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św. Mikołaj… 
i sztuka iluzji
W jesienny wieczór, 6 grudnia, 

ulicami Szczawnicy przechadzał 
się w asyście szatańsko atrakcyjne-
go diabełka i niebiańsko uroczego 
aniołka - św. Mikołaj. Wszystkim 

grzecznym dzieciom - dużym i małym - rozdawał cukierki. Przybył 
także na plac przy D.T. „Halka”, gdzie zapalił światełka na świą-
tecznej miejskiej choince i robił sobie z dziećmi wspólne zdjęcia. 
A były i takie, które ślicznie zaśpiewały św. Mikołajowi piosenki...  
Św. Mikołaja i wszystkich zebranych przywitał pod choinką dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała, który zapro-
sił przybyłych na drugą część mikołajowej zabawy do Kinoteatru 
„Pieniny”.

W sali Kinoteatru „Pieniny” św. Mikołaj zaprosił milusińskich 
na kolejną atrakcję - wieczór z magią i iluzją. Następnie pożegnał 
się z dziećmi i obiecał wrócić za rok. A na scenie w pięknym po-
kazie sztuki „czarodziejskiej” wystąpił finalista programu „Mam 
talent” Rafał Mulka, który do współpracy namówił z widowni 
przyszłych adeptów szkoły iluzji, tych najmłodszych i tych już 
bardziej dorosłych. Oklaski i radość przybyłych były najlepszą 
nagrodą za wspaniały występ artysty!

Spotkanie ze św. Mikołajem przygotował Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy, a prowadził je dyrektor MOK Tomasz 
Hurkała.

Alina Lelito
P.S.
Na terenie miasta 

św. Mikołaj dotarł 
także do szkół, przed-
szkoli, m.in. do dzieci 
z Ochronki SS. Służeb-
niczek NMP na Skałce 
oraz do Kościoła Para-
fialnego w Szczawnicy 
na zaproszenie Sto-
warzyszenia Rodzin 
Katolickich, by wrę-
czyć paczki wszystkim 
grzecznym maluchom, 
także z rodzin wielo-
dzietnych. Wierzymy, 
że powróci do nas za 
rok!

Czas spotkań świątecznych
 
13 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie „Świąteczno – No-

woroczne” dla mieszkańców osiedli zorganizowane przez Za-
rząd Spółdzielni i Komisję Społeczno – Mieszkaniową działają-
cą przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej 
„Połoniny” w Szczawnicy.

Spotkanie odbyło się w Klubie Osiedlowym przy kawie, her-
bacie i ciasteczkach świątecznych. W świąteczny nastrój uczest-
ników wprowadził swym śpiewem i grą na gitarze Pan Jerzy 
Juliusz Stadnicki wykonując piękne ballady i pastorałki. Na za-
kończenie uczestnicy otrzymali piękne świąteczne stroiki wyko-
nane przez członków Komisji i opiekunkę klubu Panią Barbarę 
Pietrzak. To był mile spędzony czas. Dziękujemy tym, którzy to 
dla nas przygotowali. 

 Barbara Szela, mieszkanka osiedla
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Bardzo miły wieczór, podczas którego „anioł był wśród nas i 
przedłużył wigilijny czas”, spędzili wszyscy, którzy 27 grudnia 
przyszli do kinoteatru „Pieniny” Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy. Przed przybyłą publicznością wystąpił Jan Maria 
Dyga – solista Operetki Śląskiej i artysta estrady w programie 
złożonym z kolęd i pastorałek polskich i zagranicznych. Można 
więc było usłyszeć kolędy czeskie, niemieckie, ukraińskie, wło-
skie, francuskie, a także… góralskie. Miłym akcentem spotkania 
było wspólne odśpiewanie polskich kolęd „Wśród nocnej ciszy”, 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze” czy znanej już na całym świe-
cie austriackiej kolędy „Cicha noc”. W nastrój świąteczny, pełen 
zadumy i wyciszenia, wprowadzały także melodie bożonarodze-
niowe grane na fortepianie przez akompaniującą Artyście – Ewę 
Zachwieję.

Słuchacze, wśród których był Gospodarz Miasta – burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, docenili klimat stworzony na 
scenie przez duet wykonawców i nagrodzili Artystów serdeczny-
mi brawami.

A.L.

Okres Bożego Narodzenia to czas spo-
tkań i przeżywania na nowo tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego.  Najpiękniej o tej 
tajemnicy opowiadają kolędy. Na Koncert 
Świąteczny, złożony z najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek, zaprosił 29 
grudnia do Kościoła Parafialnego p.w. 
św. Wojciecha BM w Szczawnicy Miejski 
Ośrodek Kultury. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wystąpili młodzi ar-
tyści, szczawniczanki Aleksandra Hurkała 
– grająca na fortepianie oraz Ewa Wal-
kowska – mezzosopran, w towarzystwie 
przyjaciół Marii Małgorzaty Złotek – so-
pran oraz krakowskiego kwartetu smycz-

kowego Ypsilon w składzie: Jakub Żurek 
– skrzypce, Anna Pacholczak – skrzypce, 
Kamil Zaboub – altówka, Martyna Sołtys 
– wiolonczela.

W programie wieczoru znalazły się naj-
popularniejsze i najbardziej lubiane, tra-
dycyjne polskie kolędy, takie jak: Wśród 
nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Przybieżeli 
do Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi czy 
Mizerna cicha, ale również kolędy współ-
cześnie opracowane przez jednego z naj-
ważniejszych polskich kompozytorów XX 
wieku - Witolda Lutosławskiego: Z naro-
dzenia Pana, Dziecina mała czy też pieśni 

bożonarodzenio-
we, skomponowa-
ne przez Feliksa 
Nowowiejskiego: 
Ucichłeś Jezu-
leńku, Kołysanka 
Dzieciątka Jezus. 
N i e s p o d z i a n k ą 
koncertu było za-
śpiewanie przez 
artystki amerykań-
skiej piosenki bo-
żonarodzeniowej 
White Christmas 
po polsku czy też 
zakończenie kon-
certu polską pio-
senką współczesną 

– Jest taki dzień. Tego wieczoru mogliśmy 
się wzruszyć, nacieszyć uszy pięknem mu-
zyki w doskonałym wykonaniu i odczuć 
prawdziwy klimat polskich świąt!

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Tomasz Hurkała, planując Koncert Świą-
teczny, pragnął pokazać nasze rodzime, 
muzyczne talenty i duży potencjał tkwiący 
w lokalnym środowisku. Odbiór występu, 
brawa po każdym wykonanym utworze 
i prośba o bis, świadczą iż możemy być 
dumni z naszych artystek. Talent wyko-
nawców docenił także burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, 
wręczając każdemu z występujących bu-
kiet kwiatów.

Dodatkowo piątkowy koncert miał 
szczytną ideę. Do puszek przy bramach 
wyjściowych z terenu kościoła zbierane 
były wolne datki na budowę domu miesz-
kalnego dla podopiecznych Polskiego Sto-
warzyszenia Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło „Perła” w Szczawnicy, 
którzy z różnych powodów tracą oparcie 
w rodzinach. Udało się zebrać kwotę 924 
zł, która zasili konto budowy domu. Okres 
świąt Bożego Narodzenia jest czasem mi-
łości, przebaczania, dobroci oraz pomocy 
tym, którzy jej potrzebują.

Miejski Ośrodek Kultury, organizator 
Koncertu Świątecznego, dziękuję serdecz-
nie Gospodarzowi szczawnickiej Parafii 
pw. św. Wojciecha BM, Ks. Proboszczowi 
dr Tomaszowi Kudroniowi za gościnę.

Alina Lelito

ŚWIĄTECZNE KLIMATY MUZYCZNE

Klimat wigilii

Koncert Świąteczny
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Wigilia po góralsku
Corocznie w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy 

organizowana jest „Wigilia po góralsku” dla rodziców i dzieci, 
które już za parę miesięcy opuszczą mury przedszkola, by roz-
począć naukę w szkole. Ostatnie spotkanie miało miejsce w dniu 
20.12.2017r.

Święta Bożego Narodzenia, niosące w swojej tradycji ogrom 
miłości, ciepła, radości, są dla każdego z nas wspomnieniem naj-
piękniejszych chwil z dzieciństwa. Kierując się tym przekona-
niem, zapraszamy na spotkanie wigilijne rodziców, aby wspólnie 
przeżyć atmosferę świąt. Spotkanie wigilijne organizowane jest w 
duchu tradycji i przywiązania do naszego regionu, z obecnością 
typowych jego elementów: kapusty po góralsku, kolęd i pastorałek 
góralskich, strojów góralskich. Celem kultywowania obrzędów 
tak charakterystycznych dla naszego regionu jest przekazanie, 
ocalenie od zapomnienia tego, co piękne, rodzinne, co wypływa 
z naszych korzeni, co tworzy tożsamość religijną i narodową każ-
dego z nas.

Dziękujemy Pani Janinie Gawlik, za wspomnienia wigilijne z 
lat naszych ojców. Dziękujemy młodzieży ze Szkoły Podstawo-
wej nr2 im. ks. prof. J. Tischnera ze Szczawnicy za wspólne kolę-
dowanie. Dziękujemy rodzicom za udział w tworzeniu niepowta-
rzalnego klimatu Świąt Bożego Narodzenia.

