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Ryszard M. Remiszewski

„Skalna Perć”
Szczawnica 2021

W zeszłym roku, sta-
raniem Pienińskiego 
Ośrodka Historii Tury-
styki Górskiej PTTK i 
własnym autora - Ryszar-
da M. Remiszewskiego, 
została wydana kolejna 
– 148 publikacja Ośrodka 
KTG Pieniny, jako 77 w 
serii z „Okienkiem”. To 
„Skalna Perć”, rzecz przy-
bliżająca dzieje Skalnej 
Perci w Pieninach, szlaku 
wyznakowanego w 1926r. 
przez ks. Walentego Ga-
dowskiego, biegnącego od 
schroniska Sienkiewicza 
do Pienińskiego Potoku; 
w 2021 roku trasa ta ob-
chodziła więc 95.lecie 
swojego powstania.

Jak we Wstępie pisze autor: „Skalna Perć, gdyby nie jej krótki 
żywot, mogłaby być i dzisiaj pokazowym szlakiem w Pieninach. 
Śmiałością poprowadzenia – przynajmniej na krótkim odcinku – 
mogła być porównywana do Orlej Perci i tak faktycznie w tamtych 
czasach się działo. Przyciągała turystów szukających wrażeń poza 
Tatrami i zaintrygowanych jej atrakcyjnym poprowadzeniem”. 
Dalej Ryszard M. Remiszewski wyjaśnia, że: „historia Skalnej 
Perci związana była ze schroniskiem na Przechodkach Małych. 
Koniec schroniska, a na zakończenie bytu – gospody, był także 
końcem dla Skalnej Perci. Smutnym zakończeniem, bo obiekt za-
kupiony przez Park Narodowy w Pieninach został rozebrany, a 
szlaki prowadzące do niego skasowane. Skalna Perć istniała za-
ledwie 12 lat”.

Zawartość właściwą tego ok. 50 stronicowego opracowania sta-
nowią trzy rozdziały. W pierwszym: „Skalana Perć ks. Walente-
go Gadowskiego” autor opowiada o przejściu szlaku przez zespół 

eksploracyjny 4 maja 1999r., po uzyskaniu zgody od dyrekcji Pie-
nińskiego Parku Narodowego. W skład zespołu weszli: Sławomir 
Wróbel – kierownik Działu Udostępniania Pienińskiego Parku 
Narodowego, Jacek P. Zachwieja – ówczesny prezes Oddziału Pie-
nińskiego PTTK w Szczawnicy oraz Ryszard M. Remiszewski – 
kustosz Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach. Mate-
riał jest bogaty w historyczne wspomnienia dotyczące wytyczania 
szlaku w 1926r. i zdjęcia z wyprawy pod koniec lat 90.XX., autor-
stwa Jacka P. Zachwiei i Ryszarda M. Remiszewskiego. Przejście 
szlaku, a właściwie tego, co z niego zostało, przez zaawansowa-
nych piechurów w czasie ok 5,5 godz. świadczy wydatnie o jego 
skali trudności, co także w tekście podkreślił autor opracowania.

Rozdział drugi pt. „Początki znakowania w Pieninach” opo-
wiada o dokonaniach pierwszych znakarzy szlaków w Pieninach, 
zespołów: dr Zygmunta Tałasiewicza, Stanisława Drohojowskiego 
i Józefa Madei, dalej – Feliksa Wiśniewskiego z Józefem Made-
ją, Tałasiewicza z Madeją, ks. Walentego Gadowskiego, a po nim 
jeszcze Felisa Rapfa i Kazimierza Sosnowskiego. Rozdział został 
wzbogacony o mapki z lat 1906, 1907, 1914, 1925, 1928 z zazna-
czonymi szlakami: żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

Rozdział trzeci – „Ks. Walenty Gadowski” jest przedstawie-
niem biografii tego zasłużonego dla turystyki tatrzańskiej i pie-
nińskiej księdza, twórcy Orlej Perci w Tatrach i Sokolej Perci w 
Pieninach. Materiał dopełnia Bibliografia tekstów autora poświę-
cona ks. Gadowskiemu. 

Książeczka, choć skromna objętościowo i wydana zaledwie w 
30 egzemplarzach, zawiera treść niezwykle atrakcyjną zarówno 
dla miłośników Pienin, jak i kolekcjonerów ciekawostek tury-
stycznych. Oglądając zdjęcia z wyprawy zespołu eksploracyjnego 
nie sposób sobie nie zadać pytań, jak tak trudny szlak – Skalną 
Perć - pokonywali śmiałkowie w I połowie XX wieku, nie dyspo-
nując specjalistycznym obuwiem? Czy ścieżka była bezpiecznie 
przygotowana, nawet zawierając klamerki, haki, łańcuchy, dra-
binki i drążone stopnie? Ilu chętnych, odwiedzających najpierw 
Schronisko Sienkiewicza, potem Gospodę Pienińską, z niej sko-
rzystało? Musiała wabić turystów, bo wedle opisu została wyty-
czona w niezwykle malowniczym terenie, „popod strome ściany 
Głowy Cukru i Sokolicy” nad samą linią Dunajca, a potem przez 
klimatyczną Dolinę Pienińskiego Potoku. Patrząc na dzisiejsze 
nabrzeże Dunajca, ta droga wydaje się wręcz niemożliwa, no chy-
ba że dla wyjątkowych ryzykantów.

Alina Lelito

PASJONACI RĘKODZIEŁA 
SĄ WŚRÓD NAS

Jesienią 2020 roku 
przeglądając strony Pin-
terestu i You Tuba moją 
uwagę  zwróciły prze-
piękne prace wykonane 
metodą makramy.  Za-

władnęły one moimi myślami. Śledziłam 
krok po kroku filmy instruktażowe przed-
stawiające sposoby wykonania poszcze-
gólnych prac. Nie bez znaczenia pozostały 
miesiące pandemii, podczas których znala-
złam zajęcia sprzyjające relaksacji, uważ-
ności i koncentracji, a które przyniosły mi 
też bardzo praktyczne i wymierne korzyści. 
Od tej pory makrama to moja pasja. 

Makrama to sztuka wiązania sznurków 
bez użycia szydełka czy drutów – wy-
starczą tylko nasze dłonie. Kilka prostych 

splotów, parę węzłów i jesteśmy w stanie 
stworzyć piękną pracę ze sznurka. Okazało 
się, że nie trzeba kończyć  specjalistycz-
nych kursów, nie jest też wymogiem talent. 
Wystarczy cierpliwość i odpowiednie ak-
cesoria do wykonania wiązanych ozdób. 
Kluczowe są sznurki 
do makramy, nożyczki, 
miara krawiecka oraz 
różne dodatki, które 
pomogą nadać kształt 
wyplatance: drążki,  ob-
ręcze, podstawy do ko-
szyczków, ale też cho-
ciażby naturalne gałęzie 
z lasu. 

Dla urozmaicenia 
makramy dodaje się np. 
drewniane koraliki lub 
kółeczka. 

Opanowując nawet 

najprostsze podstawowe węzły makramo-
we  można tworzyć wiele przedmiotów. 
Najpopularniejsze to: makaty ścienne, 
kwietniki, łapacze snów, biżuteria, torebki, 
poszewki na poduszki, zasłony, firanki.

Makrama to nie tylko sposób na wpro-
wadzenie odrobiny ar-
tystycznego uroku do 
swojego otoczenia, ale 
też świetny pomysł na 
prezenty dla najbliż-
szych.

Miło mi poinfor-
mować, że w miesiącu 
marcu Pieniński UTW 
zorganizuje warsztaty 
z wyplatania makram, 
na które już dzisiaj ser-
decznie Państwa zapra-
szam.

Barbara Waruś

2  strona

LUTY 2022  -  Nr 353 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

- W KRÓTKIO CESIE -

Przysła Zima dziś nad rono
Straśnie sadzó umórcono
Noi w niebogosy woło
Przeciof zima - kco być bioło

Prowda - bioło być powinna
Ale co jest tomu winna
Ze na despet robi ftosi
A wiater sadze roznosi

Ludziska sie na nió zoló
Cały dzioń w śparchetaw poló
Dym z kóminów corny wali
Kozdy wonglo - poli dali

Nie jak downi drzewo ino
Pochniało we wsi - jak wino
Bioły dymek sie unosił
A wiater sadze nie nosił

Dziś choć drzewa nie brakuje
Cos - jak forsius go pilnuje
Nie wytnies bo mandat srogi
A winne só ekologi

Drzew załujo - nie cłowieka
I nie trzeba bedzie wieka
Bedzie cłowiek w krótkio cesie
Skokoł - jak małpa po lesie

„EMERYCIE - RUCH TO ŻYCIE !!”
Umiejętność zachowania zdrowia oraz ciągła aktywizacja w tym 

zakresie jest ważna na wszystkich etapach naszego 
życia. Szczególnie jest istotna jednak dla osób star-
szych. Zrozumienie przez nich potrzeby ćwiczeń fi-
zycznych ma wielki wpływ na jakość ich życia. Ak-
tywne zajęcia z zakresu kultury fizycznej zapewniają 
utrzymanie kondycji, poprawiają ogólną sprawność, 

przywracają dobre samopoczucie, a także kształtują nawyki w zakresie 
zdrowego stylu życia osób.

Nasz Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku wychodzi naprzeciw 
takim potrzebom, oferując słuchaczom możliwość zagospodarowania 
wolnego czasu poprzez aktywność ruchową. Nie jesteśmy w stanie 
powstrzymać upływającego czasu, ale możemy zdrowo starzeć się, ze 
świadomością, że żyjąc intensywnie,  żyjemy dłużej. Nie będziemy dłu-
żej młodsi, ale dłużej starsi!

Mając wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zakresie kultury 
fizycznej, już jako emerytka podjęłam się roli edukatora słuchaczy - stu-
dentów PUTW prowadząc z nimi ćwiczenia ruchowo-aktywizujące na 
basenie oraz zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej. Z mojej strony są 
one częściowo formą wolontariatu. Dzięki życzliwości Pani Dyrektor, 
Marii Gonciarz, mamy udostępniony basen w sanatorium „Budowlani”. 
Słuchacze ćwiczą w zorganizowanych grupach. Zajęcia te nie wymaga-
ją wielkiej sprawności fizycznej ani umiejętności pływania z pewnością 
jednak polepszają ogólną kondycję, poprawiają sylwetkę, wydolność 
organizmu oraz wzmacniają mięśnie. Nie powodują obciążeń stawów, 
są całkowicie bezpieczne i skuteczne. Ćwiczenia na basenie są atrakcyj-
ną, ciekawą formą gimnastyki dla pań i panów w starszym wieku. To 
wpływająca pozytywnie, nie tylko na zdrowie, ale i dobre samopoczu-
cie, zabawa, pełna żartów i humoru. 

Dzięki życzliwości Pana Dyrektora Pawła Sypka, słuchacze mogą 
korzystać z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczaw-
nicy, odbywając tam zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej. Te ruchowe 
ćwiczenia zapobiegają negatywnym skutkom upływu lat. Niektórzy 
obawiają się, czy podołają ćwiczeniom. Okazuje się, że tak. Przy tak 
pozytywnym nastawieniu „łamanie w krzyżu” ustępuje, ból „za łopat-
ką” gdzieś się gubi.  Dla uczestników zajęcia na basenie czy na sali to 
ważny punkt w planie tygodnia.

Jako prowadząca, staram się przygotować ćwiczenia, adekwatne do 
rzeczywistych potrzeb seniorów, uwzględniając ich możliwości. Te 

formy zajęć bardzo 
korzystnie wpływa-
ją na samopoczucie 
ćwiczących. Świetna 
atmosfera na zaję-
ciach powoduje, że 
z przyjemnością je 
prowadzę. Dają mi 
one dużą satysfakcję.

Obserwując in-
tegrację słuchaczy, 
ich zaangażowanie 
oraz skuteczność za-
jęć, jestem pewna, 
że działania te mają 
sens, w który ja rów-
nież się wpisuję.

Serdecznie za-
praszam – dołącz do 
nas!

Urszula M.
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W styczniu 2022 roku, Rada Miej-
ska obradowała na XLIII zwyczajnej sesji,  

podczas której zostało podjętych osiem uchwał, 
w tym  uchwała ustalająca Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Szczawnica na lata 2021 – 2032”. 

Dokument przyjęty przez Radę ma związek 
z „Programem usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest stosowanych na terytorium 
Polski”, który został przyjęty przez Radę Mini-
strów w roku 2002, z założeniem, że do roku 
2032 ma nastąpić oczyszczenie terytorium Pol-
ski z azbestu.  

Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Szczawni-
ca został opracowany jeszcze w 2014 roku. Z 
inwentaryzacji przeprowadzonej wówczas na 
terenie Szczawnicy wynikało, że łączna ilość 
odpadów zawierających azbest znajdujących się 
na terenie gminy to 17.155 m2. 

W oparciu o Program, miasto od lat realizuje 
pomoc dla mieszkańców w zakresie wywozu i 
utylizacji wyrobów azbestowych. Między inny-
mi dzięki temu, w latach 2015 - 2020 z terenu 
miasta i gminy zostało usunięte około 66,4 Mg 
wyrobów azbestowych. 

W ramach przeprowadzonej obecnie aktuali-
zacji Programu zostało stwierdzone, że łącznie 
na terenie miasta i gminy znajduje się jeszcze 

176 obiektów pokrytych azbestem, co przekłada 
się na 243,045 Mg wyrobów azbestowych (eter-
nit).  

Uchwała przyjęta przez Radę na XLIII sesji, 
ma na celu dalszą realizację programu pomoco-
wego usuwania azbestu na terenie Szczawnicy, 
a także pozyskanie funduszy zewnętrznych na 
realizację programu, co pozytywnie wpłynie na 
stan środowiska przyrodniczego oraz na warun-
ki życia mieszkańców. 

