jest aby Willa Wanda ponownie stała się perłą Pienin.

Nowy budynek - Szczawnica Park Residence to 27 przestronnych apartamentów, utrzymanych w charakterystycznym dla grupy 
klimacie wzorowanym ze szwajcarskich resortów. Znajdzie się w nim zewnętrzny basen z widokiem na góry oraz sala konferencyj-
no - bankietowa o powierzchni 500 m² z pełnym zapleczem gastronomicznym. Dzięki nowej przestrzeni eventowej Szczawnica Park 
Resort będzie ważnym punktem na mapie wydarzeń biznesowych, a także wesel i innych przyjęć okolicznościowych. 

W ramach pobytu w jednym z obiektów wchodzących w skład Resortu, Goście będą mogli korzystać z udogodnień każdego z nich. 
Do ich dyspozycji będą strefy Spa & Wellness, szeroka oferta gastronomiczna oraz klub muzyczny Biała Woda Music Bar. 

Właściciele grupy - Renata Gorecka i Grzegorz Gacek, konsekwentnie dążą do stworzenia w pienińskim uzdrowisku prawdziwego 
Resortu. W portfolio grupy oprócz wymienionych wyżej obiektów znajdują się położone w Szczawnicy: Hotel Batory ***, Willa Tęcza 
i Apartamenty Eko.
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Pędziła raz Brekcja na łeb jadąc na szyję  
w Pieniny, co rychło, tam się wódki napije.  
Tu uskok, tu pryzma i trudno  
na gazie manewrować równo.  
Wpadła w szczelinę szeroką, pękła i nie żyje. 

Brekcja to najogólniej skała powstała z popękanych, połamanych kawałków in-
nych skał. Znalezienie pośród wapiennych osa-
dów Pienin  brekcji, z uwagi na skomplikowaną 
ich budowę geologiczną, nie jest trudne. Pełno 
tu pęknięć uskoków szczelin i urwisk o pod-
morskim pochodzeniu. Do szczelin zsypywał 
się połamany materiał skalny wraz z świeżymi 
osadami tworząc pakiety przechowujące dla 
nas informację o warunkach i czasie tworze-
nia się Pienin.   Na zdjęciu skała zawierająca 
kawałki kalcytu i czerwony wapień marglisty 
jako spoiwo. Geologia zwykle opisuje proce-
sy długotrwające. Gdyby je przeskalować do 
długości życia ludzkiego, to rzeczywiście taka 
brekcja jest gwałtowna jak wypadek samocho-
dowy.

Napisał Stanisław Błażusiak

„Dużo koszul ma...”
W grudniu mamy 

możliwość przeżycia 
tylu miłych dni! Jednak 
najważniejsze są bez 
wątpienia Święta Boże-
go Narodzenia, poprze-
dzone wieczorem wigi-
lijnym, kiedy zasiadamy 

do wspólnego posiłku i delektujemy się 
wspaniałymi potrawami wyczarowanymi 
w domowych kuchniach. Wśród nich nie 
powinno zabraknąć potraw z „udziałem” 
naszej... poczciwej kapusty, przyrządzo-
nej w różnej formie, jak np. kapusta z 
grzybami, postna kapusta z grochem, go-
łąbki z kapusty, bądź pierogi z kapustą i 
grzybami. Porozmawiajmy więc o tym wcale nie tak zwyczajnym 
warzywie. 

Rodzaj kapusta (Brassica L.) należy do rodziny kapustowatych 
(Brassicaceae). Liczy ok. 40 gatunków, które w stanie dzikim wy-
stępują przede wszystkim w Europie, głównie w basenie Morza 
Śródziemnego. Na co dzień, mamy do czynienia głównie z ga-
tunkami, odmianami lub mieszańcami, uprawianymi u nas oraz 
w różnych regionach świata, jako warzywa. Według najnowszego 
(z 2020 r.) wykazu roślin naczyniowych, w Polsce występuje 10 
gatunków kapusty - uprawianych, antropofitów i efemerofitów. W 
obrębie niektórych wyróżnia się dodatkowo podgatunki, których 
najwięcej, bo aż 8(!), liczy kapusta warzywna, inaczej ogrodowa 
(Brassica oleracea), główna bohaterka tej opowieści.