 Życzymy wszystkim zdrowego, szczęśliwego, pogodnego No-
wego Roku.

A.Ł.

Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy Szlachtowej

Na fotografii Wiktoria Tomala – szczawnicka hafciarka, l. 
70. XX w. Fot. Henryk Zachwieja. Zdjęcie hafciarki zostało 
wykonane w  drzwiach zabytkowej chałupy „Pod papużką” na 
Miedziusiu.

 

- OJ BZDURY - BZDURY -

Cosi sie mi w gowie wije
Cy na jawie cy sie śnije
Wijó mi sie fojne rzecy
Wiyrzojcie - 
 bez zodne hecy

Ze mode roki wróciły
Ze przybyło werwy siły
Ze cłek pełny energije
Ze jus choroś mie nie bije

Ze cłowiek ino swiontuje
Ze sie ło nic nie turbuje
Ze sie góry basz zmiejsyły
Ze downe casy łodzyły

Ze mie los za nos nie wodzi
Ze na fraj zaś cłowiek chodzi
Ze cłowiek nabroł łochoty
Nogle !

 Stary do roboty

Łod razu mie łotrzeźwiło
Skoda ?
 wioncy sie nie wiło
Włosno Baba tak jak zjawa
To nie śniska !
  jono jawa !

Andrzej 
Dziedzina 
Wiwer

Poezja spod kapelusza



STRONA   5

Nr 304  -  STYCZEŃ 2018MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Na góralską nutę przywitali Zbawiciela

W Wigilię Bożego Narodzenia w Kościele p.w  św. Jana  
Chrzciciela w Jaworkach miała miejsce tradycyjna góralska 
pasterka. 

Rozpoczęła się  ona od umieszczenia figurki Jezusa w szopce 
przez  księdza proboszcza Tadeusza Wojciechowskiego. 

O regionalną  oprawę  jaworczańskiej pasterki zadbali Ka-
pela Góralska Jaworcanie, członkowie zespołu Juhasy pod kie-
rownictwem pani Ewy Zachwiei, uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej oraz  Dziewczęca Służba Maryjna.  Na zakończenie 
ksiądz proboszcz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 

Później odbył się krótki koncert kolęd  i pastorałek  śpiewanych 
na góralską nutę. Wszyscy zebrani śpiewali razem z góralami, 
tworząc tym samym wspaniałą świąteczną atmosferę. 

Weronika Błażusiak

Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Najważniejszym punktem ostatniej w zeszłym roku sesji Rady 

Powiatu Nowotarskiego było głosowanie nad Uchwałą Budżeto-
wą na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu 
Nowotarskiego. Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2018 
rok określa dochody w wysokości 179 936 829zł, natomiast wy-
datki w kwocie 196 836 829 zł. Co istotne, Powiat już od kilku 
lat nie zaciąga kredytu, pomimo dużych wydatków majątkowych, 
a kwota zadłużenia od 2011 roku zmalała już o połowę. Projekt 
budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej został po-
zytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

- Budżet na 2018 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym 
około 28 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje, dającym pod-
stawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest 
budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priory-
tetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe 
zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe 
na ich płynną realizację. Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2018 
rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 54 840 132 zł.  
Zadania inwestycyjne drogowe  obejmują 76 % tej kwoty,  budowa 

teatru -15,4 %, w oświacie 7 %, rozwój elektronicznej administra-
cji 1 %. Szczególnie to ostatnie zadanie pozwoli zwiększyć dostęp-
ność załatwiania spraw drogą elektroniczną, przy współudziale 
opracowania programów  Ministerstwa Cyfryzacji - mówił staro-
sta Krzysztof Faber.

Duże wydatki to kontynuacja budowy nowej siedziby dla Te-
atru Lalek „Rabcio” i dokończenie budowy sali gimnastycznej w 
Zespole Szkół w Rabce-Zdroju. Najważniejsze inwestycje drogo-
we to: Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu In-
terreg VA Polska - Słowacja na odcinku Krościenko – Szczawni-
ca za kwotę 7 151 680 zł, przebudowa drogi w Zubrzycy Górnej 
– 2 387 540 zł, przebudowa ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu 
–5 858 898 zł, rozbudowa drogi powiatowej Skawa-Raba Wyż-
na – 6 000 000 zł, rozbudowa drogi powiatowej Jabłonka-Lipnica 
Mała – 1 450 000 zł, budowa i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej Rabka Zdrój-Ponice - 3 100 000 zł, a także, we współpracy 
z samorządami: rozbudowa drogi powiatowej Harklowa-Tylma-
nowa – 2 000 000 zł, rozbudowa drogi powiatowej Szaflary-Ząb 
– 1 500 000 zł i rozbudowa drogi powiatowej Ciche-Dzianisz – 
1 000 000 zł.

Zaplanowany w tegorocznym budżecie remont drogi z Kro-
ścienka do Szczawnicy to jeden z ostatnich odcinków przebu-
dowywanej systematycznie drogi powiatowej na terenie naszej 
gminy. W przyszłych latach, trzeba będzie zmierzyć się jeszcze z 
mostem Św. Jana na Grajcarku, który poprzez ograniczenie tonażu 
do 10 ton, przysparza wiele problemów transportowych przedsię-
biorcom i mieszkańcom  naszej miejscowości. 

Budżet Powiatu uchwalony!

Dzielimy się Betlejemskim Światłem Pokoju
„W Tobie jest Światło”- to hasło przyświecające tegorocznej 

sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Włączyli się do niej 
także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, którzy 17 
grudnia 2017r. pod opieką założycielki drużyny Pani Moniki Hur-
kały pojechali do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju.

Tam przedstawiciele Szkoły Podstawowej uczestniczyli we Mszy 
św. w Katedrze na Wawelu pod przewodnictwem Metropolity Kra-
kowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po nabożeństwie 
uroczyste przekazanie Światełka odbyło się na Rynku Krakowskim.

Z kolei 19 grudnia uczniowie przekazali Światło Pokoju miesz-
kańcom Parafii w Jaworkach i Szlachtowej w czasie Mszy św. Na-
stępnie z życzeniami świątecznymi i Światełkiem Betlejemskim 
udali się do władz samorządowych Szczawnicy oraz różnych in-
stytucji i organizacji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

T.M.
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Los rzucił Mnie na Dolny Śląsk w oko-
lice Wrocławia. Tam teraz pracuję i tam, 
mając możliwość poruszania się po tere-
nie, zainteresowałem się sławetną historią 
Złotego Pociągu. Gdziekolwiek się zjawia-
łem /stacja benzynowa, sklep, hurtownia/ 
wszędzie słyszałem opowieści, plotki o 
skarbach Ziem Odzyskanych. Złoto wręcz 
jest pod nosem, stare księgi, obrazy, sre-
bro leży na strychach. Czasem jakiś głos 
rozsądku szeptał: ,,To czemu tego nikt nie 
zbiera?”.

Ale tajemnica rozpalała głowy, także 
moją. Pomyślałem, że mogę i ja poszukać 
skarbu; nie Złotego Pociągu, bo w tę histo-
rię to nie wierzę, ale może coś innego, co 
innym zbieraczom umknęło? Stare foto-
grafie, zapomniane wyroby sztuki użytko-
wej, to jest możliwe do odkrycia…

Często przemieszczam się po okolicz-
nych miejscowościach, które mają nazwy 
blisko brzmiące dla mych uszu: Maniów, 
Świątniki, Jordanów i wiele tłumaczą o 
mieszkańcach i ich pochodzeniu. Tam 
też, w jednej z takich wiosek, znalazłem 
skarb! Skarb prawdziwy, nie ze złota, nie 
z drogich kamieni… Dla mnie cenniejszy 
niż srebro, czy klejnoty. Skarbem tym jest 
historia opowiedziana przez starszego pana 
siedzącego na ławeczce przed sklepikiem.

Panów było dwóch, w wieku słusznym, 
powiedziałbym tak ok.80-tki, zasuszo-
nych, ale krzepkich i jak się okazało bardzo 
bystrych. Zastanawiałem się jak do nich 
zagadać, wyciągnąć jakieś wiadomości od-

nośnie tych terenów, konkretnie tej wsi. A 
była to miejscowość popadająca w ruinę, 
ale ze śladami dawnego piękna. Zwracała 
uwagę brukowana ulica, ciągnąca się przez 
całą wieś, piękne zabudowania, obsadzone 
wiekowymi drzewami, w dali widoczna 
posiadłość, można powiedzieć pałac wraz 
z zabudowaniami; bystre oko dostrzeże na-
wet pozostałości parku dające nadzieję, że 
kiedyś tutaj mieszkali majętni ludzie.

Podchodzę to tychże staruszków z za-
miarem nawiązania rozmowy i... zamu-
rowało mnie. Jeden z nobliwych panów 
sam mnie zagadnął, ale jak? Czystą pięk-
ną gwarą!!! Naszą góralską!!! Na pytanie: 
skąd jestem, odpowiedziałem - z gór i usły-
szałem tylko śmiech. To widać po rejestra-
cji - padła riposta /mówiłem - bystrzaki./ 
A dokładnie? - spytał pan Józef /tak się 
przedstawił/. Na moją dopowiedź wstał z 
ławeczki i uścisną mi dłoń. Skąd taka czu-
łość? Bo pan Józef pochodzi Ochotnicy 
Górnej!