Styczeń, to miesiąc, w którym corocznie Ko-
misja Rewizyjna składa przed Radą Miejską pod-
czas sesji, sprawozdanie z pracy za rok poprzedni. 
Jest to związane z faktem, że tematyka prac tej Ko-
misji jest ustalana w rocznym planie pracy, który 
zatwierdza  Rada Miejska. Dlatego też, po zakoń-
czeniu roku, Komisja przedstawia Radzie efekty 
swojej pracy. 

W rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej 
znajdują się tematy badane przez Komisję ob-
ligatoryjnie (z racji obowiązujących przepisów), 
jak roczne sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica. W oparciu o do-
konaną szczegółową analizę sprawozdania, 
Komisja każdego roku opracowuje dla Rady  
Miejskiej stanowisko oraz wniosek w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza. Stanowisko Ko-
misji jest również przedkładane Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej, która ocenia je w formie 

uchwały Składu Orzekającego.
Innym, corocznie realizowanym zadaniem 

Komisji, jest analiza projektu budżetu miasta i 
gminy oraz jego półrocznego wykonania, a tak-
że przygotowanie projektu rocznego planu pra-
cy, przedkładanego Radzie. 

Na XLIII sesji w dniu 31 stycznia, Komisja 
zaprezentowała sprawozdanie ze swojej pracy w 
roku 2021. 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 
został zrealizowany przez Komisję w całości.       

W roku 2021 Komisja pracowała na 12 po-
siedzeniach, sporządziła protokoły pokontrolne 
zawierające opinie i wnioski kierowane do Rady 
Miejskiej i Burmistrza. 

Zwyczajowo, członkowie Komisji Rewizyj-
nej uczestniczyli również, na zasadzie dobro-
wolności,  we wspólnych posiedzeniach komisji 
Rady Miejskiej, zwoływanych między innymi 
dla omówienia projektów uchwał kierowanych 
na sesje Rady. 

Ze względu na obostrzenia związane z trwa-
jącą w 2021 roku epidemią, posiedzenia Komisji 
odbywające się w pierwszej połowie roku, mia-
ły charakter zdalny – telekonferencji. Oprócz 
członków Komisji, w posiedzeniach uczestni-
czyły również osoby delegowane przez Burmi-
strza do udzielania wyjaśnień w przedmiocie 
poszczególnych kontroli. 

Z prac Rady Miejskiej

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY, W DNIU 31 STYCZNIA 2022 ROKU:

Uchwała Nr XLIII/307/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

Zgoda Rady Miejskiej, wyrażona w formie uchwały, jest wymagana 
przepisami, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jest 
zawierana ponowna umowa z tym samym dzierżawcą.  Uchwała została 
podjęta w związku ze złożeniem wniosków przez dwóch dzierżawców 
i pozwoli na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy ponownych 
umów z tymi dzierżawcami, na okres kolejnych trzech lat. Dzierżawione 
działki będą wykorzystywane na cele składowe oraz prowadzenie dzia-
łalności handlowej, a także na cele rolnicze.

Uchwała Nr XLIII/308/2022 w sprawie  wyrażenia zgody na od-
danie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

Analogicznie jak w przypadku uchwały wymienionej powyżej, na 
wniosek dotychczasowego dzierżawcy, Rada wyraziła zgodę na zawar-
cie przez Burmistrza kolejnej, trzyletniej umowy najmu lokalu użytko-
wego położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 2. 

Uchwała Nr XLIII/309/2022 w sprawie przyjęcia „Programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawnica na 
lata 2021 - 2032”.

Zaktualizowany Program stanowi kontynuację Programu funkcjonu-
jącego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica od 2014 roku. Program 
będzie realizowany  we współpracy z Marszałkiem Województwa, w 
zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W programie 
został przedstawiony aktualny stan dotyczący wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz spo-
sób i harmonogram ich usuwania. 

Uchwała Nr XLIII/310/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz części za-
dania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób zatrzymanych do 
wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Potrzeba podjęcia uchwały wynikała z przepisów ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ze względu na to, 
że na terenie Szczawnicy nie funkcjonuje izba wytrzeźwień, co roku jest 
zawierana umowa z Miastem Nowy Sącz, które zapewnia „gotowość dy-
żurową” umożliwiającą przyjęcie na przestrzeni roku osób nietrzeźwych 
przywiezionych z terenu Szczawnicy, do izby wytrzeźwień funkcjonu-

jącej w Nowym Sączu.  Umowa na rok 2022 ustala koszty „gotowości 
dyżurowej” na poziomie roku 2021. W ramach umowy, będzie możliwe 
przewiezienie do izby wytrzeźwień w Nowym Sączu (w razie wystąpie-
nia takiej konieczności)  pięciu osób. 

Uchwała Nr XLIII/311/2022 w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XVII/107/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020r 
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, okre-
ślającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw 
doraźnych oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.

Zmiana wprowadzona w załączniku do uchwały funkcjonującej od 
2020 roku, polegała na uszczegółowieniu zapisów Regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli, poprzez wyszczególnienie dodatku motywacyj-
nego dla stanowiska wicedyrektora placówki szkolnej oraz określenie 
wysokości tego dodatku. Zmiana została wcześniej uzgodniona z Od-
działem Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Uchwała Nr XLIII/312/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXII/161/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Zmiana dotyczy treści Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy, w paragrafie ustalającym siedzibę Ośrodka. Z chwilą wej-
ścia w życie uchwały (co nastąpi w ustawowym terminie po jej publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego), siedziba 
Miejskiego Ośrodka Kultury będzie się znajdować w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała Nr XLIII/313/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na 2022 rok.

Zmiany w budżecie na rok 2022 dotyczyły zwiększenia dochodów 
i wydatków, wynikającego z zawiadomień otrzymanych od Wojewody 
Małopolskiego, a także zwiększenia wydatków, które miały miejsce już 
po przedłożeniu projektu budżetu na rok 2022, a zostały zawarte w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała Nr XLIII/314/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 

Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjęte w niej wartości 
zostały dostosowane do uchwały budżetowej, w tym w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz dłu-
gu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, do Prognozy zostało 
wprowadzone jedno przedsięwzięcie, które znajduje się w tegorocznym  
budżecie, a którego przewidywany okres realizacji to rok 2023.
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Koncert Kolęd z Małą Armią Janosika
Znane, najbliższe naszym sercom polskie kolędy i pastorałki rozbrzmiały w sobotni wieczór 30 stycznia w Dworku 

Gościnnym. Urozmaicone melodiami rodem z Podhala to niepowtarzalny klimat – tak w skrócie można opisać Koncert Kolęd  
z Małą Armią Janosika, który odbył się w Szczawnicy. 

Mała Armia Janosika to Stowarzyszenie liczące obecnie ponad 180 członków w wieku od 2 do 69 lat. Pomysłodawcą projektu 
jest Pan Damian Pałasz, który w lutym 2015 roku utworzył w Rabie Wyżnej sekcję nauki gry na skrzypcach i basach podhalańskich. 
Zespół w ciągu roku cyklicznie wyrusza w trasy koncertowe występując na terenie całej Polski –koncertował w wielu miastach - jak 
również na scenie Filharmonii Krakowskiej, Stadionie Narodowym w Warszawie oraz w grudniu na scenie OPERY NARODOWEJ w 
Budapeszcie. Zespół występował z Golcami, Katarzyną i Cezarym Żakiem, Piotrem Cyrwusem, zespołem Megitza Trio, Mateuszem 
Ziółko oraz Anną Jurksztowicz. Mała Armia Janosika nazywana jest również Największą Góralską Kapelą w Polsce, zrzesza dzieci i 
młodzież z Raby Wyżnej i okolic - w tym ze Szczawnicy, których łączy zamiłowanie do muzyki regionalnej, kultury i tradycji regionu 
Podhala. Mają na swoim koncie tytuły tj.: „Osobowość Roku 2017 dla Damiana Pałasza „Najpopularniejszy Zespoł Dziecięco-Mło-
dzieżowy Podhala, Orawy, Spiszu i Pienin 2017”, nagrodę podczas XIV FilmAT Festiwal w Warszawie za najlepszy dokument w 
kategorii: historia i dziedzictwo, oraz za wartości patriotyczne teledysku nakręconego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 
przez Polskę dla Damiana Pałasza oraz Małej Armii Janosika. Zespół wydał 2 płyty: „Kolędy i Pastorałki na góralską nutę” oraz „Jan 
Paweł II- Przyjaciel Podhalańskiej Ziemi”.

Organizatorem Koncertu Kolęd był Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, współorganizatorem Rodzina Państwa Mańkowskich. 
Organizacja koncertu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego sponsora – Polskich Kolei Linowych.

Na koncercie swoją obecnością zaszczycili: Zarząd i Dyrekcja Grupy Thermaleo i Uzdrowiska Szczawnica, Przewodniczący oraz 
Radni Rady Miejskiej w Szczawnicy, Księża z parafii Szczawnica i Szlachtowa, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organi-
zacyjnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sponsor upomin-
ków dla artystów - Pan Czesława Hebda.

Pierwotnie Organizatorzy planowali organizacje wydarzenia początkiem stycznia w Kościele św. Wojciecha w Szczawnicy, ale  
z uwagi na trudności ze spełnieniem warunków organizacji takiego wydarzenia w okresie pandemicznym, formuła została zmieniona 
a Koncert Kolęd został zorganizowany w Dworku Gościnnym.

Podczas Koncertu Kolęd zbierano datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - to już 30. finał!
Koncert poprowadzili Joanna Oleksy oraz Michał Polaczyk.
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Opłata targowa
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przy-

pomina o obowiązku uiszczania od dnia 1 stycznia 
2022r. opłaty targowej. Pobór opłaty targowej został zawie-

szony w całej Polsce w roku 2021 na moc ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2255). W roku 2022 obowiązek ten powra-
ca na mocy art. 15 ust. 1, art. 16, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1170 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty tar-
gowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7815 z późn. 
zm.). 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami opłatę targową po-
biera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek orga-
nizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach (w rozumieniu ustawy targowiskiem 
jest każde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż). Opłacie 
targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w 
ich częściach.

Zwalnia się od opłaty targowej:
1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są po-

datnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami 
opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty 
handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 
2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica dzienna stawka opłaty 
targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jed-
nostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej doko-
nujących sprzedaży na:

1) terenie byłego targowiska przy ul. Głównej oraz na terenie 
targowiska przy ul. Głównej (koło cmentarza) wynosi 10 zł, z tym 
że przy sprzedaży:

a) z samochodu osobowego, wozu konnego wynosi – 26 zł;
b) z innych samochodów, przyczep, naczep wynosi – 62 zł;
c) zajmującej powierzchnię powyżej 3m2, z wyłączeniem 

sprzedaży z samochodów i wozu konnego wynosi – 15 zł za każ-
dy kolejny zajmowany m2 powierzchni.

 
2) pozostałym terenie Miasta i Gminy Szczawnica wynosi 15 zł, 
z tym że przy sprzedaży:

a) z samochodu osobowego, wozu konnego wynosi – 30 zł;
b) z innych samochodów, przyczep, naczep wynosi – 75 zł;
c) zajmującej powierzchnię powyżej 3m2, z wyłączeniem 

sprzedaży z samochodów i wozu konnego wynosi – 20 zł za każ-
dy kolejny zajmowany m2 powierzchni.

 
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż 
jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. Termi-
nem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana 
jest sprzedaż. 

W przypadku sprzedaży zajmującej powierzchnię powyżej 
3m2 stosuje się następujące zaokrąglenia:

a) końcówki nie przekraczające 0,5 m2 powierzchni pomija się,
b) końcówki przekraczające 0,5 m2 podnosi się do pełnego me-

tra.

Dbajmy o nasze wspólne otoczenie 
... ale w lepszy sposób. Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, 

plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Każdy mieszkaniec Miasta i Gminy 
Szczawnica może oddać 4 opony w roku bezpłatnie.
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 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę 

istniejącego wodociągu w sołectwach Jaworki i Szlachtowa etap 
I” – inwestycja zakończona została 17.12.2021 natomiast jej od-
biór końcowy nastąpił 30.12.2021. Jak wiadomo zakres obejmo-
wał w Jaworkach ul. Biała Woda oraz ul. Pod Homolami a także 
w miejscowości Szlachtowa ul. Cieśliska i część ul. Berech.

Informacją istotną dla mieszkańców jest to iż dnia 25.01.2022 
Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało pozwolenie na użytkowa-
nie nowo powstałej sieci wodociągowej wydane przez Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, co 
oznacza iż od tego dnia możliwa jest dostawa wody do nierucho-
mości mieszkańców Jaworek i Szlachtowej. Obecnie trwa II etap 
rozbudowy sieci tym razem tylko w miejscowości Szlachtowa, z 
uwagi na okres zimowy wykonawca czasowo wstrzymał prace. 

DROGI:
W tyczniu zakończyły się prace 

związane z remontem umocnienia 
drogi w ciągu ul. Języki. Prace pole-
gały na usunięciu starych zabezpie-
czeń betonowych oraz montażu w ich 
miejsce gabionów kamiennych. Re-
mont pozwolił zlikwidować problem 
zasypywania korytek ściekowych i 
ciągle osuwającej się ziemi na jezdnię. 
Prace wykonywała firma: Zakład Pro-
dukcji Usług Wielobranżowych i Han-
dlu spółka cywilna Robert Szczepa-
niak a wartość robót wynosiła 50 000 
zł brutto. 

PRZETARGI:
1. Poprawa jakości przestrzeni głównego placu Uzdrowiska. 

Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i materiałowych. Stworzenie miejsc 
odpoczynku wokół fontanny z małą architekturą -  W ubie-
głym roku Miasto i Gmina Szczawnica pozyskało środki z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin do wyso-
kości: 400000 zł na realizację tej inwestycji. Obecnie trwa 
postępowanie przetargowe. Na potrzeby realizacji tego zamie-
rzenia inwestycyjnego zlecone zostało opracowanie dokumen-
tacji, poniższe wizu-
alizacje  stanowią jej 
element i przedsta-
wiają planowany wy-
gląd fontanny, który  

jest zbliżony do obecnego jed-
nakże zastosowane zostaną znacz-
nie bardziej trwałe materiały w odnie-
sieniu do obecnych a rozwiązania techniczne, 
zarówno instalacji oświetlenia, jak i atrakcji wodnych 
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań będą uświet-
niały wizerunek uzdrowiskowego centrum Szczawnicy. 