Nasz ulubiony przyrodnik z XVIII w., ks. Krzysztof Kluk, 
odnotował w swoim Dykcyonarzu roślinnym, że kapusta – jak 
ją zwał - kuchenna (nazywana dzisiaj właśnie warzywną) ma 
„kilkoraczne odmiany”. Spośród nich kapusta głowiasta biała 
jest „naypospolitsza i wiedzą gospodynie, iak koło niey chodzić 
maią”. Tutaj Kluk wymienia jeszcze pododmiany: „między temi 
iest z głowami nadzwyczaynej wielkości, Pudowa zwana”. Ksiądz 
Krzysztof zwraca uwagę na powszechność użycia kapusty i na 
pożytki jakich dostarcza: „Głowy słodko lub kwaszone idą na 
stół; bez kwaśney kapusty żaden gospodarz obeyść się nie może”. 
Ma zapobiegać szkorbutowi, a ponadto „liście świeże w ciepłey 
wodzie maczane uśmierzaią ból głowy od pijaństwa pochodzą-
cy”. Prawdopodobnie Kluk zapożyczył tę informację z Zielnika 
Syreniusza (1613 r.). W tymże dawnym dziele znajdziemy jesz-
cze inne wiadomości o właściwościach kapusty – korzystnych i 
niekorzystnych dla człowieka. Np. kapusta „wzrok mdły i ciemny 
czyni”, dlatego - zwłaszcza uczeni - powinni wystrzegać się jej 
spożywania. Za to sok z surowych liści poprawia brzmienie głosu, 
a nawet go przywraca! 

Kiedy przed laty, podczas jedzenia kolejnych potraw wigilij-
nych wygłaszano różne formułki, mające zapewnić przyszło-
roczny urodzaj, dotyczyły one między innymi także kapusty, np.: 
„składaj się kapustko, wiąż się groszku, rodźcie się ziemniaki...” 
Wiele dawnych obrzędów wiąże się z jej uprawą. Tak więc w oko-
licach Myślenic od Wigilii aż do Nowego Roku nie można było 
zasiąść do stołu z grzebieniem w kieszeni, aby kapusty nie zja-
dły... gąsienice. Jeśli chodzi o wysiewanie kapusty, najlepiej było 

to uczynić w przeddzień lub w sam dzień św. Macieja (25 lutego) 
- „św. Maciej, dużo kapusty nasiej”. W jednym z regionów Polski 

podczas siania kapusty zatykano po-
krzywę w ziemi na początku zagonu 
i przykładano ją kamieniem, mówiąc: 
„Jak ta pokrzywa wszędzie się przyj-
mie, niechże także kapusta tak się 
przyjmie, jak ten kamień jest twar-
dy, niech główki kapusty będą taki-
mi”. Gdy chciano ustrzec kapustę od 
„złego” oka kogoś obcego przecho-
dzącego koło pola, zatykano na jego 
krańcu wiechę z ostu lub pokrzywy, 
aby przechodzień spojrzał najpierw 
na nią, a dopiero potem na warzywo. 
O urodzaju kapusty decydują jej roz-
miary, dlatego np. w okolicy Makowa,  
podczas sadzenia tego warzywa do-

brze było chwycić się za własną głowę i bardzo głośno krzyczeć. 
Dawało to szansę na zawiązanie się wielkich głów kapuścianych. 

Kapusta bywała nierzadko wymieniana w pieśniach weselnych, 
jak np. na Mazurach. Kiedy podawano ją na stół, druhny śpiewały: 
„Kapusteczka dobre ziele, toć pasuje na wesele”. Jest też kapusta 
przedmiotem zagadek ludowych, np.: „stoi w ogrodzie na jednej 
nodze, dużo koszul ma i tak jej zimno”. Może spróbują Państwo 
poprosić współbiesiadników wigilijnych o rozwiązanie?