Razem z całą swoją rodziną przyjechał 
tutaj, na ,,zachód” po wojnie, gdzie dostali 
gospodarstwo rolne. Przybyło ich tutaj kil-
ka rodzin, z Podhala. Ciężko było im tutaj 
żyć, wrosnąć w obcą ziemię. Urodzajną, 
czarną, tłustą, ale równą  - dopowiedział 
pan Stanisław /drugi ławkowicz/, pocho-
dzący z okolic Myślenic.

Opowieść popłynęła wartko. Życie 
tych ,,zdobywców” przelatywało mi przed 
oczyma. Najpierw strach przed Niemcami, 
szabrownikami, uzbrojonymi bandami, po-
tem pola minowe, zatrute studnie, gdzieś 
na wielkich pastwiskach. Noce spędzone 

na czuwaniu, chłopców, którzy musieli 
wydorośleć szybko, ciężko pracować i li-
czyć tylko na siebie. Część rodzin uciekła, 
wróciła na biedne poletka w górach. Oni 
pozostali, otrzymali tą ziemię i wierzyli, że 
dadzą radę. Dali. Pozostali tam do dzisiaj, 
wrośli w tamtą odmienną kulturę, jak sami 
mówią: mieszankę Górali, Ukraińców, 
Niemców i innych.

Przed oczami miałem przedwojenną 
Szczawnicę, pełną bogatych Żydów, pa-
nów w pięknych ubraniach, wytwornych 
dam pijących wodę mineralną i spacerują-
cych. To wszystko oglądałem oczami ma-
łego Józia, który z mamą przychodził do 
Scownic sprzedawać borówki, grzyby. W 
całej opowieści zabrakło już czasu na py-
tania o skarby, złote pociągi, bo i po cóż? 
W całej rozmowie czułem tylko ukrytą tę-
sknotę, nie za młodością, nie za minionym 
czasem...Tylko za górami, za potokami, 
szumiącymi lasami i za pięknym góralskim 
śpiewem!

To dla mnie był odkryty skarb - ZŁOTY 
POCIĄG.

Zbigniew Lach

Złoty Pociąg

Artystyczna biżuteria 
i kuchnia kaszubska
Koniec roku obfitował w wiele bardzo miłych spotkań. Jednym 

z nich był wernisaż wystawy prac uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Perła” w Szczawnicy, połączony z degu-
stacją dań kuchni kaszubskiej, który odbył się 14 grudnia 2017r. 
Kierownik ŚDS Agata Zachwieja zaprosiła do Galerii „Perła na 
piętrze”, by zaprezentować biżuterię artystyczną, projekt realizo-
wany w ramach pracowni rękodzieła artystycznego, dofinansowa-
ny przez PFRON w terminie 1.04.2016 – 1.03.2018. O pracach 
przy realizacji projektu, technikach, w jakich zostały wykonane 
naszyjniki, zawieszki, wisiorki, korale, kolczyki itp. opowiedziała 
terapeutka i instruktorka zajęć plastycznych Monika Ziemianek 
- Sztajer, a były to przedmioty zarówno wypalane z gliny, jak i 
wykonane z różnego rodzaju materiałów: tkanin, papieru, metalu.

Swoje gratulacje zdolnym artystom oraz prezent – mapę Euro-
py, przekazała prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy – Janina Zachwie-
ja.

Po wrażeniach artystycznych, przyszedł czas na zachwyty kuli-

narne, których dostarczyły potrawy kuchni kaszubskiej. W menu 
znalazły się: sałatka śledziowa, grucholec – babka ziemniaczana, 
potrawka z kurczaka, galaretki drobiowe, śledź po kaszubsku i 
pyszne ciasto.

Spotkania w „Perle” w ramach wystaw „Perły na piętrze” to za-
wsze okazja do obejrzenia pięknych dzieł autorstwa uczestników 
ŚDS, nabycia atrakcyjnego i oryginalnego prezentu oraz skoszto-
wania wyjątkowych potraw kuchni regionalnych.

Alina Lelito
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Góralom szczawnickim 
pracę tę poświęcam. 

Tadeusz Tajstra, 
krzok posadzony w 1967 roku.

Przydomki od tablic 
Szalayowskich

W krótkim czasie po zamieszkaniu w 
Szczawnicy zorientowałem się, że bez 
znajomości przydomków (przezwisk), ani 
rusz. Dodatkowo trzeba używać zwrotów, 
„jak się piszesz” (jak się nazywasz) „gdzie 
siedzisz?” (gdzie mieszkasz?). Szybko 
więc uczyłem się porozumiewać tymi 
zwrotami. Po pół roku wiedziałem jak ktoś 
się pisze, gdzie ktoś siedzi, a zwłaszcza 
jaki ma przydomek, bo często zdarzało się, 
że było kilka osób o jednakowym nazwi-
sku i imieniu np. Ciesielka Józef.

Przydomki miały różną genealogię i tak 
były związane z zawodem, z wykonywaną 
praca, np. Ciesielki Scypty ze Sopotnickiej 
były „lassowymi chłopami”, prowadzili 
zrywkę drzew, rabanie, szczypanie drew-
na. Ciesielki Hajcery ze Staszowej byli 
właścicielami kuźni, podkuwali konie, pro-
dukowali hacele, hufnale więc hajcowali w 
specjalnym ognisku. Wierciochy Shomry 
wytapiali rudę wydobywaną ze sztolni w 
Jarmucie urządzeniami zwanymi homrami. 
Nazwisko Hamerski pochodzi od Homrów.

Wiercioch – Capek -  hodował kozy
Majerczak Jerzy – Belot – dziadek han-

dlował belotami, zbyrcokami
Majerczyk – Korecka -  - dziadek Stasi 

Bukowskiej produkował kołecki, korecek, 
drewniane do grabi i brony

Węglarz z…. – Mlycorz – ojciec woził 
mleko do mleczarni

Słowik – Bobcik – hodował owce i kozy 
w obejściu było dużo bobków

Węglarz Józef – Matusek od imienia 
Mateusz, Mateusek

Wiercioch Wojciech – Walos przod-
kowie lubili paradować z ciupagami, po 
słowacku Walaski, dodatkowo Wiercioch 
Januusz – Kapka strzelił kuriozalne bramki 
z „kapy”

Wiercioch Jan – Dojko, tak nazywał się 
Łemek właściciel domu, w którym teraz 
Jan mieszka

Przydomki brały się też od nazw tablic, 
które nadał Józef Szalay starszy, a ozna-
czały one odpowiedni standard kwatery 
dla letników.

Pod kogutem
Pod dzwonem
Pod wietrznym młynem
Pod siekierkami
Pod Hiszpanem
Pod wilkiem
Pod lisem
Pod Kozakiem
Pod sroką
Pod góralem
Pod kółkiem

Pod rakiem
Pod sokołem
Pod Aniołem Stróżem
Pod Opatrznością Bożą
Pod kołem
Pod słowikiem
Pod pielgrzymem
Pod gołąbkiem
Pod konikiem
Pod srebrnym orłem
Pod Węgrzynem
Pod dorożką
Pod Matką Boską
Pod ułanem
Pod pieskiem
Pod papugą
Pod Korona Polską
Pod sercem
Pod sikorką
Pod winogronem
Pod huzarem
Pod jabłkiem
Pod księżycem
Pod różą
Pod zającem
Pod wężem
Pod sową
Pod zięba
Pod słońcem
Pod pomarańczą
Pod jałowcem
Pod smokiem
Pod stokrotką
Pod gwiazdą
Cdn.
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Kolejny już raz, w doskonałym terminie przedświątecznym (9 
grudnia), w Filii nr 21 Biblioteki Krakowskiej przy ul. Królew-
skiej 59, w Krakowie, dwie Panie ze Szczawnicy, spod „znaku” 
galerii Krzywa Jabłonka – Anna Madeja i Joanna Dziubińska, 
zaprezentowały efekty swoich ostatnich dokonań artystycznych. 
Zgodnie z tytułem, były to prace zaklęte w drewnie i w szkle.

Dzieła w drewnie, to domena pani Joanny, która pięknie opo-
wiadała o uczuciu, jakim darzy stare drewno, pozyskiwane z wie-
lu dziwnych miejsc i w dziwnych okolicznościach. Wspomniała 
także o wypracowanej przez siebie, nieco tajemniczej, technice 
tworzenia prac, określanych zwyczajowo nazwą decoupage. Ar-
tystka uprawia też inne rodzaje sztuki (np. maluje, fotografuje), co 
daje jej, jak podkreślała, poczucie wolności! Tworzy najczęściej 
w nocy, w dawnej... stajni, czyli części stodoły, którą jest wspo-
mniana galeria. Na krakowskiej wystawie Pani Joanna pokazała 
wiele prac, wśród których przeważały obrazy, najczęściej w for-
mie ikon, a więc o tematyce religijnej. Można było zatem obejrzeć 
piękne twarze Matki Bożej i Chrystusa, postaci wielu Aniołów i 
Archaniołów, także św. Rodzinę. Artystka bardzo często wybiera 
tematy, nie tylko piękne, ale wartościowe pod względem treści, 
dzięki czemu widzowie mają szansę poszerzyć swą wiedzę w za-
kresie historii sztuki. Warto wspomnieć dwa obrazy. Pierwszy, to 
tryptyk z XV w., autorstwa włoskiego renesansowego artysty Ma-
saccio (1401-1428), o niezwykłej kolorystyce: pośrodku Madon-
na na tronie, w towarzystwie dwóch aniołów i dziecka, po lewej 
święci Bartłomiej i Błażej, zaś po prawej św. Antoni i św. Juven-
tala (Giovenale). Drugi z wyróżniających się obrazów, to także 
tryptyk, ale skomponowany przez Panią Joannę – scena Zwia-
stowania, w której centralną część zajmuje postać Matki Bożej z 
Dzieciątkiem, po jej prawej stronie stoi archanioł Gabriel, a po 
lewej młodziutka Maria, słuchająca słów Bożego Posłańca.