2. Miasto i Gmina Szczawnica z tego samego programu uzy-
skało środki wysokości 751511,36 zł na realizację inwestycji 
pn. Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. 
Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa scho-
dów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do 
kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiało-
wych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia. Obecnie trwa 
postępowanie przetargowe, gdzie termin składania ofert upły-
wa 02.02.2022 roku.  Inwestycja ta stworzy nowy wizerunek 
tego miejsca, które z pewnością stanie sią atrakcją turystyczną 
poprzez zaprojektowany układ architektoniczny, wyposażenie 
w małą architekturę miejską oraz elementy zieleni miejskiej. 

3. Obecnie w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wyko-
nawców do opracowania programów funkcjonalno-użytko-
wych dla:
- Modernizacji systemu gospodarowania odpadami komunal-

nymi poprzez modernizację istniejącego PSZOK-u wraz z dro-
gą dojazdową, zakupem koszy miejskich do segregacji oraz z 
samochodem do transportu surowców wtórnych. Na realizację 
tego celu Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało środki finanso-
we w wysokości 9718500 zł z rządowego funduszu Polski Ład. 
Wykonawcą PFU dla tego zadania została firma SAVONA PRO-
JEKT z Tarnowa wyceniając wartość opracowania na 36900 zł 
brutto.

- Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą oraz 
budowa nowych miejsc parkingowych i modernizacja oświetle-
nia na os. Dwudziestolecia. Na realizację tej inwestycji Miasto 
i Gmina Szczawnica otrzymało wsparcie w wysokości 2945000 
zł z rządowego funduszu Polski Ład. Wykonawcą PFU dla tego 
zadania została firma  ABM ARCHITEKTURA z Gliwic, gdzie 
wartość tego opracowania to kwota 50430 zł brutto.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli 
na rozpisanie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
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Szczawnicka Amatorska 
Liga Piłki Siatkowej 

zakończyła swoje rozgrywki w dniu 28 stycznia br. po 
miesięcznych zmaganiach. Triumfatorem tegorocznych 
rozgrywek została drużyna PIENINY - z 19 punktami, nie 
mniej jednak ORKIESTRA PUZONA walczyła do końca 
z wielkim zaangażowaniem i pasją. 

W tegorocznej edycji ligi amatorskiej udział wzięło 5 
drużyn, które zajęły następujące lokaty:

1. PIENINY
2. ORKIESTRA PUZONA
3. GABI TEAM
4. ROYAL TEAM
5. AMATORZY TYLKO Z NAZWY
Każdy z zespołów rozegrał po 8 spotkań. Na zakończe-

nie rozgrywek zostały również przyznane indywidualne 
nagrody: najlepszą zawodniczką została Dorota Zachwieja 
z drużyny ROYAL TEAM, natomiast najlepszym zawod-
nikiem został Dariusz Dyda z drużyny GABI TEAM.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy najlep-
sze ekipy siatkarskie, oprócz dyplomów, również okaza-
łe puchary, medale i symboliczne czeki na zakup sprzętu 
sportowego.

Gratulacje !

Ferie w Szczawnicy / styczeń 2022
W przygotowanej ofercie Miasta i Gminy Szczawnica dzieci mogły korzystać z szerokiego wachlarza zajęć 

podczas tegorocznych ferii zimowych, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W placówkach oświatowych odbywały się 
różnego rodzaju zajęcia wokalne, artystyczne, teatralne oraz z robotyki i programowania a dla aktywnych zajęcia sportowe.

Pasjonaci sportów zimowych chętnie korzystali z promocyjnej oferty stoków narciarskich - zniżkowych karnetów, po okazaniu 
legitymacji szkolnej. Także miłośnicy pływania chętnie wykorzystywali przyznane kupony rabatowe na baseny zlokalizowane na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zimowy cykl spotkań z filmem w Kinie PIENINY.  Fani popularnych filmów regularnie 
uczęszczali na seanse filmowe.

W soboty odbyły się górskie wędrówki na grań małych Pienin, gdzie każdy z uczestników mógł poczuć się jak prawdziwy Himala-
ista. Wycieczki te również cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wszystko co dobre szybko się kończy… Czas wrócić do nauki. 
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Komunikat organizacyjny 
Eliminacje Mistrzostw Polski 
Amatorów PZN Szczawnica 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Eliminacjach Mi-
strzostw Polski Amatorów PZN (slalom gigant), które rozegrane 
zostaną na stoku Palenica I w Szczawnicy, w dniu 20 lutego 
2022 r. (niedziela).

Zgłoszenia elektroniczne zawierające dane, będzie można 
przesyłać do soboty 19 lutego br. do godz. 18.00 na stronie in-
ternetowej - link: www.zapisy.s-time.pl

Zgłoszenia do Eliminacji będzie można również dokonać w 
Biurze Zawodów w dniu imprezy sportowej. 

Opłata startowa: 30 zł/osoba 
Opłata startowa pobierana będzie gotówką w Biurze Zawo-

dów w dniu Eliminacji lub online (e-płatności). 
Biuro zawodów (miejsce: wypożyczalnia sprzętu narciar-

skiego - „Pod Kolejką”) czynne będzie od godz. 7.45
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 
Odbiór ulgowych karnetów dla zawodników odbywać się 

będzie w kasie (dolna stacja Kolei Linowej PALENICA) po oka-
zaniu numeru startowego, cena 80 zł.

Informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod numerem 
telefonu 661920292 lub e-mailem biuro@s-time.pl

Wyniki zawodów dostępne będą na stronie www.live.s-time.pl

STYC Z E Ń

Szczawnica,  01 lutego 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicz-
nej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie 
internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  01 lutego 2022 
r do 21 lutego  2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy

1. część działki ewid. Nr  1801/12 o powierzchni 0.0222 ha po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem 
na miejsce składowe na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr  717/3 o powierzchni 0.0018 ha poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowej na okres  3 lat

3. część działek ewid. Nr 530/13 i 530/22 o powierzchni 0.0009 
ha położonych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności handlowej na okres 3 lat

4. działkę ewid. Nr 309 o powierzchni 0.0919 ha położonej w 
Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

II. oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy

1. lokal o powierzchni użytkowej 27,46 m2 znajdujący się na 
parterze w budynku przy ul. Zdrojowa 2 na okres 3 lat

III. Oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego :

1. kiosk handlowo usługowy o powierzchni 33 m2 położony w 
Szczawnicy przy ul. Główna 4 z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej na okres 3 lat
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Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej  Szczawnicy - ul. Skotnicka (RFIL) 336 000,00 zł 

Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej w Szlachtowej - ul. Berech (RFIL) 406 398,00 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II (RFIL) 2 030 000,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 500 000,00 zł

Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej w Szczawnicy - ul. Główna Piaski (RFIL) 1 000 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica ul. Główna (dotacja)Modernizacja połączenia drogowego 
(przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościenko) – całkowita kwota zadania to 10 250 000,00zł  zadanie realizowane w 
formie pomocy finansowej dla Powiatu  Nowotarskiego

256 250,00 zł

Modernizacja drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, się-
gacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775; 
sięgacz w km 0+000 do km 0+285)  w miejscowości Szczawnica, ul. Skotnicka (RFRD)

450 400,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 364880K w km od 0+030 do km 0+316 w miejscowości Szczawnica, ul. Zawodzie (RFRD) 875 000,00 zł

Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą  (Polski Ład) 2 945 000,00 zł

Dokumentacja przebudowy parkingu na ul. Zdrojowej 60 000,00 zł

Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury 
turystycznej (przystań flisacka)

2 798 700,00 zł

Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta (schody do kościoła) - po-
moc dla gmin górskich RFIL ((§ 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 (M.P. z 2020 poz. 662))

751 511,36 zł

Poprawa jakości przestrzeni głównej placu Uzdrowiska (fontanna) - pomoc dla gmin górskich RFIL  ((§ 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 
pkt 1 (M.P. z 2020 poz. 662)) 

400 000,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej 24 000,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szafranówki 20 000,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek 63 770,00 zł

Dokumentacja budowy windy w UMiG 20 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej 851 455,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap I- w ramach złożonego 
wniosku w ramach funduszy LGD.  

128 398,00 zł

Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. (PSOK) 9 718 500,00 zł

Dokumentacja rozbudowy wodociągu na Jaworkach na Białej Wodzie 14 300,00 zł

Dokumentacja kanalizacji deszczowej na Szlachtowej obok Kasprzaka 6 200,00 zł

Dokumentacja rozbudowy sieci wodociągowej w Szczawnicy na ulicy Pod Sadami 14 000,00zł

Dokumentacja związana z montażem paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 14 000,00 zł

Budowa przystanku na Jaworkach 10 000,00 zł

Dokumentacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Św. Krzyża 12 000,00 zł

Dokumentacja przebudowy placu zabaw w Parku Dolnym 10 000,00 zł

Dokumentacja rewitalizacji placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlachtowej 9 000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:

W związku z rozpoczynającym się II półroczem roku szkolnego 2021/2022, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szczawnicy przypomina o możliwości składania wniosków o dożywanie dzieci w stołówce szkolnej w ramach 

programu operacyjnego 

„Posiłek w szkole i w domu”. 
Posiłek wydawany jest w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy – ul. Główna 12
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Tischnera w Szczawnicy – ul. Główna 116 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej – ul. Jana Pawła II 25 Szlachtowa 
Pienińska Szkoła Branżowa – ul. Szlachtowska75 B

Przedszkole Publiczne w Szczawnicy – ul. Jana Wiktora 7A 

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numer telefonu: 18 262 10 66) bądź osobistego z pracow-
nikami socjalnymi w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek: 9.00 -17.00  wtorek – piątek: 7.30 – 15.30 
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Miêdzy nami, gó ra la mi...06.01.2022r.  - Jako TRZEJ KRÓLOWIE z asystą w góralskim 
łodzioniu - kolędowaliśmy „po wsi” składając wesołe góral-
skie  NOWOROCZNE życzenia członkom naszego oddziału. 

23.01.2022r. - Podczas uroczystości „Opłatkowej” przyjęliśmy 
do Pienińskiego o/ZP 6 nowych członków, którzy w kościele 
w obecności wielu osób, przy związkowym Sztandarze złożyli 
przysięgę:
Rota przysięgi
„Wpatrzony w krzyż i sztandar, uroczyście ś l u b u j ę:
Być rzetelnym członkiem Związku Podhalan
Będę sumiennie wypełniał obowiązki Statutowe
Dbał o zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi
o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny
Dołożę starań do umocnienia godności człowieka
Rodziny, ziemi ojców i niepodległości Polski.”

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy (o ile przepisy sa-
nitarne zezwolą):

13.02.2022r. Zawody narciarskie w Jaworkach  o PUCHAR 
PREZESA ZP/naszego oddziału.

26.02.2022r. „Ostatki karnawałowe” dla członków oddziału w 
siedzibie.

Wszystkim lutowym solenizantom i jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w 
każdej dziedzinie życia.

Niech się darzy !!!
Agnieszka Ciesielka

Narodził się Jezus w bacowsko 
sałasie, na pionińskiej polonie…

W niedzielę 9 stycznia w kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Wojciecha w Szczawnicy, po wieczornej mszy świętej, 
odbył się kolędowy koncert charytatywny dla Zosi Tokarczyk.

Bardzo wielu szczawniczan i gości przybyłych w Pieniny po-
stanowiło w ten wieczór kolędować wspólnie ze szczawnicką Or-
kiestrą Dętą OSP, scholą parafialną, Związkiem Podhalan i kapelą 
Zbigniewa Przychodzkiego. W repertuarze znalazły się znane od 
stuleci tradycyjne kolędy oraz  najpiękniejsze góralskie pastorał-
ki. Koncert dostarczył zgromadzonym w świątyni wielu wzru-
szeń. Wnętrze kościoła wypełniały w pełni  zasłużone oklaski 
miłośników kolęd.

Koncert poprowadził Tomasz Słowik spod Dzwona z Pieniń-
skiego Oddziału Związku Podhalan, który zachęcał, aby otworzyć 
swoje serca i wesprzeć finansowo terapię i rehabilitację chorej 
Zosi Tokarczyk. Wsparcie można kierować na konto Caritasu nr 
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683  tytułem: „Na rehabilitację 
Zosi Tokarczyk”.

jd

Szczawnica,17 stycznia 2022 r.

Redakcja „Z Doliny Grajcarka”

Dnia 27 grudnia 2021 r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) moja żona Ewa i ja 
staliśmy się obiektem bandyckiego napadu dwóch mężczyzn, którzy wynajmowali u nas 
kwatery. W wyniku napaści i pobicia moja żona doznała złamania kości jarzmowej twarzy, 
złamania szczęki oraz złamania nosa. Obecnie jest już po zabiegu operacyjnym w okresie 
rehabilitacji.

Chciałbym złożyć propozycję Panu Burmistrzowi i Szanownym Radnym dotyczącą 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Szczawnicy oraz turystów poprzez objęcie mo-
nitoringiem szczawnickich ulic.

Szczególnie miejsca na ulicach Głównej i Szalaya, gdzie znajdują się restauracje, punkty 
handlowe i gastronomiczne, szkoła, hotele, sklepy otwarte do późnych godzin wieczornych 
narażone są na działania chuliganów, wandali i przestępców.

Nieraz byliśmy świadkami niszczenia mienia społecznego i prywatnego (kosze na 
śmieci, znaki drogowe, ukwiecenia czy uszkadzania pojazdów samochodowych). Bardzo 
częste jest załatwianie potrzeb fizjologicznych przy chodniku ulicy Głównej.

Samo założenie kamer i informacja o monitoringu powoduje zahamowania wśród po-
tencjalnych sprawców wykroczeń i przestępstw.

Zróbmy wszystko aby poprawić bezpieczeństwo swoje i przyjeżdżających gości.
Zdaję sobie sprawę z wysokich kosztów objęcia monitoringiem, być może mieszkańcy 

ulic Głównej i Szalaya chcieliby partycypować w pokryciu ich w części.