Na koniec życzę Czytelnikom Świąt cudownych, pełnych 
prawdziwie Bożego spokoju, a  podczas posiadów świątecz-
nych... niezwykłych wrażeń smakowych, związanych – oczy-
wiście - nie tylko z kapustą! 
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Anna Malinowska 
TPSP

Listopadowy czas zadumy, refleksje nad przemijaniem, nie-
uchronny bieg zdarzeń sprzyja wspomnieniom o tych, którzy ode-
szli. Jak co roku w tym miesiącu wspominamy zmarłych człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, którzy w swojej 
twórczości zapisali się na stałe w historii Towarzystwa. W tym 
roku szczególną uwagę poświęciliśmy członkom założycielom z 
racji  obchodów  jubileuszu 35-lecia istnienia szczawnickiego od-
działu TPSP.

Jan Papież, Franciszek Kolkowicz to dwóch głównych twór-
ców, którzy w 1986 roku wystąpili do zarządu Głównego  w No-
wym Sączu z propozycją utworzenia grupy twórczej działającej w 
Szczawnicy. W grupie założycielskiej był również Jan Wierzba, 
korzenioplastyk. Na wystawie zdobiącej ściany kawiarni Eglander 
Caffe mogliśmy oglądać zaledwie kilka prac wspomnianych arty-
stów. Do  ich grona z racji niewątpliwych zasług dołączyła Helena 
Aksamit jako matka dwóch znanych artystek Anny Madei i Ireny 
Aksamit, jednocześnie autorka pięknych barwnych haftowanych 
obrazów. Na wystawie zaprezentowany był cykl czterech pór roku. 
Na wernisażu barwnie o swojej babci opowiadała Joanna Dziubiń-
ska. W prezentacji twórców, którzy odeszli nie mogło zabraknąć 

twórcy niepokornego, oryginalnego i niepowtarzalnego, jakim 
był Henryk Zachwieja (Baltazar), twórca rzeźb i płaskorzeźb. 
Na wystawie okazało się, że w dorobku artysty są także obrazy 
malowane na szkle o tematyce abstrakcyjnej. Udostępnione przez 
siostrzeńca artysty, Marka Dziedzinę, ukazały inny wymiar twór-
czości Baltazara, ciekawe formy malarskie oraz pomysłowego 
Stracha na wróble i symboliczną Ostatnią wieczerzę.

 Obrazy Franciszka Kolkowicza przedstawiały jego ulubione 
motywy krajobrazowe - widok Dunajca, kościółek w Jaworkach, 
dawny Plac Dietla oraz kościółek w Grywałdzie. Lekka, delikat-
na kolorystyka, barwne widoki okolic oraz wierność szczegółom 
to cechy malarstwa Franciszka, długotrwałego kierownika grupy 
twórczej.

Jan Papież z kolei to mistrz akwareli, którego subtelna kreska 
i mały format prac to jego znak rozpoznawczy. Na wystawie, dzię-
ki uprzejmości żony Krystyny, mogliśmy oglądać dwanaście prac 
przedstawiających widoki obiektów danej Szczawnicy z lat 60. i 
80. XXw. To zaułek gospodarski, dwór Szalaya, Dobosowa szopa, 
willa Atylla, wypas owiec i wiele innych.

Na wernisażu, który zgromadził sympatyków Towarzystwa i 
członków rodzin zmarłych artystów, wspominaliśmy wielu twór-
ców związanych z działalnością szczawnickiego oddziału TPSP, 
którzy odeszli już do wieczności: m.in. Stanisława Hendla, Józefa 
Ignaciuka, Kazimierza Zarotyńskiego, Ryszarda Hamerskiego.

Chociaż odeszli, to nadal żyją w swojej twórczości i naszej pa-
mięci.

Tym którzy 
odeszli