Pani Anna Madeja, wspomniała, że niedawno minęło pół wie-
ku, od kiedy zajęła się trudną sztuką malowania na szkle. Zyskała 
w tej dziedzinie patent mistrzowski i powszechne uznanie publicz-
ności. Miłośnicy Jej sztuki i nabywcy dzieł rozsiani są po całym 
świecie. Na wystawie  w Krakowie 
zaprezentowała obrazy (różnych 
rozmiarów), których tematyka, jak 
zazwyczaj, dotyczyła życia codzien-
nego górali. Mogliśmy więc oglądać 
zabawy góralsko-zbójnickie, niekie-
dy dość frywolne(!), bo – oczywiście 
- z udziałem dziewcząt, zarówno w 
karczmie, jak i w plenerze. Zwracał 
uwagę obraz, przedstawiający har-
nasia (Janosika?) uchwyconego w 
momencie skoku przez rzekę, który 
nawiązuje do opowieści o niezwy-
kłym wyczynie tego zbójnika, gdy 
uciekając przed żandarmami dał po-
tężnego susa przez Dunajec (praw-
dopodobnie Artystka namalowała 
tę scenę po raz pierwszy). Ale było 
też wiele obrazów o treści religijnej: 
urocze kapliczki, zamykane szopki 
bożonarodzeniowe w formie trypty-

ków lub portrety (postaci) Matki Boskiej Zielnej, Gromnicznej 
lub Śnieżnej, albo niezwykłej urody i ekspresji obraz Matki Bożej 
Patronki Rodzin.

Ponadto na wystawie znalazło się wiele drobiazgów pod cho-
inkę, jak np. małe „magnesiki” z owcami i bałwankami (cieszyły 
się dużym powodzeniem), tryptyki z Matką Boską, a w gablotach 
sporo było biżuterii i wizerunków malutkich aniołków.

Otwarcia wystawy dokonała pani Dyrektor Biblioteki, która 
ciepło powitała Artystki i bardzo licznie(!) zgromadzoną publicz-
ność, przy czym trzeba zaznaczyć, że wiele osób zjawiło się po raz 
pierwszy, a pytane o wrażenia, wyrażały ogromne zadowolenie z 
przybycia. Obok doznań estetycznych, nie zabrakło też... słucho-
wych, za sprawą kapeli zbójnickiej, która umilała czas melodiami 
góralskimi oraz przyjemności smakowych, ponieważ – jak zawsze 
przy okazji wystaw Pań z Krzywej Jabłonki – poczęstunek dla go-
ści był nader obfity i urozmaicony.

Trzeba się cieszyć, że prawdziwa sztuka, prawdziwe rękodzieło 
nie ginie. To dzięki takim artystycznym duszom, jak Panie Anna i 
Joanna, nie poddajemy się zalewowi tandety i bylejakości.

 
Ludwik Frey 

P.S. – od redakcji
Wcześniej Artystki prezentowały swoją sztukę na grudniowej 

wystawie pt.: „Sztuka z Pienin” w Warszawie, w Domu Kultury 
Zacisze na Targówku, w ramach obchodów 50-lecia Zacisza. Gó-
ralską muzykę Łuku Karpat podczas wernisażu wystawy 3 grud-
nia zagrała Kapela Jaworcanie. Najpierw z pienińską sztuką mie-
li możliwość obcować najmłodsi. Dla dzieci w wieku szkolnym 
odbyły się warsztaty pt.: „Szopki i aniołki na szkle malowane”. 
Uczestnicy malowali na szkle bożonarodzeniowe szopki, aniołki, 
bałwanki i świąteczne choinki. Gotowe prace można było zabrać 
ze sobą do domu, aby podarować w prezencie komuś bliskiemu. 
Po warsztatach dzieci i rodzice zwiedzili wystawę „Sztuka z Pie-
nin” oraz zostali zaproszeni  na koncert kapeli „Jaworcanie”. 
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Górale ruscy i pienińscy 
znów razem

18 grudnia 2017 roku na Słowacji, w kinie Tatra w Starej Lubo-
vni odbyła się premiera filmu pt. „Muzyka bez granic” - autorstwa 
dr Justyny Cząstki-Kłapyty oraz promocja płyty zawierającej nie 
tylko ten film, ale także nagrania 64 pieśni, które stanowią podsu-
mowanie badawczych działań dokumentujących zbliżone warian-
ty pieśniowe obu społeczności góralskich – ruskiej i pienińskiej 
po obu stronach granicy państwowej Małych Pienin. Dokument 
filmowy stanowi zarówno dopełnienie tych nagrań pieśniowych, 
jak i podsumowanie całego projektu „Muzyka bez granic”, które-
go głównym organizatorem jest Fundacja „Dobra Wola”, a współ-
organizatorami po stronie polskiej – Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy, Szałas Groń na Palenicy, a po słowackiej stronie 
- Lubovnianskie Osvetove Stredisko. Promocja filmu w Starej 
Lubowli została połączona z imprezą pod nazwą „Slavnosti Ru-
sinov pod hradom”. Na scenie wystąpiły zespoły uczestniczące 
w projekcie, a więc m.in. „Majdan” z Litmanowej, „Barvinok” z 
Kamienki, „Vorodaj” z Wielkiego Lipnika, a także Anna Servic-
ka, Anna Poracova, Marianna Żelezna, L’h Dribna z Preszowa, 
Kecera z Jakubian, Udolczanka z Udola i Sambrinci ze Sambrona. 
Program artystyczny składał się z dwóch części: folklorystycznej 
muzyki świeckiej i występów o tematyce bożonarodzeniowej, w 
tym kolęd, pastorałek i Jasełek. Na koniec połączone zespoły i 
widownia zaśpiewali wspólnie „Mnohaja lita” czyli odpowiednik 
polskiego „Sto lat”. 

--------------------------
Projekt badawczy realizowany był przez cały rok 2017, oprócz 

aspektów etnomuzycznych, miał jako główny swój cel ukazać i 
ożywić zapomniane dawne więzi górali pienińskich z tzw. Zaho-
rianami - czyli Rusinami-Rusnakami zamieszkującymi Pieniny po 
obydwu stronach granicy. Z polskiej strony to tereny po dawnej 
„Rusi Szlachtowskiej” a więc rusińskie wsie Szlachtowa, Jaworki, 
Czarna i Biała Woda - których mieszkańców wysiedlono w ra-
mach niesławnej „Akcji Wisła”. Po słowackiej stronie to rusińskie 
wsie Litmanova, Velki Lipnik i Kamienka. W projekcie uczestni-
czyli również polscy górale pienińscy, którzy kultywują syntezę 
dawnej i dzisiejszej kultury tego regionu.

Analiza porównawcza zgromadzonych źródeł pieśniowych 
prowadzona była z perspektywy emicznej, czyli opartej na subiek-
tywnych odczuciach nosicieli pieśniowej tradycji. - Przy identyfi-
kowaniu odtwarzanych z nagrań wątków pieśniowych mieli oni za 
zadanie kierować się w pierwszej kolejności kryteriami muzycz-
nymi, a dopiero w drugiej kolejności treściowymi, co nie należy 
w ludowej percepcji muzycznej do zadań najprostszych – mówi dr 
Justyna Cząstka-Kłapyta, która dokonała analizy zgromadzonego 
materiału źródłowego liczącego łącznie 211 nagrań pieśniowych, 
z których 113 zostało powtórnie nagranych w Sovart studio nagrań 
w Szczawnicy (przy MOK), a 63 ukazały się na płycie. Najwięcej 
zbieżności melodycznych i treściowych wykazał repertuar pieśni 
biesiadnych. Zbliżona pod względem melodycznym okazała się 
także grupa repertuaru wykonywanego na wolnym powietrzu. Za-
równo górale pienińscy, jak i ruscy z Velkego Lipnika i Kamionki 
oraz byłej Rusi Szlachtowskiej określają tę kategorię pieśni nuta-

mi/ntami polanowymi albo nazywają je špivanky/śpiewki polano-
we. Niezwykłą wartość jego nagrań podkreśla fakt, że stanowią 
jedyną zachowaną spuściznę muzyczną Rusinów Szlachtowskich, 
którzy jak cały etnos ruski miał ogromny wpływ na kształtowa-
nie kultury muzycznej wielu regionów Karpat. Porównanie swoj-
skiego repertuaru pieśniowego górali pienińskich z repertuarem 
słowackich sąsiadów i z zapamiętanymi z okresu przed II wojną 
światową pieśniami 93 letniego mieszkańca Jaworek – Bazyle-
go Hnatkowicza pozwoliło wydobyć na światło dzienne dawno 
niewykonywane przez górali po obu stronach granicy melodie 
(pieśni) i udowodnić, jak wiele związków łączyło te dwie grupy 
etniczne. Nagrania wraz z filmem mają budzić refleksję nad fe-
nomenem kształtowania muzycznych tradycji obszarów pograni-
cza kulturowego, które są wyjątkowe, jak polsko-słowacki region 
Pienin. Nie można zrozumieć kultury muzycznej polskiej części 
regionu pienińskiego bez wyjścia poza jego granice kulturowe, 
językowe, narodowościowe i wyznaniowe. W końcu udało nam 
się spojrzeć na ten znaczący dla dzisiejszego kształtu kultury mu-
zycznej górali pienińskich wycinek regionu Pienin z perspektywy 
jakby całości, niezależnej od podziałów państwowych i wyznanio-
wych – mówi autorka projektu. 