Adam Piątek

Pisz¹ do nas...
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęły:

Aleksandra Katarzyna Górszczyk - 9.01.2022
Kornelia Kantor - 9.01.2022

Połączyli się sakramentem małżeństwa

Wojciech Batyra i Małgorzata Pondo - 22.01.2022 
(z Rzeszowa)

Odeszli do wieczności:

Czesława Drzewińska – zm. 11.01.2022
Eugenia Zachwieja – zm. 20.01.2022
Halina Jaskólska – zm.24.01.2022
Tadeusz Tajstra – zm.24.01.2022
Kazimiera Wójcik – zm. 28.01.2022

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Odeszli do wieczności:

Norbert Majerczak zm. 1.01.2022r  - Szlachtowa
Maria Bandyk zm. 5.01.2022r – Jaworki

Ciekawostki z Muzeum PienińskiegoCiekawostki z Muzeum Pienińskiego
ZABYTEK MIESIĄCA – LUTY

Kożuch barani, biało wyprawiony; nabyty przez muzeum w 1982 roku od jed-
nego z ostatnich Rusinów ze Szlachtowej. Poły kożucha zapinane na 4 skórzane 
guziki i pętelki. Główne zdobienie wykonane z czerwonego safianu (delikatnej 
karmazynowej koziej skóry). Motyw trójliścia widnieje na przednich połach ko-
żucha, a także na jego rękawach. Na plecach zdobienie jest bardziej rozbudo-
wane: dwa piękne safianowe kwiaty w otoczeniu podwójnych liści i rombów. 
Dodatkowo cały kożuch, w różnych miejscach zdobiony czerwonym rzemykiem.

Takie kożuchy nabywali, na terenie dzisiejszej Słowacji – w Starej Lubowli, 
zarówno mieszkańcy Rusi Szlachtowskiej, jak i górale pienińscy; kobiety i męż-
czyźni. Oprócz funkcji ciepłego okrycia wierzchniego podczas srogiej karpackiej 
zimy, kożuch był też strojem paradnym. Był integralną częścią stroju młodej pary 
na ceremonii zaślubin do początku XX w.

Kuśnierstwo należało do najpopularniejszych rzemiosł na Słowacji. W XVIII 
wieku cech kuśnierski w Starej Lubowli liczył 11 kuśnierzy, a dodatkowo po 
mniejszych miasteczkach i wsiach, oprócz wyuczonych kuśnierskich majstrów, 
działali również kożusznicy wyrabiający kożuchy domowymi sposobami. Ich 
praca była kompleksowa: od przygotowania surowca – skóry, po wytworzenie 
gotowego, ozdobionego produktu – kożucha. Początkowo oczyszczoną z łoju i 
mięsa skórę przechowywano w beczkach wypełnionych wodą z solą lub z otrę-
bami. Każdy dzień, rano i wieczorem przekładano je z beczki do beczki, przez 2 
tygodnie, a następnie suszono u powały. Przed szyciem skórę posypywano mąką 
lub kredą, żeby została biała i miękko wyprawiona.

Jeśli ciekawi Państwa temat kuśnier-
stwa na naszym terenie zapraszamy ser-
decznie na wystawę pt. ”Kuśnierstwo na 
Spiszu” przygotowaną przez Lubowelskie 
Muzeum – Zamek w Starej Lubowli przy 
współpracy z Muzeum Pienińskim. Pre-
zentowany zbiór eksponatów pochodzi z 
Muzeum Lubowelskiego i składa się z 39 
kożuchów i serdaków, a także z licznych 
narzędzi kuśnierskich, ogółem około 100 
eksponatów. Wystawa czynna od 5 lutego 
do 31 marca w Budynku Magazynu Studyj-
nego w naszym muzeum.

Prawda
Zapytał Piłat
Cóż to jest prawda
I kazał Go ubiczować
I Ukrzyżować
A ktoś powiedział
Prawda Cię wyzwoli
Pośrodku Człowiek
Zagubiony samotny
Czy dwa serca
Będą jednością
Czy Ty wypełnisz
Kosmos pełnością
To czemu jesteś samotny
Gdzie są Tobie bliscy
Gdzie będzie mój grób
Jakie umieranie moje
Tyle pytań?
I jedna odpowiedź
Żyj w prawdzie
A znajdziesz wieczność
Światłość  w ciemności

Sławek Słowik

6 stycznia, jak co roku ulicami, ulicami Szczawnicy przeszedł Orszak Trzech 
Króli

Od altany w Parku Dolnym, ulicą Główną, aż do kościoła pod wezwa-
niem Świętego Wojciecha szedł barwny korowód z Trzema Królami na czele. Za 
nimi,  śpiewając kolędy, szły dzieci ze scholi parafialnej oraz ze szczawnickich 
szkół i przedszkoli, a dalej członkowie Akcji Katolickiej, parafianie i goście...

Pogoda w tym roku nie rozpieszczała - zaczął padać śnieg i wiać silny wiatr, co 
jednak nie przeszkadzało uczestnikom marszu.

Organizatorem imprezy była Parafia p.w. św. Wojciecha, Szczawnicki Oddział 
Akcji Katolickiej, Miasto i Gmina Szczawnica oraz MOK. Nad bezpieczeństwem 
czuwała Straż Miejska i szczawnicka OSP.

jd
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Wszyscy wiedzą, 
że dobrze opiekuję się owcami

(Wywiad z p. Andrzejem Majerskim, bacą z Białej Wody, 
mieszkańcem Szczawnicy)

- W zeszłorocznym plebiscycie organizowanym przez 
Koalicję Marek Ziem Górskich na Osobowość Ziem 
Górskich, do którego zgłosiło Pana Miasto i Gmi-
na Szczawnica, otrzymał Pan nagrodę specjalną 
– Przyjaciela Ziem Górskich. Czy była to dla 
Pana duża niespodzianka?

W ogóle się tego nie spodziewałem, bo było 
bardzo dużo osób zgłoszonych do tego plebiscy-
tu. Ale pojechałem do Żywca na rozstrzygnięcie 
konkursu z Panem Sekretarzem Miasta Toma-
szem Ciesielką. Otrzymałem tam pamiątkowy 
dyplom  - Osobowość Ziem Górskich 
oraz tytuł Przyjaciela Ziem Górskich 
wraz ze statuetką i góralskim ku-
flem. Bardzo mnie to ucieszyło, 
że tyle osób na mnie głosowało. 
Dziękuję!

- Jest Pan nazywany bacą z Białej Wody. Czy urodził się Pan 
w Jaworkach?

Nie, ja jestem rodem z Obidzy. Do Szczawnicy moja rodzina 
sprowadziła się w 1973r., gdy miałem pięć lat. Moi rodzice po 
ślubie nie mieli gdzie mieszkać. Mama pochodziła z Gabonia, tata 
z Obidzy, obydwoje z rodzin wielodzietnych. Mama postanowiła, 
że przeniosą się do Szczawnicy, bo tu łatwiej będzie, w uzdrowi-
sku, znaleźć pracę. I tak się stało; tata przez 25 lat pracował w 
sanatorium „Górnik” jako zaopatrzeniowiec. Na miejscu trafiła 
im się okazja; bezdzietne małżeństwo mieszkające w górach – na 
Średniaku, pragnęło oddać swój dom i gospodarstwo liczące 7.3 
ha (z czego ponad połowa to las) jakieś rodzinie, w zamian za 
dożywotnią opiekę. Gdy mama poszła się zorientować w sytuacji, 
okazało się, że noszą to samo nazwisko co my, a ich przodek z 
1886 roku, rodem z Rytra, będący jeszcze za czasów niemieckiej 
okupacji leśniczym w lasach hrabiego Stadnickiego, nazywał 
się… Andrzej Majerski. Rodzice stwierdzili, że to „palec Boży” 
i przyjęli tę ofertę. Zamieszkali na Średniaku,  prowadząc gospo-
darstwo i opiekując się czwórką dzieci (oprócz Andrzeja, jeszcze 
jego bratem – już nieżyjącym, i dwiema siostrami, które przyszły 
na świat już w Szczawnicy w latach 80. – dop. redakcji).

- Czy były w Pana rodzinie tradycje pasterskie?
Nie, mój dziadek tylko hodował kilka owiec, a ojciec nauczył 

się nimi opiekować. Pamiętam też, że dziadek na nowe gospo-
darstwo na Średniaku dał nam ze dwie owieczki, konia i krowę, i 
przepędzaliśmy je górami, jadąc drabiniastym wozem.

- A skąd u Pana takie zamiłowanie do owiec?
Już od malutkiego chłopca mnie to cieszyło. Jak byłem mło-

dym chłopakiem, a chciałem sobie zarobić trochę pieniędzy, bo 
w domu się nie przelewało, a i była stale robota, do tego jeszcze 
trzeba było opiekować się tymi starymi dziadkami, (pani Ludwi-
ka Majerska, po paraliżu, nie wstawała z łóżka sześć lat! – dop. 
red.), najmowałem się do wypasywania owiec. A było wtedy, w 
latach 80. XXw., w samej tylko Szczawnicy bardzo dużo owiec,  
od 2.500 do 3000 sztuk. Ludzie w swoich gospodarstwach je ho-

dowali, bo wełna była bardzo chodliwa, skóry - drogie i to było w 
cenie. Ja, mając swoje owce, brałem od ludzi ich owce, dla których 
nie było miejsca na halach i jeszcze przed szkołą wychodziłem z 
nimi na pole na kilka godzin. Przed ósmą brałem tornister i…
rura do szkoły, żeby zdążyć. A potem, po szkole, jak najszybciej 
starałem się wrócić do domu, żeby dalej te owce paść. W tym 
czasie brat zajmował się bydłem. W ciągu wakacji też je pasałem. 
Ludzie częściowo oddawali owce bacom na hale w Jaworkach, ale 

takie było zagęszczenie tych zwierząt, tyle ich było, że już 
nie chcieli ich bacowie przyjmować. Teraz np. na pa-

stwisku na Białej Wodzie wypasam ok. 700 owiec. 
Wtedy mój poprzednik, pasł 1300 owiec, prawie 

dwa razy tyle. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 
jak miałem 15-16 lat, poszedłem do bacy juhasić na 

Białą Wodę na hale Krupianki, koło Durbaszki. Wte-
dy tam się pasło 720 owiec, a teraz 300. Owce na je-
sień wracały bardzo zabiedzone, bo miały na halach 

za mało trawy. Wydzierżawiałem więc od ludzi 
okoliczne polany na Średniaku, których ludzie 

już nie używali i tam pasłem owce. Mając 
17 lat założyłem swoją pierwszą baców-

kę. Żeby móc zrobić kurs bacowski, 
musiałem przez trzy sezony juhasić u 
bacy, któryby poświadczył, że mam 
praktykę. Na Krupiankach nauczy-
łem się doić owce i je paść. Ale 

tam nie wyrabiano oscypków, ani bryndzy, tylko sery zawożono 
do mleczarni w Jaworkach, nie przerabiając je. Chcąc poznać, jak 
robi się owcze sery, na dwa sezony poszedłem juhasić w Beskid 
Niski. Wypasałem owce  na wschód od Gorlic, w okolicach wsi 
Radocyna, Czarne, i tam się nauczyłem produkcji. Z czasem zda-
łem egzamin na bacę i od 1998r. mam legitymację bacowską wy-
daną przez Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym 
Targu.

- I od tamtego czasu tak nieprzerwanie zajmuje się pan paster-
stwem?

Nie, miałem przerwę, bo wezwano mnie do wojska. Gdybym 
poszedł miesiąc wcześniej, byłbym w wojsku półtora roku, ale że 
się spóźniłem, ze względu na redyk jesienny, objęły mnie nowe 
przepisy i byłem w wojsku dwa lata 1986-87r. Trafiłem do War-
szawy do Kampanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Jak wró-
ciłem, otwarłem sobie działalność gospodarczą – handel drew-
nem i miałem swoich pracowników. Jeszcze jak schodziłem na 
jesień z bacówek, a zimą nie było co robić, to za zarobione na 
bacówkach pieniądze kupiłem sobie konia i z bratem ściągaliśmy 
drzewo z lasu. Potem dokupowałem cały osprzęt, piłę motorową i 
świadczyłem także ludziom usługi drzewiarskie w lesie. Zauwa-
żyłem, że można było na tym zarobić, więc po powrocie z wojska 
już się tym zająłem na poważnie. Otworzyłem też w Szlachtowej 
skład tarcicy. Prowadziłem tą działalność przez osiem czy dzie-
sięć lat. Teraz już od ponad dwudziestu lat jestem bacą oraz ho-
dowcą owiec i bydła. Moje stado owiec liczy ok. 500 sztuk. Mam 
na swoim gospodarstwie cztery owczarnie, połączone ze sobą pod 
jednym dachem, ale posegregowane na pomieszczenia po ok. 120 
matek. Do tego mam ponad 20 sztuk bydła. Produkując  certyfi-
kowany oscypek z mleka owczego, dopuszcza się dolew mleka 
krowiego do 40%. Chodzi o to, by się zbyt nie kruszył. Ja stosuję 
dolewu mleka krowiego ok. 20%. Oscypek jest wtedy w smaku 
bardzo owczy, ale i elastyczny w konsystencji, nie rozsypuje się. 
Natomiast bundz produkuję z mleka czysto owczego i taki trafia 
do sklepów. 
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- Rozmawiamy w okresie wcale nie spokojniejszym dla baców 
i hodowców owiec niż lato, bo zimą są wykoty owiec. Jest Pan 
bardzo zajęty, oderwałam Pana od akcji porodowej… Czy nowe 
jagnięta będzie Pan hodował czy przeznacza je na sprzedaż?

Z nowo narodzonych jagniąt 50 %  pozostawiam na swoje cele, 
z czego ok. 20 – 30 % przeznaczonych jest na odnowę stada, a 
pozostałą część na własne potrzeby; na ubój gospodarczy dla ro-
dziny  i dla pracowników. Remont stada być musi, likwiduje się 
starsze egzemplarze, żeby uzyskać dopłaty do owiec. Owca może 
być 8 – 9 lat matką użytkową, do której się należą dopłaty, a po-
tem trzeba już wprowadzić młode pokolenie. Około 50% jagniąt 
przeznaczam na sprzedaż, z czego część pojedzie za granicę, do 
Włoch. Jest tam taka tradycja, że na Święta Wielkanocne spożywa 
się jagnięcinę, podobnie jak u nas na wigilię Bożego Narodzenia 
karpia. Obecnie na gospodarstwie do pomocy przy owcach mam 
trzy osoby. Karmią oni owce sianokiszonką, czasem paszami tre-
ściwymi - owsem i kukurydzą, zwłaszcza matki karmiące bliź-
niaki oraz sprawdzają, czy matki dobrze karmią młode, czy nie 
trzeba ich dokarmiać. 

- A latem ile owiec wypasa Pan na halach? Bo oprócz swoich 
– jako baca - zajmuje się Pan powierzonymi …

To liczba zmienna. Raczej się nie podaje dokładnej ilości owiec 
na halach, mówi się, że ma się „wszystkie, które są na szałasie”, 
ale mogę powiedzieć, że w tym roku było ich ok. 1 800 sztuk. 
Wypasam je na halach w Jaworkach, należących do Agencji Nie-
ruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Ich dzierżawcą, tj. 700 ha, 
jest Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz, a ja dzierżawię ok. 
100ha. Te hale znajdują się w rezerwacie Białej Wody, przy samej 
granicy ze Słowacją, ale też i mam część hal na Czarnej Wodzie. 
Wypasam także na prywatnych terenach nad Szczawnicą. Na Ja-
workach wypasam ok. 1000 sztuk owiec, a resztę na gruntach pry-
watnych. Tu właśnie zajmuję się wypasem starej góralskiej rasy – 
cakiel podhalański, cechującej się wysoką mlecznością. To stado 
zachowawcze, gdzie dba się o odtwarzanie powojennego genotypu 
tej rasy. Mam ich 150 sztuk, co stanowi górny dopuszczalny limit. 
Dopłata do każdej sztuki użytkowej jest wyższa od dopłat do in-
nych ras; bo o ile dopłaty do innych ras owiec wynoszą obecnie 
ok.114zł, to dopłata do cakla podhalańskiego jest blisko 500zł, o 
ile ma się ten genotyp. Wraz z moimi, wypasam owce rasy cakiel 
podhalański innych hodowców, ale tak, by nie mieszały się z in-
nymi rasami, które wypasam w Jaworkach. 

- A jakie ma Pan największe problemy na halach?
Jeden to taki, że coraz mniej ludzi garnie się do wychodzenia 

z owcami na pięć miesięcy. Jeszcze sobie radzę, ale jak tak dalej 
pójdzie, to juhasowanie już chyba niedługo zaginie. Z wilkami 
też mam straszny problem. Od 1997r. są one objęte ścisłą ochro-
ną, nie wolno do nich strzelać i jest ich coraz więcej. Główne ich 
siedlisko jest w Jaworkach, ale i pojawiły się już całkiem blisko 
nad Szczawnicą. I to w biały dzień. Coraz śmielej atakują i przy-
noszą duże straty w owcach. Były lata, że traciłem do czterdziestu 
owiec. W zeszłym sezonie straciłem ich około dziesięciu – piętna-
stu sztuk. Ponieważ wilki są pod całkowitą ochroną, więc Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca pieniądze za szkody 
wyrządzone przez wilka – równowartość rynkową owcy, z tym że 
- właścicielom owiec, a procedury są bardzo długotrwałe i nużące. 
Czasem właściciele przez to rezygnują z rekompensaty.

-Ukoronowaniem, ale i zakończeniem sezonu wypasu owiec 
jest jesienny redyk, czyli ich powrotny przepęd z hal. I od sześciu 
lat Szczawnica powróciła do dawnej tradycji przepędzania owiec 
ulicami miasta, co jest bardzo widowiskową imprezą. Idziecie 

pięknie ubrani po góralsku, baca z juhasami i psami pasterski-
mi, z muzyką góralską na przedzie, a za wami morze owiec. Pan, 
wraz z Miastem Szczawnicą, MOKiem, jest głównym organizato-
rem tego przedsięwzięcia. Czy idzie Pan także z innymi bacami?

Nie, jest nas tu na jaworczańskich halach z dziesięciu baców, z 
kilkoma tysiącami owiec. Ja robię pokazowy redyk tylko ze swo-
imi owcami, prowadzonymi przez juhasów zatrudnianych przeze 
mnie. W tym roku było ich dziewięciu. Do pomocy mamy psy 
– siedem owczarków podhalańskich, to psy stróżujące i cztery 
pieski rasy Border collie, które pomagają przy zapędzaniu owiec.  
Idziemy w sobotę, w środku dnia, żeby ludzie mogli to zobaczyć. 
Pozostali bacowie wracają w innym terminie, mniejszymi stada-
mi, idąc przez Szczawnicę często w nocy, lub nad ranem, żeby 
nie paraliżować ruchu ulicznego. Z roku na rok jest coraz więcej 
widzów i to coraz bardziej śmiałych. Wchodzą przed owce, żeby 
zrobić zdjęcie, a to bardzo dezorganizuje przemarsz. A podczas 
zeszłorocznego redyku za stadem owiec szło drugie tyle ludzi. 
W tym roku miałem bardzo krótki redyk, bo tylko z Jaworek na 
Piaski, gdzie na koniec była impreza folklorystyczna. Zwykle na-
stępnego dnia szliśmy z owcami dalej, aż za Nowy Targ, ok.50 
km, ale w tym roku, ze względu na duży przypływ turystów i 
ogromną ilość samochodów zdecydowałem, że bezpieczniej bę-
dzie, gdy właściciele przyjadą odebrać owce na Piaski. I tak już 
chyba zostanie.

- Jak rozpoznaje Pan owce, która jest czyja?
Ja znam je wszystkie, a dodatkowo znaczę je odpowiednim ko-

lorem lakieru, np. owce właścicieli ze Szczawnicy są oznakowane 
kropką niebieskiego lakieru, a owce z Nowego Targu – oznako-
wane zielonym lakierem itd. Wydawane są przez tzw. okienko z 
kosaru i trafiają wprost do swoich gospodarzy. Każda owca ma 
dwa kolczyki w uszach ze swoim własnym numerem i każda jest 
rejestrowana; można ją odszukać w komputerze, gdzie oznaczony 
jest numer gospodarstwa, z którego została zabrana oraz mojego 
gospodarstwa, w którym przebywa. Jest to też potrzebne do uzy-
skania dopłat. Ponadto przychodzi kontrola i każdą owcę spraw-
dza, czy trafiła tam, gdzie trzeba. A dodatkowo jeszcze gospo-
darze stosują swoje własne znaki: dodatkowe kolczyki, dziurki w 
uszach i nacięcia, żeby szybciej i łatwiej odnaleźć swoje owce. 

- Weszliśmy na poziom stosowania przy wypasie owiec kom-
puterów i dopłat, a czy coś z dawnych zwyczajów przetrwało do 
obecnych czasów? Czy Pan jeszcze je stosuje?

Oczywiście. Przed wyjściem z owcami na hale biorę udział 
w bacowskiej mszy św. w Ludźmierzu ma rozpoczęcie sezo-
nu. Tam się dostaje szczypki osmalone w poświęconym ogniu, 
żeby tymi szczypkami rozpalić na hali pierwszą watrę, która aż 
do końca sezonu nie wygasa; dostajemy też wodę święconą i tą 
wodą święcimy owce w kosarze, psy i nawet juhasów. Rozwija-
my też łańcuch, jak owce wychodzą z kosaru, żeby po nim prze-
szły i trzymały się kosaru, jak ogniwka tego łańcucha. Zawsze 
też zabieram na bacówkę starodawny miedziany kocioł, z XIX 
wieku, który mam po ojcu wspomnianego Andrzeja Majerskiego 
z Rytra; on także wypasał owce na halach i używał go do pod-
grzewania wody. 

- Życzę Panu, by i w tym roku znaleźli się chętni do pracy u 
Pana juhasi, żeby wilki nie trzebiły stada, a ilość trawy na halach 
była wystarczająca dla wszystkich owiec oraz by Jesienny Redyk, 
tak chętnie oglądany przez turystów, przebiegł bezpiecznie i spo-
kojnie!

Rozmawiała Alina Lelito
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Pierwsza w nowym roku, a XXXVIII w obecnej kadencji już 

sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała miejsce 27 stycznia.  
Obrady odbywały się formie zdalnej, podobnie jak obrady po-
szczególnych komisji.

Na początek dokonaliśmy zmian w uchwale budżetowej pole-
gających m. in. na zwiększeniu dochodów o kwotę 1 141 172 zł w 
związku z dofinansowaniem ze środków europejskich projektu pn 
„Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powia-
towej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie 
Nowotarskim”. 

W kolejnym punkcie przyjęliśmy jednogłośnie rezolucję skie-
rowaną m. in. do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przy-
wrócenia w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu kontraktu w zakresie realizacji etapu 
podstawowego programu profilaktyki raka piersi. Szpital od wielu 
lat realizował etap podstawowy programu profilaktyki raka piersi. 
Od kilku lat, mimo dostępności odpowiedniego personelu, jed-
ną z przeszkód znacznie utrudniających prowadzenie programu 
profilaktyki raka piersi był posiadany przez Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu przestarza-
ły sprzęt. który funkcjonował ponad 20 lat i było to urządzenie 
w pełni analogowe. Awaryjność urządzenia w ostatnich latach 
wpływała negatywnie zarówno na liczbę wykonywanych badań 
jak i średni czas oczekiwania na jego realizację. W 2021 r. szpi-
tal uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 
600 000,00zł na wymianę aparatu. Nowy w pełni cyfrowy mam-
mograf oferuje nieporównywalnie lepszą jakość zdjęć i większe 
bezpieczeństwo dla pacjentek. Jednym z wymogów realizacji 

programu jest posiadanie przez podmiot leczniczy pozytywnego 
wyniku audytu klinicznego wykonywanych zdjęć, przeprowadza-
nego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w Warszawie. Prze-
prowadzony audyt kliniczny brał pod uwagę zdjęcia wykonywane 
na starym aparacie. Należy podkreślić, iż w okresie objętym au-
dytem była już podpisana umowa na dostawę i montaż nowego 
urządzenia. Instalacja cyfrowego mammografu rozpoczęła się w 
dniu 8 września 2021 roku, zaś w dniu 6 grudnia 2021 r. Pracow-
nia Mammografii wznowiła swoją działalność. Jednakże pomimo 
posiadania najwyższej jakości instrumentu, konsekwencją nega-
tywnego wyniku audytu klinicznego było wypowiedzenie umo-
wy na realizację programu profilaktyki raka piersi zawartej przez 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym 
Targu. Dodatkowo skutkiem wypowiedzenia umowy jest brak 
możliwości uzyskania nowego kontraktu na realizację programu 
profilaktyki raka piersi przez okres 5 lat.

Przy okazji informuję, że niestety, z powodu zarażenia więk-
szości personelu, w styczniu zamknięty został oddział pediatrycz-
ny w naszym szpitalu. Z informacji przekazanej przez dyrekto-
ra szpitala Marka Wierzbę wynika, że prowadzone są działania, 
żeby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie tego 
niezwykle ważnego oddziału.

W dalszej części obrad Rada Powiatu Nowotarskiego przyjęła 
sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskie-
go w roku 2021 oraz podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia planów 
pracy komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2022.

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

Nieustannie zachęcam niezaszczepionych do szczepień prze-
ciw covid-19.

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

     
   Tomasz Hamerski

  Radny Powiatu Nowotarskiego

W nim nasze źródła
Nasze przyszłe życie w pełnej komunii 

z Bogiem jest różnie ujmowane i nazy-
wane: niebem, miastem Bożym, górnym 
Jeruzalem, Syjonem... Chodzi po prostu 
o zobrazowanie tej rzeczywistości, która 
przewyższa obecną; przewyższa, gdyż na-
sze życie bez ścisłej wspólnoty z Bogiem 
jest niepełne, jakby okaleczałe, w pewnym 
sensie „poniżone”. Tym bowiem, co czło-
wieka rzeczywiście poniża, jest grzech. 
Ponieważ żyjemy na ziemi jako grzeszni-
cy, jesteśmy w tym życiu pielgrzymami ku 
właściwej nam doskonałości – jako ludzi, 
jako dzieci Bożych – pielgrzymami ku 
niebu, ku Bogu. Oznacza to, że nie istnie-
je ostra linia przecięcia między ziemskim 
a przyszłym życiem, lecz kontynuacja, 
otwierająca się każdego dnia przed nami 
droga.

Ażeby ta droga nie była iluzoryczna, 
lecz konkretna i rzeczywista, każdy z nas 
potrzebuje realnych znaków i środków, 

które nam pomogą tę drogę przebyć owoc-
nie, poprowadzą nas. Potrzebujemy Bo-
żego, zbawczego „środowiska”, w którym 
odnajdziemy to wszystko, czego nam na tej 
drodze potrzeba. I tym zbawczym środo-
wiskiem, a zarazem w najściślejszym zna-
czeniu naszym domem, jest Kościół.

Nasze przywiązanie, zapatrzenie w zie-
mię nie pozwala nam w całej wyrazistości 
zobaczyć prawdy, że te nasze ziemskie 
domy, mieszkania, nie są nimi w ścisłym 
sensie. Kiedyś bowiem trzeba je będzie 
porzucić, zostawić, choćby były zbudowa-
ne nawet z najtrwalszych i najkosztowniej-
szych materiałów.

Bóg w swym miłosierdziu ofiarowu-
je nam już tu na ziemi dom, którym jest 
Kościół – dom Boży, w którym On sam 
zamieszkuje z nami, abyśmy mogli kiedyś 
zamieszkać z Nim na wieki. Dlatego nale-
ży, według słów św. Jana Pawła II: „Czynić 
Kościół domem i szkołą komunii”.