Film jest dostępny w Internecie na profilu facebookowym „Mu-
zyki bez granic” oraz na kanale YouTube. W imprezie zorganizo-
wanej na Słowacji przez Lubovlańskie Osvetowe Stredisko oraz 
Stowarzyszenie Młodzi Rusini wzięli udział: Justyna i Piotr Kła-
pytowie, reżyser filmów dokumentalnych Krzysztof Krzyżanow-
ski, Alina Doboszewska z Fundacji „Dobra Wola”, Anna Łoś z 
Radia Kraków, Piotr Gąsienica - były dyrektor MOK-u w Szczaw-
nicy, etnograf Piotr Krzywda. Dzięki uprzejmości Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy, który sponsorował wyjazd, na 
Słowację udali się także: redaktorka miesięcznika „Z Doliny Graj-
carka” Alina Lelito z mężem Piotrem, który nagrywał płytę zwią-
zaną z projektem, uczestnicy projektu Jan Kubik i Marian Jarosz, 
Andrzej Dziedzina Wiwer z żoną Marią, Janina Gawlik, Halina 
Stopka, Irena Stopa, Agnieszka Stopka, Helena Łazarczak, Anna 
Węglarz oraz reprezentantki społeczności jaworskiej i Stowarzy-
szenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek - Stanisława Mazu-
rek, Halina Gąsienica i Zofia Ikoniak - żona śp. Filipa, Rusnaka z 
Jaworek.

Agnieszka Stopka
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Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała
Pocztówka z Hondurasu

Honduras, jest republiką w Ameryce Środkowej, graniczącą na zachodzie z Gwatemalą, 
na południowym zachodzie z Salwadorem, na południowym wschodzie z Nikaraguą, na po-
łudniu z Oceanem Spokojnym w Zatoce Fonseca, a na północy z Zatoką Honduraską, dużą 
zatoką nad Morzem Karaibskim.  Tu, z moim mężem Januszem spędzaliśmy nasze ostatnie 
wakacje. Dało nam to okazję poznać trochę ten kraj, jego kulturę i przyrodę. Honduras był 
od wieków domem dla wielu ważnych kultur mezoamerykańskich, a w szczególności Majów, 
których ślady i liczne ruiny można tu znaleźć do dziś.  W XVI wieku, na tereny dzisiejszego 
Hondurasu najechali Hiszpanie, wprowadzili oni religię rzymsko- katolicką i obecnie dominu-
jący język hiszpański, a także liczne zwyczaje, które zlały się z rdzenną kulturą. Honduras stał 
się niepodległym krajem w 1821 roku i od tego czasu jest republiką, która konsekwentnie 
znosi wiele konfliktów społecznych i politycznych i pozostaje jednym z najbiedniejszych kra-
jów na zachodniej półkuli. Gospodarka narodowa opiera się głównie na rolnictwie, co czyni 
ją szczególnie wrażliwą na klęski żywiołowe, takie jak huragan Mitch w 1998 r, który kom-
pletnie zdewastował ten kraj. Chociaż biedę widać tu na każdym kroku, to jednak kraj ten 
bardzo dba o rozwój turystyki, powstają tu coraz piękniejsze ośrodki wczasowe i hotele, a 
gościnność oraz życzliwość tubylczej ludności wspiera bardzo coraz częściej odwiedzających 
ten kraj turystów. 

My odwiedziliśmy region zwany Atlantida, nad Morzem Karaibskim, w okolicy  trze-
ciego co do wielkości miasta w Hondurasie -La Ceiba. Jest to miasto portowe, założone w 
1877 roku, liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców. Jego nazwa pochodzi od gigantycznego 
drzewa ceiba, które rosło w pobliżu starej przystani.  La Ceiba jest „ekoturystyczną stolicą 
Hondurasu”, tu też znajduje się siedziba firmy Dole, znanego na cały świat eksportera ana-
nasów. Podróżując autobusem pomiędzy La Ceiba a miejscowością Tela, gdzie znajdował sie 
nasz ośrodek wczasowy, mogliśmy z bliska podziwiać pasmo gór wulkanicznych Sierra de 
Nombre de Dios, z jego najwyższym szczytem Pico Bonito. Geografia góry Pico Bonito jest 
dość wyjątkowa, gdyż wyrasta ona na wąskich przybrzeżnych równinach, które znajdują się 
zaledwie kilka stóp nad poziomem morza i osiąga maksymalną wysokość 2435 metrów nad 
poziomem morza w niewielkiej odległości od oceanu. Ta nagła zmiana wysokości powoduje 
szybkie przejście z nisko leżącego tropikalnego lasu deszczowego do wysoko wznoszącego 

się lasu chmurowego i do bardzo suchego lasu na tyłach parku. W okolicy znajduje się wiele 
pięknych naturalnych źródeł gorącej wody. 

Podczas naszego 2 tygodniowego pobytu niejednokrotnie odwiedziłam miasteczko Tela, 
gdzie z bliska zetknęłam się z lokalną kulturą i folklorem. Na rynku, w centralnie położonej 
altance, nawet w powszedni dzień przygrywa ludowa kapela.  Obok policjant odpoczywa na 
ławce, korzystając w tym samym czasie z usług pucybuta. Handel w większości odbywa się na 
ulicach, ruch samochodowy jest chaotyczny, chodniki niebezpieczne. Wszystkie budynki pań-
stwowe, banki, oraz hotele, strzeżone są przez zbrojną policję. W miasteczku też jest bardzo 
brudno, budynki wymagają napraw. Nigdzie nie ma koszy na śmieci, wszyscy rzucają śmieci 
na ulicę. Jest to wielki kontrast w porównaniu do 5-ciogwiazdkowej  czystości i komfortu, 
jakie panują w ośrodkach wczasowych. 

Jedną z najprzyjemniejszych wycieczek był nasz wyjazd do ogrodu botanicznego Jardin 
Botanico Lancetilla. Ogród botaniczny Lancetilla ma zasięg terytorialny 16,81 km², jest naj-
większym ogrodem botanicznym w Ameryce Łacińskiej. Można tu podziwiać imponującą 
różnorodność biologiczną fauny i flory. Ogromną ilość różnych egzotycznych roślin i drzew, 
sprowadzono tu z całego świata, dlatego Ogród Botaniczny Lancetilla nosi nazwę „Zielony 
Klejnot Hondurasu”. Rosną tu egzotyczne owoce takie jak rambutan, mangostan, lychee, 
durian, carambola. Wiele tych gatunków pochodzi z Malezji, Indii, wschodniej Azji oraz z 
krajów Ameryki Południowej. Przez ogród, tak naprawdę przypominający egzotyczny las, 
płynie krystalicznie czysta rzeka Lancetilla, która dostarcza wodę do miasteczka Tela, odda-
lonego tylko o 5 kilometrów. 

Honduras okazał się krajem pełnym kontrastów, ale bardzo gościnnym. Każdy przecho-
dzień witał nas z uśmiechem oraz “buenos dias” na ustach, a że naszym głównym celem był 
odpoczynek, plaża i słońce, to korzystaliśmy z tego jak najwięcej. Teraz, gdy za oknem śnieg, 
a temperatura –20*C, miło się wspomina. Posyłam więc Wam tą pocztówkę z życzeniami: 
wiele słońca oraz  samych pogodnych dni w 2018 roku. 
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Kazimierz Majerczak 

Niezapomniany kapłan cz. VII
Wzór do naśladowania. Społecznikostwo, pokora i skromność 

zamiast samolubstwa, miłość , sprawiedliwość i dyscyplina w 
wychowaniu, ukochanie ojczyzny i regionu oraz miłosierna do-
broczynność – to niektóre z życiowych drogowskazów ks. Jana 
Kozioła nadal aktualne. Ktoś może powie, że dziś mamy wolność 
i nikt nam nie będzie dawał drogowskazów. Sens ostatniego tyle 
populistycznego co głupiego zdania jest groźny! Czy drogowska-
zy potrzebne są jedynie w niewoli? Są  może są w ogóle zbędne? 
Jeśli tak, to wiedzie to do anarchii sterowanej drogowskazami 
samolubnych, licznych i silnych indywidualności. To znaczy do 
totalnego prawa dżungli, będącego odpowiedzią na samowolę: 
‘mata, co robiliśta”. A to już jest nienormalne. Ostatni wyraz za-
wiera rdzeń „NORMA” czyli ścisłe określenie cech, nieprzekra-
czalnych ograniczeń. Normalność oznacza właśnie życie wśród 
ograniczeń. Natura próżni nie toleruje o ograniczenia były, są i 
będą zawsze. Jeśli się usunie jedna – wejdą inne. Są nieuniknione! 
Chodzi o to, aby wprowadzały pokój, ład społeczny i były korzyst-
ne dla każdego ludzkiego życia.