W Kościele rodzimy się dla Boga, dla 
nieba, w nim czerpiemy życie i łaskę. To 

zwłaszcza do Kościoła odnoszą się sło-
wa psalmisty Pańskiego, który mówi: „O 
Syjonie [o Kościele] powiedzą: «Każdy 
człowiek urodził się na nim» [...] I tańcząc 
śpiewać będą: «Wszystkie moje źródła są 
w tobie»” (Ps 87, 5. 7).

Tak – nasze najgłębsze, najbardziej ży-
wotne źródła są w Kościele. Czyż może 
być coś istotniejszego, bardziej doniosłego 
niż narodzenie się dla Boga, do wieczno-
ści, do wspólnoty mieszkańców nieba?

Czy dziękujemy Bogu za wielki dar Ko-
ścioła, w którym Bóg prowadzi ku sobie 
każdego z nas? Czy modlimy się o powoła-
nia kapłańskie? Czy dbamy o nasz kościół 
parafialny? Czy włączamy się w życie na-
szej parafialnej wspólnoty? Czy kochamy 
ten nasz najwspanialszy na świecie dom? 
Czy naprawdę kochamy Tego, Który w 
nim mieszka. Czy naprawdę kochamy 
przywołującą nas do kościoła Matkę?

Danuta Mastalska
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Kolejną, niezwykle interesującą prelek-
cją, na którą zaprosił Pieniński Od-

dział PTTK 30 stycznia br. do Jazz Baru 
było dwugodzinne wystąpienie Sebastiana 
Kawy, połączone z prezentacją pięknych 
slajdów. 

Sebastian Kawa to lekarz (o specjal-
ności ginekologia i położnictwo), pi-
lot szybowcowy i żeglarz sportowy, 
siedemnastokrotny mistrz świata w kon-
kurencjach szybowcowych, wielokrotny 
rekordzista świata w szybownictwie, od 
wielu lat w czołówce światowego rankin-
gu pilotów szybowcowych, najbardziej 
utytułowany pilot szybowcowy w historii. 
Od 8 do 18 roku uprawiał żeglarstwo (Ca-
det, Optymist i 420). Jest wielokrotnym 
mistrz Polski, zwycięzcą spartakiady mło-
dzieżowej. Uczestniczył też w mistrzo-
stwach świata i dwukrotnie Europy pływa-
jąc w klasie Cadet.

Od 16 roku życia związał się z szybow-

nictwem. Jest synem znane-
go pilota szybowcowego i 
instruktora Tomasza Kawy. 
Mieszkając w pobliżu góry 
Żar na Śląsku, od dziecka 
był wprowadzany w arka-
na szybowcowego sportu i 
wysokich  lotów. Kawa jest 
członkiem Aeroklubu Biel-
sko-Bialskiego. W powietrzu 
spędził 7 tysięcy godzin. Jest 
obecnym mistrzem świata 
w klasie 15 m i Standard. 
Znaczącą część swych sukcesów lotni-
czych odniósł startując na szybowcach 
polskiej konstrukcji (PW-5, Brawo i Dia-
na 2). W swojej karierze ma 34 medale mi-
strzostw świata, Europy i szybowcowych 
igrzysk, w tym 17 złotych z mistrzostw 
świata.

Sebastian Kawa podczas spotkania w 
Jazz Barze podzielił się ze słuchaczami 
swoimi przygodami związanymi z bra-
niem udziału w zawodach szybowcowych 
w różnych częściach świata. Opowiedział 
kilka ciekawostek dotyczących budo-
wy szybowców, co mają na pokładzie, w 
jaki sposób się jej transportuje i jak wiele 
zależy od długości skrzydeł. Przybliżył 
specyfikę kierowania szybowcem dzięki 
podmuchom wiatru, wykorzystaniu ko-
minów termicznych i wznoszących prą-
dów powietrza, a także zdradził czym jest 
zjawisko żagla i zjawisko fali. Podkreślił 
w tym wszystkim umiejętności czytania 
przez pilota stanu pogody i rzeźby terenu. 

Zaprezentował także mnóstwo pięknych 
zdjęć z lotów nad górami: Beskidem Ślą-
skim, Tatrami, Alpami a nawet Himalaja-
mi, a także pustyniami w Afryce i Ame-
ryce Południowej. Nie było go tylko na 
Antarktydzie, więc kto wie, czy nie stanie 
się to jego kolejnym wyzwaniem, podob-
nie jak przelot szybowcem nad szczytem 
K2  w azjatyckim Karakorum. Życzymy 
powodzenia i wysokich lotów! 

Organizatorem spotkań był Pieniński 
Oddział PTTK w Szczawnicy.

W piątek 21 stycznia br., w szczawnic-
kim Jazz Barze, odbył się dwugo-

dzinny wykład znanego podróżnika, foto-
grafa i autora książek - Łukasza Supergana. 
Bohater wieczoru, przedstawiony przez 
organizatora spotkania – prezesa Oddziału 
Pienińskiego PTTK w Szczawnicy Marka 
Misztala, znany jest z pokonywania samot-

nie długodystansowych tras. Do jego najważniejszych przedsię-
wzięć należą:

- Przejście irańskiego łańcucha gór Zagros - w 2014r.
- Pokonanie Izraelskiego Szlaku Narodowego 1020 km – w 

2016r.
- Zimowy trawers Islandii wschód – zachód na dystansie 800km
- Zimowe przejście górami Polski  - 1098 km
- Zdobycie Piku Lenina – 7133m n.p.m.

Oraz dwukrotne przej-
ście Łuku Karpat, przejście 
grani Pirenejów, przejście 
Alp.

Na spotkaniu w Jazz 
Barze Łukasz Supergan 
opowiadał o wyjątkowo-
ści i atrakcyjności górskich 
wędrówek zimą. Dzielił się 
swoim doświadczeniem z 
wycieczek na Babią Górę 
Podpowiadał, od jakich gór 

w Polsce zacząć wyprawy po śniegu, jak zachować w nich bezpie-
czeństwo, co ze sobą zabrać. Zwracał uwagę na czynniki pogodo-
we, ich zmienność i specyfikę lokalną. Pokazywał wyposażenie 
swojego plecaka i rodzaj ubrań, które gwarantują przetrwanie i za-
chowanie zdrowia w najtrudniejszych nawet warunkach. Podróż-
nik swoją barwną opowieść, przekazywaną doskonałą polszczy-
zną okrasił pięknymi zdjęciami z wypraw, w których uczestniczył. 
Podkreślał też ogromną rolę dobrego przygotowania, którego nie 
zastąpi żaden, nawet najlepszy ekwipunek! Jedno jest pewne, góry 
zimą nie są dla każdego, tylko dla osób o dobrej kondycji, odpo-
wiednio przygotowanych i potrafiących dobrze ocenić sytuację. 

strona  17

Nr 353  -  LUTY 2022MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



SP 

1

SP 

2

Styczeń to okres, w którym uczniowie w naszej 
szkole kończą pierwsze półrocze tego roku. Pomiędzy 
świętami a feriami nie było zbyt wiele dni szkolnych, 
ponieważ przerwę feryjną rozpoczęliśmy w tym roku 
w pierwszej turze. Wszyscy staraliśmy się jak najlepiej 
wykorzystać ten czas na ewentualne poprawianie ocen 

czy nadrabianie szkolnych zaległości.  Przed feriami nauczycie-
le spotkali się z rodzicami na zebraniach, na których udzielili 
informacji dotyczących aktualnych wyników w nauce ich pod-
opiecznych. Było to szczególnie ważne dla rodziców uczniów klas 
ósmych, którzy omawiali wraz z nauczycielami pierwsze próbne 
egzaminy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. 

Na czas ferii nasza szkoła przyłączyła się do propozycji Bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica pt. „AK-
TYWNE FERIE” i w jej 
ramach zorganizowane 
zostały w naszej szko-
le różnorodne zajęcia 
tematyczne: muzyczne, 
teatralne oraz z robo-
tyki – tak, aby każdy 
chętny uczeń mógł w 
nich uczestniczyć. Po-
mysł przypadł do gustu 
zarówno Rodzicom, jak 
i Uczniom, którzy połą-
czyli przyjemne z poży-
tecznym i brali udział w 
zajęciach chętnie i ak-
tywnie. 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Świątecznej Obcojęzycznej

We wtorek 11.01.2022 roku w budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy w sali kinowej odbyła się 
ósma edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świą-
tecznej Obcojęzycznej „Christmaslieder & Weihnachts-

songs”. Szczególnie wyjątkowa, gdyż rok temu restrykcje związane z 
pandemią nie pozwoliły nam zorganizować konkursu.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele języków 
obcych Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. W konkursie tegorocz-
nej edycji wzięły udział szkoły z Ochotnicy Dolnej, Krościenka, Szczaw-
nicy, Szachtowej, Tylmanowej i Grywałdu. Nagrody zostały przyznane w 
dwóch kategoriach dla dwóch grup wiekowych.

Głównym celem przyświecającym organizatorom jest propagowanie 
nauki języków obcych wśród młodzieży oraz promowanie aktywności 
twórczej.

Jury w składzie: pani Alina Lelito – redaktor naczelna „Z doliny Graj-
carka”, pani Agata Werner- nauczycielka języka angielskiego w Zespo-
le Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, pan Józef Pańsz-
czyk- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczawnicy, oceniało 
poprawność językową, stronę muzyczno-wokalną, interpretacją wykony-
wanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody dla zwycięz-
ców zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

Wyniki VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecz-
nej Obcojęzycznej:

Kategoria soliści kl. IV - VI:
I m- Karolina Franczyk (SP Ochotnica Dolna)
II m.- Amelia Hryc (SP Grywałd)
III m. – Alicja Mastalska (SP1 Szczawnica)
Wyróżnienia: Aleksandra Andruszko - (SP Grywałd) i Michał Nie-

głos - (SP2 Szczawnica)
Kategoria soliści kl. VII i VIII
I m.- Sara Kaczorowska (SP Szlachtowa)
II m. – Nicola Dyda – (SP1 Szczawnica)
III m.- Kinga Ligas – (SP Tylmanowa)

Wyróżnienia: Wiktoria Kozielec (SP2 Krościenko) i Martyna Wier-
cioch (SP2 Szczawnica)

Nagrody laureatom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
- Pan Grzegorz Niezgoda, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczaw-
nicy – Pani Anna Szczepaniak oraz Dyrektor Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Szczawnicy – Pan Józef Pańszczyk.

Na zakończenie Pani Dyrektor SP nr 2 wręczyła jury oraz Panu Bur-
mistrzowi symboliczne upominki oraz pamiątkowe dyplomy każdemu 
uczestnikowi ósmej edycji konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za pomoc i zaan-
gażowanie w organizację konkursu. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za 
ufundowanie nagród, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie 
sali i profesjonalnego sprzętu. Dziękujemy naszemu szanownemu Jury, 
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tisch-
nera za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursu, przedsta-
wicielom prasy oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do 
występów. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą się cieszyły 
równie dużą popularnością.
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Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Aktywne ferie 

W czasie ferii uczniowie naszej szkoły skorzy-
stali z bogatej oferty zaproponowanej przez Urząd 

Miasta w  Szczawnicy począwszy  od seansów  filmowych, wycie-
czek  krajoznawczych, tańszych karnetów na wyciągi narciarskie 
i pływalnie. Szkoła  prowadziła również  zajęcia plastyczne, arty-
styczne , programowania Scratch oraz zajęcia ruchowe. Ucznio-
wie mogli uczyć się przez zabawę, a przede wszystkim odpocząć 
na świeżym powietrzu w aurze prawdziwej pienińskiej zimy.

I miejsce Sary Kaczorowskiej

11.01.2022 r. w sali Kinoteatru „Pieniny” Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej. Naszą szkołę reprezentowa-
ła Sara Kaczorowska, która zajęła I miejsce w kategorii uczniów 
klas VII-VIII. Serdecznie gratulujemy Sarze i życzymy dalszych 
sukcesów muzycznych.

Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy 
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola 

na nowy rok szkolny 2022/2023
*Zapisy rozpoczynają się od 14 lutego 2022r. i trwają do 

dnia 11 marca 2022 r.   *Karty zapisu dziecka do przedszkola 
do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przed-
szkole.szczawnica.pl lub w sekretariacie przedszkola.

Przyjmujemy dzieci od 3 – 6 lat a w przypadku wolnych 
miejsc także dzieci 2,5 letnie

Przedszkole czynne w godzinach  6.30 – 17.30
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie: śniadanie, 

obiad, podwieczorek                          
* otaczamy opieką żywieniową dzieci alergiczne                                                                                        
* odliczamy dzienną stawkę, za każdy dzień nieobecności 

dziecka w przedszkolu 
Oferujemy:                                                                                                                                        
* Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną                                                                                                  
* w ramach realizacji podstawy programowej: język angielski 

2 razy w tygodniu, religia, zajęcia ruchowe, muzyczne, plastycz-
ne, techniczne, kulinarne, matematyczne, językowe, teatralne.

* realizację ogólnopolskich projektów edukacyjnych zgod-
nych z podstawą programową i priorytetami MEN na każdy rok 
szkolny                                                                                                                                                 

* nowoczesne metody pracy                                                                                                         
* indywidualne podejście do każdego dziecka                                                                 
Nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, gimnastyka 

korekcyjna, zajęcia taneczne, rytmika, robotyka i programo-
wanie.