W czasach dzisiejszej wolności jesteśmy bardziej doświadcze-
ni niż ludzie współcześni księdzu Koziołowi. Oferowano nam już 
inne drogowskazy powołując się na zacofanie XIX wieku i postę-
powość dochodzącego do półmetka XX wieku. Ci, którzy wtedy 
żyli, pamiętają te drogowskazy. Były m.in. takie: „zapluty karzeł 
reakcji”= kapitalista, „zgniły zachód” = kraje Europy zachodniej, 
„ciemnogród” = Kościół Katolicki,  „światopogląd naukowy” = 
bezbożność, „najlepszy ustrój społeczny” = komunizm. Możemy 
wybierać. A w tym wyborze mogą nam pomóc słowa naukowca 
i góralki szczawnickiej. Wybitny filozof, wykładowca uniwersy-
tecki (ATK, KUL, UJ, UW, PAN), jedyny z Europy wschodniej 
świecki uczestnik Soboru Watykańskiego II, przyjaciel i bliski 
współpracownik św. Jana Pawła II – papieża Polaka, mieszkający 
w latach 1940 – 1945 w Szczawnicy, prof. Stefan Swieżawski w 
swojej książce charakteryzując ks. Jana Kozioła pisze, że był to 
„niezwykle sympatyczny, świątobliwy a przy tym mądry i gorli-
wy, wyjątkowej wartości ksiądz”113. Zaś szczawniczanka Jadwiga 
Zachwieja wspomina: „Boże, to był złoty ksiądz, takiego księdza 
to już w życiu nie będzie”114.

Zasługi księdza Jana bywają zapomniane, nie tylko z powodu 
upływu czasu, ale także m.in. z powodu poprawy sytuacji ekono-
micznej szczawniczan – i nie tylko – oraz zapominania o biedzie. 
Kto nie zrozumie warunków biedy tamte epoki, nie będzie mógł 
zrozumieć bohaterstwa ks. Kozioła. /…/

W takich trudnych warunkach ks. Jan przeszedł samego siebie, 
ogołocił się materialnie do poziomu najbiedniejszych parafian. 
Mieszkał bardzo skromnie, chodził w połatanych butach i pocero-
wanej sutannie. Swoje rzeczy rozdawał, jeśli były komuś potrzeb-
ne. Pochowano go nawet nie w jego koszuli, bo własnej po śmierci 
nie znaleziono. – „połataną sutanną czy butami nie przejmował 
się, ale rodzice uczniów widząc mnóstwo u nauczyciela ich dzieci, 
nie skąpili datków w naturze czy gotówce, jako ofiary na Msze św. 
albo upominków imieninowych. Ale nasz ks. Jan Kozioł, nauczy-
ciel religii, nigdy grosza nie miał, bo otrzymane ofiary rozdawał 
biednym w okolicy, których stale odwiedzał” (Józef Węglarz – 
Matusek)115. Szczawnica pamięta wielu pracujących tu księży, ale 
nawet na tle swojej epoki byli normalnie zacnymi i zasłużonymi 
księżmi w zakresie prowadzenia parafii. Spośród szczawnickich 
pamiętnych księży ks. Kozioł najradykalniej przekroczył konwe-
nanse własnej epoki pod względem altruizmu i rozdał biednym 
prawie całe własne mienie, a gdy go brakło, żebrał u bogatych, by 
otrzymane dary przekazać potrzebującym. Był bardzo heroicznym 
jałmużnikiem. Dawał nie tylko przysłowiową rybę, ale i wędkę. 
Uczył pracy. Za własne pieniądze organizował kursy krawieckie, 
hafciarskie, rolnicze. Kupował nagrody w konkursach rolnych, 
nowe odmiany roślin uprawnych, pług do osiekiwania i okopywa-
nia ziemniaków. Jako pierwszy we wsi, też za własne pieniądze, 

kupił konny kultywator. Osobiście uczył posługiwania się tymi 
narzędziami, prowadząc konia za lejce. Uczył sadzić warzywa i 
szczepić drzewa owocowe, zakładać i utrzymywać sady.. Wszedł 
bardzo głęboko w lud, przychodził do licznych rodzin poza okre-
sem kolędowym bez wezwania, np. do chorych, bez zaproszenia i 
uprzedzenia, jak do najlepszych znajomych, aby zapytać, czy cze-
goś nie potrzebują i jak im się żyje. – „Księdza Kozioła pamiętam 
jako małe dziecko, często przechodził ulicą Skotnicką, a przecho-
dząc koło naszego domu czasem wstąpił na chwilkę, aby zobaczyć 
co u nas słychać. Często widywałam go w naszym domu” (Stani-
sława Wiercioch)116. – „Pamiętam, że ks. Jan Kozioł często do nas 
przychodził. Miałem wtedy około siedem lat. Nieraz brał mnie na 
ręce i wkładał na jabłoń. Uczył mnie religii od pierwszej klasy 
i przygotował do I Komunii św.” (Jan Wiercioch)117. – „Gdy w 
czasie wojny ojciec był w Niemczech na przymusowych robotach, 
to nas odwiedzał w czasie choroby mamy i zostawiał pieniądze 
na lekarstwa”(Helena Mazurek)118. – „Mam w pamięci księdza, 
jako przyjaciela naszego domu. Pamiętam, że często występował 
bez żadnego uprzedzenia, po prostu przechodził ulicą, wstępował, 
był ciekawy, czy wszystko w porządku, czy dzieci zdrowe” (Zofia 
Kubik)119. – „Ksiądz często odwiedzał naszą rodzinę, niekiedy zo-
stawiał trochę pieniędzy.” (Zofia Zachwieja – Kudłacz).120

Ponadto założył pięć organizacji parafialnych: Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Żeńskiej, Rycerstwo Niepokalanej, koło ministrantów, 
chór parafialny a równocześnie należał do organizacji społecznych 
(Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego). Był pierwszym prezesem OSP w Szczawnicy Niżnej. W 
jej remizie od roku 1937 odbywały się próby dętej orkiestry OSP, 
która istniała przez wiek dwudziesty a obecnie została reaktywo-
wana. Wspomagał bardzo kulturę ludową (zespół teatralny, szycie 
i haftowanie strojów). Pozostawił widoczny wpływ na życie pa-
rafialne przez dziesięciolecia po swojej śmierci: chór – ponad 20 
lat, rekolekcje z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki oraz 
uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP – ponad 30 lat, śnia-
danie po I Komunii Św. – prawie 50 lat oraz ministranci i stroje 
bierzmowanych – ponad 70 lat.

Nic więc dziwnego, że urodzona w 1925 roku Jadwiga Za-
chwieja (pamiętająca dobrze ks. Kozioła i księży tu pracujących 
później) wspominając w dniu 12 lipca 2012r pisze: „Takiego księ-
dza, jak ks. Jan Kozioł spotkałam raz w życiu i chyba już nigdy 
dorównującego jemu nie będzie. To był ksiądz niezwykły”121. 
Ocenie tej wtórują inni: „Ks. Jana Kozioła wspominam bardzo  
miło. To był ksiądz dla Szczawnicy bardzo zasłużony. Zostawił 
po sobie bardzo wiele dobra” (Franciszek Ciesielka) 122. – „Był 
dla wszystkich życzliwy i zasłużony dla Szczawnicy’ (Krystyna 
Mastalska)123. – „To dzięki niemu nauczyliśmy się żyć i rozwijać 
naszą wiedzę” (Wojciech Salamon) 124. – „Starsi ludzie zawsze 
wypowiadali się o nim z ogromnym szacunkiem, wspominając go 
jako dobrego, pobożnego i dbającego o człowieka i wspaniało-
myślnego księdza” (Józefa Słowik)125.

     Cdn.
Przypisy
114 Jadwiga Zachwieja, w(w:0 Jacek Gacek, Najlepszy ksiądz, 

Z Doliny Grajcarka, nr 24,1994, s.5.
115 Op.cit. Józef Węglarz – Matusek, s.52
116 Wywiad terenowy, Stanisława Wiercioch, ur.1938r., zapis 

z dn.12.05.2010r.
117 Op.cit. (Jan Wiercioch)
118 Op.cit.(Helena Mazurek)
119 Wywiad terenowy, Zofia Kubik, ur.1928r., zapis z 

dn.20.05.2010r.
120 Op.cit.(Zofia Zachwieja – Kudłacz)
121 Op.cit. (Jadwiga Zachwieja)
122 Op.cit. (Franciszek Ciesielka)
123 Wywiad terenowy, Krystyna Mastalska, ur.1930r.,zapis z 

dn.17.07.2006r.
124 Op.cit.(Wojciech Salamon)
125 Op.cit. (Józefa Słowik)
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Miêdzy nami, gó ra la mi...1.12.2017 -  Członkowie naszego oddziału pani Stanisława 
Wiercioch i pan Tomasz Słowik zostali zaproszeni przez  Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy panią A. Szczepaniak 
na szkolny „Dzień góralski”.  Stało się już tradycją, że kilka razy 
w roku szkolnym uczniowie przychodzą w kompletnych strojach 
regionalnych lub zakładają na siebie jakieś jego elementy, „goda-
ją” po góralsku i zapoznają się z kulturą pienińską, dzięki zapra-
szanym na ten dzień gościom. Pani Stasia i Tomasz przybliżyli 
dzieciom góralskie zwyczaje andrzejkowe. Zachęcali dzieci i mło-
dzież do pielęgnowania tradycji.  Spotkanie przebiegało w bardzo 
wesołej i przyjemnej atmosferze.

2.12. - W czas Andrzejkowy bawiliśmy się w Karczmie Pieniń-
skiej. Dziękujemy Marioli Węglarz za zaproszenie i miłą, rodzin-
ną atmosferę. 

 12.12. -  Nie zapomnieliśmy o tradycyjnych posiadach na Łu-
cję, które przygotowaliśmy w naszej siedzibie na Sewerynówce. 
Chociaż już prawie wcale nie słyszy się jak dawniej tłuczenia w 
garnki i wyganiania złych czarownic za granice, to my staramy się 
pielęgnować ten zwyczaj. 

15.12 - Nasze koleżanki pani Stasia Wiercioch i Zosia Krępa na 
zaproszenie szczawnickiego MOK-u brały udział w pracach jury 
w czasie miejskich eliminacji do XLII Przeglądu Młodych Recy-
tatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka. W sali kinoteatru 
„Pieniny” dzieci i młodzież ze szczawnickich szkół prezentowały 
wiersze i popisywały się znajomością gwary pienińskiej. Nasze 
koleżanki podkreślały wysoki poziom przygotowania uczniów do 
konkursu i dbałość o tradycyjny strój. Dziękowały rodzicom oraz 
nauczycielom podejmującym trud podtrzymywania tradycji góral-
skiej.

17.12. - Zaprosiliśmy na wspólną Wigilię samotnych członków 
naszego szczawnickiego oddziału. Wieczerza odbyła się w siedzi-
bie związkowej na Sewerynówce, gdzie po modlitwie pod prze-
wodnictwem Księdza Proboszcza Tomasza Kudronia i naszego 
Księdza Kapelana Grzegorza Salamona, podzieliliśmy się opłat-
kiem, składaliśmy sobie życzenia i staraliśmy się stworzyć rodzin-
ną atmosferę. Dziękujemy grupie kolędniczej pod kierownictwem 
Joli Salamon, która nam w tym pomogła. Wspólne kolędowanie 
to okazja do wspomnień i spotkania się z przyjaciółmi. Dziękuje-
my naszym gaździnom z komisji gospodarczej za przygotowanie 
tradycyjnych potraw.

W Święta Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w obrzędach 
i uroczystościach z nimi związanych. Nasz Poczet Sztandarowy 
reprezentował nas na Pasterce. Święta to czas odwiedzin i kolędo-
wania. Podtrzymując zanikającą tradycję kolędowania z gwiazdą 
i turoniem, w tradycyjnych strojach odwiedzaliśmy członków na-
szego Oddziału. Przy śpiewie kolęd i pastorałek składaliśmy gó-
ralskie życzenia. 

 
30.12. -  na zaproszenie Związku Podhalan w Obidzy nasza de-

legacja ze Sztandarem uczestniczyła w Opłatku.  Po Mszy Św. w 
kościele w Obidzy udaliśmy się do szkoły, gdzie łamiąc się opłat-
kiem składaliśmy sobie życzenia z członkami wszystkich przy-
byłych delegacji. Serdeczna atmosfera i gościnność gospodarzy 
zapadną nam w pamięci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Pienińskiego Od-
działu Związku Podhalan w Szczawnicy na Mszę Świętą w nie-
dzielę 21 stycznia 2018 r. o godz. 12.00, a po niej na  Opłatek, 
który odbędzie się w restauracji Halka.

Wszystkim styczniowym solenizantkom i solenizantom ży-
czymy zdrowia, radości, miłości i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczaw-
nicy 

Godali gwaro w Szczawnicy
W tegorocznych szczawnickich eliminacjach do XLII Przeglą-

du Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia 
Florka, które odbyły się 15 grudnia w kinoteatrze „Pieniny”, wzię-
ło udział dwudziestu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół średnich. Wyjątkowo w tym roku nie zgłosili się gawę-
dziarze. Recytatorów, z których każdy prezentował dwa wiersze 
lokalnych poetów ludowych, oceniało jury w składzie: Stanisława 
Wiercioch, Zofia Krępa i Zbigniew Przychodzki.

Jury po wysłuchaniu wszystkich występów i po rzeczowej 
naradzie, przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali: 
 W grupie klas 0 – III szkół podstawowych:

I m. – Martyna Ciesielka
II m. – Paulina Kozubska
III m. – Hanna Kozubska
Wyróżnienie: Samanta Sułek
W grupie kl. IV – VI szkół podstawowych:
I m. – Izabela Wiercioch
II m. – Aleksandra Macanowicz
III m. – Wiktor Gałysa
IV m. – Wiktoria Mruk
V m. – Aleksandra Owsianka
Wyróżnienie: Wiktoria Tomczyk
W grupie gimnazjum:
I m. – Dagmara Dulak
II m. – Aleksandra Zachwieja
III m. – Katarzyna Szczepainak
W grupie szkół średnich:
II m. – Jakub Strączek
Na finał przeglądu, który odbędzie się 8 lutego 2018r. w Białym 

Dunajcu pojadą laureaci I i II miejsca w każdej grupie wiekowej.
Uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy przygo-

towywała p. Anna Gąsienica. Uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej – p. Danuta Nowak, reprezentantów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum – p. Katarzyna Ciesielka, a przedstawi-
ciela Pienińskiej Szkoły Zawodowej – p. Agnieszka Stopka.

Jury podkreśliło doskonałe opanowanie gwary przez uczestni-
ków eliminacji miejskich oraz dużą dbałość o jakość wykonania 
i staranność stroju. Wszyscy zasłużyli na docenienie i pochwałę.

Organizatorem eliminacji miejskich do XLII Przeglądu Mło-
dych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka był 
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Kronika Towarzyska

Wiadomości z Parafii Św. Wojciecha 
w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego przyjęli
3.12.2017 r.

Daria Węglarz, c. Liwiusza i Angeliki 
Grochulskiej, ur. 20.04.2017r. 

10.12.2017 r.
Laura Maria Wójcik, c. Tomasza i Agaty 

Mastalskiej  ur. 22.09.2017r. 
17.12.2017 r.

Laura Wanda Tarasek, c. Krzysztofa i 
Marzeny Opieli, ur. 8.10.2017r. 

26.12.2017 r.
Zofia Szczepaniak, c. Jakuba i Doroty 

Kępiak, ur. 6.10.2017r 
Tymoteusz Kaliciecki, s. Artura i Adrian-

ny Słowik, ur. 14.11.2017r. 
Nikodem Marcin Guszkiewicz, s. Marci-

na i Sylwii Stec, ur. 8.10.2017r. 

Odeszli do wieczności
Maria Zachwieja, ur. 28.08.1913r. zam. 

dawniej ul. Szalaya 31, zm. 3.12.2017r. 
Maria Słowik, ur. 30.07.1934r.  zam. ul. 

Maćka zza Ławy 3, zm. 8.12.2017r. 
Michał Pojedyniec, ur. 15.09.1945r. zam. 

ul. Samorody 32, zm. 12.12.2017r. 
Stanisława Łazarczyk, ur. 10.08.1940r. 

zam. ul. Zawodzie 18a, zm. 12.12.2017r. 
Zofia Dancewicz, ur. 17.01.1929r. zam. 

oś. XX-lecia 2/15, zm. 19.12.2017r. 
Antonina Trzópek ur. 25.11.1931r. zam. 

ul. Główna 31, zm. 21.12.2017r. 

W roku 2017 w Parafii św. Wojciecha w  
Szczawnicy było:

Ochrzczonych – 64 
Pogrzebów – 65
Przystępujących do I Komunii Św. – 32 
Ślubów – 23
Bierzmowanych – 46

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu św. przyjął:

26.12.2017r. 
Wojciech Stanisław Polaczyk, s. Mi-

chała i Sabiny,  ur. 13.07.2017r., zam. 
Szczawnica

Odeszła do wieczności:
Maria Mastalska, ur. 20.02.1960r., 

zam. Ul. Jana Pawła II Szlachtowa – 
26.12.2017r.

W roku 2017 w Parafii MB Pośredniczki 
Łask było:

Ochrzczonych – 18
Pogrzebów – 13
Ślubów – 14
Przystępujących do I Komunii Św.  10
Bierzmowanych - 19

 Na ręce pani prezes OSP w Szczawnicy Moniki Mastalskiej oraz naczelnika Łukasza Mastalskiego 
składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków biorących udział w akcji przy ulicy 
Ogrodowej w dniu 10.12.2017r., gdy doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym.

   Dzięki fachowo, profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem udzielonej pomocy przez straża-
ków, w czasie przeprowadzonej akcji gaszenia, mieszkanie nie zostało zalane. Jedyne zniszczenia 
to wybite okno na poddaszu (nie było kluczy, aby dostać się do pomieszczeń na I p., gdyż właściciel 
przebywał poza miejscem zamieszkania) oraz zerwany jeden m. kw. boazerii, która była zamonto-
wana na przewodzie kominowym, w wyniku czego zostało lekko nadpalonych 10 klepek. 