Aby w pełni poznać działalność naszego przedszkola za-
praszamy do osobistego kontaktu, na stronę internetową oraz 
facebook naszej placówki.                                                                                                                                

e-mail: przedszkole@szczawnica.co    tel.18 262 23 27

Z wielką radością i dumą infor-
mujemy, że Miejskie Przedszkole Pu-
bliczne w Szczawnicy zostało laure-
atem nagrody głównej- Grand Prix w 
konkursie „Szkolne Przygody Gangu 

Swojaków” zorganizowanym przez Jeronimo Martins Polska 
S.A. właściciela sieci sklepów Biedronka, który od lat wspie-
ra edukacyjne inicjatywy dla dzieci, pozwalające rozwijać ich 
wiedzę i umiejętności, pobudzające kreatywność i uczące jak od 
najmłodszych lat żyć blisko natury i w zgodzie z nią. Z wykorzy-
staniem maskotek Swojaków przeprowadzono cykl zajęć ukazu-
jących piękno ojczystej przyrody, zagrożone gatunki zwierząt 
oraz sposoby dbania o przyrodę. Zajęcia realizowane były zgod-
nie z priorytetami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022. (Wzmacnianie edukacji ekologicznej. Rozwijanie 
postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu z arty-
stycznym wykonaniem piosenki bohaterów. Dzięki pomysłowo-
ści i zaangażowaniu grupy oraz pań nauczycielek-Małgosi Bo-
tor i Agnieszki Wiśniewskiej przedszkole znalazło się w gronie 
zwycięzców.    

Wśród ponad 460 zgłoszonych prac konkursowych z całej 
Polski, nasze przedszkole-a konkretnie grupa „Skrzaty” znala-
zła się w grupie 5 przedszkoli, które otrzymały nagrodę głów-

ną-3000,00 zł. Po-
nadto, każde dziecko 
biorące udział w 
konkursie otrzyma 
maskotkę –Swojaka, 
nauczyciele dyplomy 
a przedszkole certy-
fikat. 

Gratulujemy!
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Jeziorne potwory
W zimowe miesiące, ja i mój mąż Janusz, tęsk-

nimy za latem spędzonym pływając po jeziorze Erie na pokładzie 
naszej łodzi. Tereny otaczające to jezioro są licznie zamieszkałe 
przez rdzenną ludność „Sześciu Narodów”, miejscowi Indianie 
od tysięcy lat opowiadają legendy o potworach żyjących w wielu 
jeziorach Kanady. Legendy o gigantycznych potworach wodnych 
znane są na całym świecie; najbardziej znana jest ta o słynnej Nes-
sie w Loch Ness w Szkocji, spopularyzowanej przez amerykański 
film z 1996r.   

Jedna z najstarszych kanadyjskich legend sięga czasów na dłu-
go przed przybyciem tu europejskich osadników. Dotyczy ona 
potwora w jeziorze Ogopogo, w Kolumbii Brytyjskiej, którego 
udokumentowane obserwacje miały miejsce w 1855 oraz w 1872r. 
W języku ludu Okanagan, słowo „ogopogo” oznacza „ducha jezio-
ra”; obawiano się go, ale i szanowano, składano mu ofiary w pod-
ziemnej jaskini w Squally Point, gdzie podobno mieszkał. Miał 
on przybierać postać wodnego węża, przypominającego rzekomo 
wymarły gatunek plezjozaura, a jego wizerunek został utrwalony 
na jaskiniowych petroglifach i innych formach sztuki. Stworzenie 
to jest uważane w rdzennej kulturze za święte i ma przypominać 
człowiekowi o dbaniu o wodę, ziemię i środowisko naturalne.

W ciągu ostatnich dwóch stuleci pojawiło się wiele opisów 
dotyczących potworów w jeziorze Erie. Ponad stu naocznych 
świadków obserwowało czarno-zielonkawego potwora wodnego o 
długości od 10 do 15 metrów, jednakże w każdym przypadku ci, 
którzy próbowali udokumentować jego istnienie, nie zdołali tego 
uczynić. W 1793r., na północ od miejscowości Sandusky w ame-
rykańskim stanie Ohio, kapitan statku Felicity, zauważył duże 
stworzenie przypominające ogromnego węża. Inna obserwacja, o 
której doniosły lokalne gazety, miała też miejsce w lipcu 1892 
roku, przez załogę statku płynącego z Buffalo w stanie Nowy Jork, 
do miasta Toledo w stanie Ohio. We wzburzonych, pieniących się 
wodach jeziora Erie, pasażerowie ujrzeli „ogromnego węża”, któ-
ry wyglądał, jakby „walczył z niewidzialnym wrogiem”. Rozcią-
gnięty na pełną długość, miał około 15 metrów i około 1.2 metra 
w obwodzie, duże płetwy, oraz głowę ze „wściekle iskrzącymi 
się” oczami, wystającą ponad powierzchnię wody o dodatkowe 
1.5 metra. Crystal Beach była miejscem takiej obserwacji 5 maja 
1896r., kiedy to czterech świadków widziało potwora wodnego, 
który miał głowę psa, około 10 metrów długości, a spiczastym 
ogonem wzburzał wodę.

Nowsza seria obserwacji, która zyskała wiele uwagi, miała 
miejsce w 1993r. Wtedy to, kilka osób było świadkiem 30-me-
trowego stworzenia pływającego blisko brzegu w pobliżu miej-
scowości Lowbanks, w prowincji Ontario. Ponownie zostało ono 
zauważone w tym samym rejonie przez pięciu rybaków. Tego 
samego roku, 24 sierpnia, tygodnik „Weekly World News” za-
mieścił na pierwszej stronie artykuł o zgłoszonym ataku na jede-
nasto-metrową żaglówkę przez „200-tonowego wodnego potwo-
ra”. Wedle zeznań pięciu świadków, którzy uciekli bez obrażeń, 
łódź została zmiażdżona „jak skorupka jajka”. Wraz z prasową 
relacją, opublikowano zdjęcie tego wydarzenia, zrobione rzekomo 
przez pasażera lecącego nisko nad jeziorem Erie samolotu. Grupa 
biznesmenów z Ohio zaoferowała wówczas pokaźną nagrodę za 
dowód istnienia potwora jeziornego, ta jednak nigdy nie została 
odebrana.  

Istnieje też kilka relacji dotyczących potwora w pobliskim nam 
jeziorze Ontario. Podczas rejsu łodzi handlowej z Toronto do Nia-
gary, zauważono w wodzie „wielkiego węża” o długości około 9 
metrów, co spowodowało nieoczekiwany powrót łodzi do portu. 
Świadkowie potwierdzili to zjawisko przysięgą jaką złożyli przed 
sędzią pokoju. 3 lipca 1817 r. załoga innego statku była świad-

kiem pojawienia się czarniawego potwora podobnego do węża, o 
średnicy około 50 cm i długości od 12 do 15 metrów. Natomiast 
5 sierpnia 1829 roku, dwoje dzieci obserwowało wężopodobne 
stworzenie o długości od 8 do 12 metrów, w pobliżu miejscowości 
Grantham. Zostało to opisane w lokalnej gazecie, w której stwier-
dzono, że „nie była to pierwsza obserwacja w jeziorze Ontario i 
bez wątpienia takie węże żyły w jeziorze”. W 1968 roku, mieszka-
niec Scarborough zauważył 20-metrową istotę podobną do węgo-
rza z wielką grzywą, pływającą blisko brzegu. 

Kingstie to nazwa nadana obserwacjom niezwykłych stworzeń 
w okolicy miejscowości Kingston, we wschodniej części jeziora 
Ontario. Wczesna masowa obserwacja miała miejsce we wrześniu 
1881 roku, kiedy to pasażerowie i załoga parowca „Cygan” zauwa-
żyli „potwora” z małymi nogami i dużym ogonem, o długości od 
10 do 16 metrów. Podobno takich naocznych obserwacji było wie-
le. W sierpniu 1931r., dwóch lekarzy płynący do klubu jachtowego 
Alexandria Bay w Kingston, zauważyło 30-metrowe stworzenie, 
które opisali jako mające „jedno oko na środku głowy i dwa po-
dobne do poroża rogi”. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, pracownik Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Ontario, 
dwukrotnie był świadkiem „dużego stworzenia nurkującego do 
jeziora z brzegów hrabstwa Prince Edward”.

Jezioro Simcoe w prowincji Ontario, ma też swojego potwora, 
znanego jako Igopogo. To zjawisko jest opisane jako „duże zwie-
rzę o psiej twarzy”. Zostało zauważone przez wielu ludzi w ciągu 
ostatnich 100 lat, szczególnie na południowym krańcu jeziora i w 
zatoce Kempenfelt. Według naukowców może to być kilka takich 
stworzeń zamieszkujących jezioro Simcoe. Podobno Igopogo zo-
stał „złapany” na taśmie wideo w 1991 roku. 

Jezioro Seneca w amerykańskim stanie Nowy Jork jest naj-
większym, najdłuższym, liczącym około 60km, oraz najgłębszym, 
ponad 188m, z jedenastu jezior Finger Lakes. Nazwa wywodzi 
się od narodu Seneków i oznacza „miejsce kamieni”. Rzekomo 
podwodny tunel pomiędzy jeziorami Seneca i Cayuga, które leżą 
poniżej poziomu morza, może być legowiskiem „potwornego 
węża jeziornego”. Według raportu w Rochester Herald z 14 lipca 
1899r., parowiec Otetiani pływał po jeziorze Seneca, gdy pasaże-
rowie zobaczyli w wodzie duży obiekt. Jeden z pasażerów, który 
był geologiem, uważał, że obserwowane stworzenie to wymarła 
północno-amerykańska jaszczurka morska należąca do grupy ry-
bożerców. Według jego opisu, potwór miał „głowę o trójkątnym 
kształcie, z oczami okrągłymi jak u ryby, pysk był bardzo długi i 
uzbrojony w dwa rzędy trójkątnych, ostrych, białych zębów. Ciało 
było pokryte brązowo-zielonkawą substancją, która przypominała 
pancerz żółwia. Widząc potwora, kapitan Herendeen przyspieszył 
łódź i zderzył się z tym monstrum, wyrywając w jego boku dziurę. 
Podobno zderzenie to złamało mu kręgosłup, wówczas potwór za-
tonął i zniknął w głębinach jeziora Seneca, ale czy na zawsze? 

Gdy z nadejściem wiosny znów powrócimy naszą łodzią na je-
ziora, będziemy wypatrywać legendarnych potworów w ich wo-
dach, ale może będzie to tylko złudzenie optyczne.  
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Barokowe Eksploracje 2022 
- inauguracja

W środę 12 stycznia, w malowniczo 
położonym kościele w Jaworkach, miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie, inauguru-
jące 12. edycje Festiwalu Barokowe Eks-

ploracje. W programie premierowego koncertu znalazły się cztery 
wybrane kantaty z „Oratorium na Boże Narodzenie” BWV 248 
J.S.Bacha, w wykonaniu międzynarodowego Baroque Collegium 
1685 - Chóru i Orkiestry oraz wybitnych solistów: Magdaleny 
Podkościelnej - sopran, Margot Oitzinger - alt, Tobiasa Hungera  - 
tenor oraz Petera Kooija – bas, światowego autorytetu i wielkiego 
znawcę repertuaru bachowskiego. 

W składzie wykonawczym znaleźli się artyści z ośmiu krajów 
Europy, w tym wirtuozi wykonujący wymagające instrumentalne 
partie koncertujące, a wśród nich: Węgier László Borsody, gra-
jący na trąbce naturalnej, Krzystof Bialasik oraz Jiři Tarantik 
na rogach naturalnych, Petra i Aleš Ambrosi prezentujący partie 
obojowe, oraz znakomita skrzypaczka Magdalena Malá. W chó-
rze Baroque Collegium, obok szczawnickich kame-
ralistów, wystąpili śpiewacy związani z ośrodkami 
muzycznymi w różnych częściach Polski oraz ze 
Słowacji. Próby do koncertu odbyły się w Dworku 
Gościnnym w Szczawnicy

Całość kompleksowo przygotowała i poprowadzi-
ła Agnieszka Żarska - twórczyni i dyrektor artystycz-
ny Festiwalu Barokowe Eksploracje oraz założyciel-
ka Baroque Collegium 1685, pełniąca jednocześnie 
funkcje chórmistrza oraz managera projektów. 

Wydarzenie było transmitowane na żywo za po-
średnictwem kanału You Tube i stron na facebooku. 
Wysokiej jakości transmisję zrealizowało Ars So-
nora Studio.

Koncert został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez publicz-
ność zgromadzoną na miejscu, jak też przez odbiorców z Polski i 
zagranicy, oglądających go za pośrednictwem mediów. 

Nagranie koncertu wciąż dostępne jest pod linkiem : https://
www.youtube.com/watch?v=NEwss6FvlSQ

Tłumaczenie tekstu Oratorium oraz biogramy artystów można 
znaleźć pod linkami: 

http://baroque.szczawnickichor.pl/oratorium-bwv-248-tekst...
http://baroque.szczawnickichor.pl/artysci,1,94.html
Organizatorem Barokowych Eksploracji jest stowarzyszenie 

Szczawnicki Chór Kameralny. Dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Muzyka”, 
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wspar-
cie: Pieniński Bank Spółdzielczy, Czeskie Centrum w Warszawie. 
Współpraca: Parafia p.w. Pośredniczki Łask w Szlachtowej, Hotel 
Batory ***, Centrum Kongresowe Dworek Gościnny, Pieniny Spa 
Resort, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Ars Sonora Stu-
dio. 

Tekst: SCK
Fot.: Ars Sonora Studio
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Podróże małe i duże

Lloret de Mar - hiszpańskie 
miasteczko na wybrzeżu Costa Brava

Wyjeżdżając z Barcelony już w stronę domu, szukamy miejsca, 
gdzie moglibyśmy jeszcze troszeczkę poplażować i nacieszyć się 
słońcem. Po prostu pobyczyć się! W końcu jesteśmy na hiszpań-
skim wybrzeżu Costa Brava, a że lato w Szwajcarii nie jest w tym 
roku zbyt łaskawe, chcemy porządnie się wygrzać zanim wrócimy 
do kraju. Chcąc nie chcąc trafiamy do Lloret de Mar, jednej z 
bardziej znanych miejscowości na wybrzeżu, kurortu oraz impre-
zowej stolicy Costa Brava. Jednakże jesteśmy mile zaskoczeni, bo 
wydaje się tu być całkiem przyjemnie a jednocześnie nie spoty-
kamy tutaj wielkich tłumów turystów. Ze znalezieniem hotelu z 
parkingiem również nie mamy problemu a dodatkowym plusem 
okazuje się być basen na dachu budynku! Czego chcieć tu więcej?

Niestety… pełni szczęścia nie ma, ponieważ Czarek tydzień 
przed wyjazdem na wakacje złamał palca i opatrunek może ścią-
gnąć dopiero w połowie naszego urlopu. Wodę zarówno tą w mo-
rzu jak i w basenie ma stopniowo dawkowaną a kąpiele niestety 
jeszcze przez jaki czas przypominają styl bardzo emerycki. Jakże 
więc uratowała nas ta Barcelona, którą bardzo serdecznie wspo-
minamy i myślę, że jeszcze długo wspominać będziemy!

Pozostają nam więc w większości spacery po miasteczku czy 
delikatne, leniwe plażowanie. Plątając się tu i tam, korzystamy z 
szerokiej promenady ciągnącej się wzdłuż plaży. Pełno przy niej 

barów i kawiarni oraz restauracji. Co rusz zatrzymujemy się na 
krótko na pucharek lodowy aby osłodzić sobie te męki bez wod-
nych szaleństw. Godny polecenia jest spacer na malutki, prywatny 
zamek, położony tuż nad brzegiem morza. Najlepiej prezentuje się 
on o zachodzie słońca. 

I tak w końcu przychodzi pora na spakowanie samochodu i ru-
szenie dalej w stronę Francji i jej Lazurowego Wybrzeża. Jedno 
jest pewne, Hiszpania po raz kolejny skradła nasze serca i z pew-
nością jeszcze nie raz w jej gorące progi zawitamy!

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

XLV WARSZTATY MUZYCZNE 
- JAWORKI 2022

W ostatnim tygodniu 
stycznia, po raz 45 spo-
tkaliśmy się podczas Zi-
mowych Warsztatów Mu-
zycznych w Muzycznej 
Owczarnia. Tym razem w 
trybie covidowym w zaję-
ciach uczestniczyło blisko 
60 fanów muzyki i wspól-
nego grania. Najmłodszy 
uczestnik miał 11 lat (pobyt z rodzicami), natomiast najstarszy 
aż 59 lat. 

Coraz częściej zdarza się, że na Warsztaty przyjeżdżają rodzice 
wraz z dziećmi. Spotkanie na scenie rodzica z synem lub córką 
wzbudza wielkie emocje wśród słuchaczy, których z wiadomych 
względów tym razem było sporo mniej. 

Mimo niesprzyjających warunków pandemicznych, codziennie  
zagraliśmy otwarte jamy dla wolnych słuchaczy, którzy bawili się 

znakomicie wraz z 
uczestnikami.  

Zajęcia na tej 
edycji prowadziła 
wykwalifikowana 
kadra wybitnych 
polskich instrumen-
talistów i wokali-
stów: gitara - Rafał 
Panek, bas - Wojtek 
Pilichowski, perku-
sja - Tomek Machański, klawisze – Michał Rorat, wokal - Justyna 
Panfilewicz, Organizatorami tegorocznych warsztatów są związa-
ni z nimi od I edycji – Wojciech Pilichowski i Piotr Lelito.

Znakomite foto-
grafie z Warszta-
tów zapewnił nam 
szczawniczanin - 
Sebastian Mężyk.

Niestety, w tym 
roku odszedł od 
nas jeden z wykła-
dowców, Andrzej 
Nowak. To dla nas 
bardzo przykra 
wiadomość. Jego 
pożegnanie zbiegło się z terminem Warsztatów, w związku z tym 
poświęciliśmy mu część jednego z wieczorów, grając i wspomi-
nając jego piosenki, które powstawały właśnie tu, w Jaworkach 
podczas spotkań z młodzieżą. 

Bardzo wysoka jakość koncertu finałowego, który odbył się w 
sobotę 29 stycznia, napawa nas dumą, radością i tęsknotą do kolej-
nej edycji, na którą trzeba będzie poczekać prawie pół roku.

Dziękujemy wszystkim za miłe słowa i pomoc w organizacji 
imprezy - do zobaczenia w lipcu.

Piotr Lelito
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Andezytowa dajka
Na jarmark idąc Wincenty Andezyt
na Snozce zgubił element odzieży.
Szukał go w skalnej szczelinie,
nie chcąc się przyznać dziewczynie,
gdzie Wincentego intruzja się szerzy.

W Pieninach andezytowe dajki to skały z 
innej bajki. A poważnie, nie mają nic wspólne-
go z charakterystycznymi pienińskimi osadami. 
Jednak andezytowe góry takie jak Jarmuta, Bry-
jarka czy Wdżar kojarzymy z Pieninami. Znamy ich zalety: wody mineralne, szlachetne 
kruszce, anomalie magnetyczne, eksponowane gołoborza i przede wszystkim niesamowite 
widoki dające możliwość spojrzenia na Pieniny jakby z boku. Te wszystkie atuty zawdzię-
czamy historii ich powstania.

 Andezyt wykształcił się z wcześniej pochłoniętej materii  w strefie subdukcji (tam gdzie 
jedna płyta wchodzi pod drugą) i wydostał się w dwóch rzutach do szczelin w osadach pod-
morskich pod postacią dajek i sill czyli intruzji. Były to właśnie takie wciśnięcia, bez efektu 
wow! - znaczy nie było wulkanu. Płynna skała przeszywała osady obecnych Pienin, Gorców 
i Beskidu Sądeckiego. Stojąc więc na Lubaniu wiemy, że pod nogami mamy góry starsze niż 
11,5 mln lat, kiedy to wystąpiły intruzje. Geolodzy określają te andezytowe górki Pienińską 
Linią Andezytową (PAL) i rzeczywiście gdy staniemy na Wdżarze to Bryjarka i Jarmuta będą 
prawie na jednej linii a między nimi… mnóstwo wychodni andezytu (miejsc gdzie można 
go zobaczyć) nie tak eksponowanych, ale łatwych do znalezienia, np. na czerwonym szlaku 
GSB z Krościenka na Dzwonkówkę.

Z tej perspektywy, wracając do limeryku, można przypuszczać, że Wincenty zaznaczył 
swoją obecność od Jaworek po Kluszkowce. 

Andezyt pieniński to w ogóle piękna skała ze względu na zatopione kryształy glino-
krzemianów łańcuchowych i wstęgowych czyli piroksenów i amfiboli znanych jako augit 
i hornblenda. Wyglądają jak czarne słupki i ośmiościaniki  jak na zdjęciu. Kiedy korodują 
skała robi się brązowa i dzieją się różne cuda np. woda Magdalena.

Mniszkowe imiona
Jak już wielokrotnie pisałem na łamach 

ulubionego miesięcznika, przebogaty i fa-
scynujący świat nazw roślin niezmiennie i od wie-
lu już lat bardzo mnie interesuje. Doprawdy, warto 
sięgać w dalszą przeszłość, korzystać z badań języ-
koznawców, bowiem dzięki temu mamy możność 
zapoznania się z przebogatą, zaskakującą ludzką 
wyobraźnią i fantazją.  

Weźmy na przykład pospolicie występującą u 
nas roślinę mniszek (Taraxacum) z rodziny złożonych (Asterace-
ae), nie wdając się przy tym w zawiłości taksonomiczne. Skupmy 
się na różnorodności gwarowych, zwyczajowych nazw poczciwego 
mniszka, gdyż wręcz trudno uwierzyć, jak wiele ich funkcjonuje w 
powszechnym obiegu. Oto np. w licznych źródłach, także średnio-
wiecznych, natrafimy na mało sympatyczną nazwę – świni pysk. Ta 
metaforyczna nazwa dotyczy kształtu niedojrzałych owocostanów, 
kojarzących się niektórym z... świńskim ryjem. O wiele bardziej 
godną nazwą gwarową jest buława hetmańska, nadana dlatego, że 
łodygi tych roślin w stadium dojrzałym zakończone owocostanem 
w formie puchowej kuli, są podobne do atrybutu władzy dawnych 
polskich dowódców wojskowych. Z dojrzałymi, jakże charaktery-
stycznymi owocostanami mniszka, z którego łatwo można zdmuch-
nąć nasiona, wiążą się nazwy: dmuchawiec, dmuchajek i dmuchawa. 
Tych uzasadniać nie trzeba. Do puszystych owocostanów mniszka 
odnoszą się mniej znane i używane określenia, jak dętki („to, co 
dęte”, a więc dmuchane) oraz pępawa, papawa i pompawa. Bez wąt-
pienia uroczą nazwą – wciąż pozostajemy przy nazwach związanych 
z owocostanem – jest w pełni metaforyczne określenie – gęsiątka, 
czyli skojarzenie z puszystością upierzenia gęsich piskląt. Dziad czy 
baba to jeszcze inna przenośna nazwa, prawdopodobnie wymyślona 
przez dzieci podczas zabawy w zdmuchiwanie owocostanów i odga-
dywanie, czy po zdmuchnięciu pozostanie kępka nasionek - to baba, 
czy też zdmuchnięty zostanie cały puch – to łysy dziad. Ze zdmu-
chiwaniem wiąże się jeszcze inna  nazwa - męska stałość (niezbyt 
pochlebne dla rodu męskiego porównanie nietrwałego, lotnego owo-
costanu do niestałości uczuć panów – miejmy nadzieję nie wszyst-
kich!). Gdy już całość nasion mniszka uleci w siną dal, pozostaje 
nagi owocostan, a ten przypomina wówczas ogoloną głowę mnicha 
i stąd zapewne wzięły się kolejne nazwy o rodowodzie sięgającym 
średniowiecza - popia głowa i mnisza główka. 

A teraz o nazwach, związanych z podobieństwem mniszka do 
innych roślin. Tak więc uważano, że jest on zbliżony wyglądem z 
jastrzębcem (Hieracium) – obydwa rodzaje należą do rodziny astro-
watych. Na Podhalu górale nie rozróżniali tych roślin z powodu ich 
zewnętrznego podobieństwa: mają żółte kwiaty, podobne owocosta-
ny, w kształcie wspomnianej puchowej kuli i zawierają mleczny sok; 
różnice dotyczą - i to w znacznym stopniu - liści. 

Jest jeszcze inna nazwa mniszka – podróżnik (czasem z dodat-
kiem pospolity), albo przydrożnik, uzasadniana miejscem powszech-
nego występowania tej rośliny przy drogach lub ścieżkach. Ponieważ 
po złamaniu łodygi mniszka wypływa z niej biały sok, więc nazy-
wany jest też nazbyt często mleczem lub – rzadziej - podróżnikiem 
mleczowatym. Jest to nawiązanie do wspomnianej cechy, a jedno-
cześnie ułatwia rozróżnienie między mniszkiem a równie pospolitą 
cykorią podróżnikiem (Cichoria intybus), jak widać rośliną podobnie 
nazywaną, a z gruntu przecież inną pod względem wyglądu. Nawią-
zaniem do mniszkowego soku jest nazwa brodawnik (mleczkowaty, 
mleczowaty). Wedle rozpowszechnionego mniemania służył on do 

usuwania brodawek. 
Dodam, że do leczni-
czego działania białego 
soku stosowanego pod-
czas chorób żołądka i 
układu pokarmowego, 
nawiązuje nazwa – 
mimo wszystko dość 
zaskakująca - nieżyt.  

Dwie inne nazwy 
dotyczą jaskrawej, 
żółtej barwy kwia-
tów mniszka, które w 
dużych skupieniach 
wprost „oślepiają” 
barwą – to ślepota oraz 

ogniszczka. Warto dodać, że pierwsza nazwa może się łączyć z fak-
tem, iż mniszek miał być lekarstwem na ślepotę. Ponieważ porą ob-
fitego kwitnienia tej rośliny jest maj, nie może dziwić nadawana mu 
tu i ówdzie nazwa maik. Natomiast mocno mylące jest nazywanie 
mniszka kaczyńcem, a to dlatego, że był używany jako pokarm dla 
kaczek. 

Niezmiennie zachęcam Państwa do wyszukiwania niezwykłych 
nazw. To jest naprawdę wspaniała i pouczająca zabawa.

strona  23

Nr 353  -  LUTY 2022MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Anna Malinowska 
TPSP

Zbiorowa styczniowa wystawa prac członków TPSP
Różnorodna twórczość artystów zrzeszonych w szczawnickim oddziale Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 

już od 35 lat współtworzy kulturalne oblicze miasta. Jak co roku w styczniu prezentuje zbiorową wystawę w gościn-
nych progach Eglander Caffe. W mijającym miesiącu swoje prace prezentowali- płaskorzeźbę przedstawiającą sowę, orła i byka- Eu-
geniusz Niebylski, Anna Spodnik  malarstwo akrylowe (portrety i niebieski pejzaż) oraz Anna Malinowska malarstwo olejne, Irena 
Aksamit tematykę zimową. Kolejni twórcy to Marek Dziedzina, znany ze swych rzeźbiarskich dokonań, który wyrzeźbił skrzypce i 
czarna maskę, Jadwiga Łuczak umieściła swoje serwety i wiele upominkowych drobiazgów, Zofia Drążkiewicz, pienińska hafciarka 
wydziergała swoje autorskie wzory na poduszce i na lnianym obrusie. Anna Niezgoda haftem krzyżykowym wyhaftowała słoneczniki 
i czarno-biały górski pejzaż. Maria Lizoń-Śliwa wykreowała z kolorowych witrażowych szkiełek niebieskie anioły. Joanna Dziubińska 
dopełniając swoimi pracami różnorodność zaprezentowanych technik dołączyła wizerunki ikon wykonanych w technice decoupage.  

Styczeń to także czas  tegorocznych ferii zimowych dla uczniów małopolskich szkół. Aby dostarczyć szczawnickim uczniom 
możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, członkinie naszego oddziału zorganizowały warsztaty, na których zaznajamiały 
zainteresowanych z tajnikami swojej twórczości. Pragniemy także w czasie roku szkolnego prowadzić takie zajęcia dla chętnych 
uczniów w soboty w godzinach południowych. Zapraszamy do naszej galerii na ulicę Zdrojową 2, która zazwyczaj jest czynna w 
soboty.                                                                                                                                          

fot. Alina Lelito 