Agnieszka i Paweł Glapinscy oraz Lucyna i Stefan Pałka

Gratulacje dla Jakuba Gondka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, który wygrał XXI 
Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”, w kategorii uczniów kl. IV – VII. 
Konkurs odbył się w dn. 13- 14 grudnia 2017 roku w Kopalni Soli Bochnia.

redakcja

Udało się! 
Setne charytatywne wejście 

na Sokolicę
Akcja trwała cały rok. W sobotę 17 grudnia odbyło się finałowe, setne wejście na 

Sokolicę - w imię bezinteresownej pomocy dla młodego człowieka, który codziennie 
wytrwale walczy o swoje zdrowie.

Pomysłodawcą akcji jest szczawniczanin Bartosz Mężyk, który postanowił pomóc 
choremu na dziecięce porażenie mózgowe Wojtusiowi Sobierskiemu w żmudnej i 
trudnej rehabilitacji. Akcja miała na celu także zachęcenie do chodzenia po górach, 
przełamywania barier, ale przede wszystkich do pomagania potrzebującym.

W sobotnim finale akcji pod nazwą „Setka Meniora” wzięło udział ok. 30 osób: 
rodzina i przyjaciele Wojtusia oraz ludzie, którym los młodego bohatera nie jest obo-
jętny. Jest to kolejna akcja zorganizowana dla małego szczawniczanina przez jego 
przyjaciół.

Na uczestników akcji w Karczmie Pienińskiej zo-
stał przygotowany gorący poczęstunek. Każdy, 
kto chciał pomóc, mógł wziąć udział w 
aukcji charytatywnej.

Panu Bartoszowi gratulu-
jemy pomysłu i wytrwa-
łości, a Wojtusio-
wi życzymy 
zdrowia i 
grona ta-
kich praw-
d z i w y c h 
przyjaciół. 

JD
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Idźcie i głoście Ewangelię
(Rozmowa z p. Aleksandrem Majerczakiem, preze-

sem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Szczaw-
nicy )

- Jest Pan prezesem szczawnickiego oddziału Akcji Katolickiej 
od ilu lat? 

Od samego założenia oddziału przez ks. prałata Franciszka 
Bondka w 2011 roku czyli od siedmiu lat. Od początku przyświe-
cała nam idea, by pokazać jedność Kościoła, tj. współpracę ducho-
wieństwa ze świeckimi członkami Kościoła Katolickiego, z laika-
tem. Choć każde z nas ma inną rolę w Kościele i różne obowiązki, 
tworzymy wspólnotę idei i czynów. A obowiązek ewangelizacji 
dotyczy każdego katolika.

- Ilu członków liczy nasz parafialny oddział AK?
Obecnie nasze szeregi zasila trzydziestu członków czynnych 

oraz dwoje honorowych: ks. prałat Franciszek Bondek i pani Da-
nuta Mastalska. Opiekunem naszego oddziału, a zarazem asysten-
tem diecezjalnym, jest ks. proboszcz Tomasz Kudroń.

- Jak wygląda roczna praca oddziału Akcji Katolickiej?
Mamy comiesięczne spotkania, które pozwalają określić, co 

mamy robić w danym miesiącu i rozliczyć się z okresem minio-
nym. Mamy też spotkania formacyjne, podczas których co mie-
siąc jeden z członków AK ma przygotować katechezę tematyczną, 
podporządkowaną pewnej myśli przewodniej, obowiązującej na 
dany rok. Są one planowane odgórnie przez zarząd ogólnopolski 
AK w Warszawie i zarządy diecezjalne, w naszym przypadku 
to zarząd Diecezji Tarnowskiej. W 2018 roku będą to kateche-
zy pt. „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”, w zeszłym roku 
skupione były wokół problemu „Nawracajcie się i uwierzcie w 
Ewangelię”. Przygotowując katechezę, mamy udostępnione mate-
riały pomocnicze, ale możemy także korzystać z własnych źródeł. 
Organizujemy też w każdy czwarty czwartek miesiąca Mszę św. 
za Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Wojciecha, patrona naszej 
parafii, a po niej mamy katechezę dla dorosłych, w której można 
uczestniczyć w naszym kościele parafialnym. Słowo Boże, które 
wygłasza do nas ks. proboszcz Tomasz Kudroń, dotychczas było 
poświęcone tematyce starotestamentowej, a obecnie już weszli-
śmy w tematykę Nowego Testamentu i Listów Apostolskich. 
Służy to przybliżeniu trudnej tematyki biblijnej, zwłaszcza jej 
uaktualnieniu. Ponadto przygotowujemy modlitwy, prowadzimy 
różaniec, włączamy się w liturgię Mszy św.

- Czym różni się działalność szczawnickiego oddziału od pracy 
innych oddziałów Akcji Katolickiej?

Ponad odgórny program, realizujemy własny plan działania. 
W zeszłym roku było to zorganizowanie kolejnego Korowodu 
Wszystkich Świętych w przeddzień święta 1 listopada, Orszaku 3 
Króli w święto 6 stycznia, udanie się na odpust na Górę Zamkową 
w święto św. Kingi w lipcu, uczczenie rocznicy śmierci ks. Jana 
Kozioła w sierpniu, poprzez Mszę św. w kaplicy Parku Dolnego 
oraz udanie się z modlitwą i zniczami na grób ks. Kozioła na na-
szym cmentarzu. Dalej była też Koronka do Bożego Miłosierdzia 
na ulicach miast świata we wrześniu,  czy udział członków AK 
w wielu innych wydarzeniach, jak np. w odpustach w Tuchowie 
i Lewoczy na Słowacji. 22 października pierwszorzędnym pa-
tronem AK został św. Jan Paweł II. Członkowie szczawnickiego 
oddziału przez 9 kolejnych poprzedzających tę uroczystość dni 
przygotowywali się duchowo, poprzez modlitwę przed Mszą św. 
wieczorną.

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szczawnicy znany jest 
także z propagowania letnich wycieczek.

Wspólnie z naszym Oddziałem Pienińskim PTTK przygotowa-
liśmy cykl niedzielnych letnich wycieczek górskich, z podtytułem 
„Wycieczki z Bogiem”, do wyjątkowych miejsc pod ogólnym ha-
słem „Wytrwale wzwyż”. Organizowaliśmy je i odbywaliśmy je 
w bezpiecznej obecności przewodników górskich PTTK. Zawsze 
naszym wyjściom w plener towarzyszyła specjalna intencja, mo-
dliliśmy się np. za Ojczyznę, za naszych bliskich, o powołania itp. 
i odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. A zaczynaliśmy 
od modlitwy w sanktuarium w Litmanowej  od modlitwy za kapła-
nów posługujących w Szczawnicy i wywodzących się z naszego 
miasta. Wybieraliśmy miejsca z reguły nieosiągalne dla ludzi w 
zwykłych warunkach, np. byliśmy na Mszy św. w Czerwonym 
Klasztorze na Słowacji, na Wiaternym Wierchu. Msza św. była 
celebrowana albo na łonie natury, albo w docelowym kościele. 
Gdy nie było to możliwe, udawaliśmy się na wędrówkę po poran-
nej Mszy św. w naszym kościele. Nasze wycieczki kończyły się 
zwykle ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, miłym spotkaniem. 

Z ciekawszych miejsc, w zeszłym roku byliśmy na otwarciu 
szlaku partyzantów na Mogielicy, oczywiście połączonego ze 
Mszą św. w intencji poległych partyzantów, gdzie zebrało się z 
całej Polski ok. 3 tysięcy ludzi. Od nas akurat wtedy poszło ok. 30 
osób, a w pozostałych brała udział zmienna ilość osób. To zależało 
od stopnia trudności wycieczki, dyspozycyjności ludzi w danym 
dniu. Ważne, że mamy osoby ze Szczawnicy, które chodzą stale, 
ale są też i turyści, kuracjusze, którzy do nas dołączają okazjonal-
nie lub nawet są i stali bywalcy, którzy przyjeżdżają regularnie, by 
wziąć udział w wyprawach.

- Za nami rok 2017. W czym był wyjątkowy dla szczawnickiego 
Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej?

Wyjątkowym wydarzeniem zeszłego roku, w którym brała 
udział Akcja Katolicka, był Różaniec do granic. Uczestniczyliśmy 
zarówno w samym różańcu w górach, jak i w przygotowaniach 
– Mszy św., rozlokowaniu przybyłych osób, formowaniu grup 
itp. Zorganizowaliśmy także plastyczny Konkurs Fatimski dla 
młodzieży różnych grup wiekowy, z okazji 100. lecia objawień 
fatimskich.

 - A co będzie realizowane przez Akcję Katolicką Diecezji Tar-
nowskiej w 2018 roku?

Będziemy mieć w lutym rekolekcje wielkopostne dla człon-
ków Parafialnych Oddziałów AK w Ciężkowicach, a dla liderów 
– w „Księżówce” w Zakopanem. W kwietniu mamy zamiar wziąć 
udział w uroczystym rozpoczęciu V Synodu Diecezji Tarnowskiej 
oraz pojechać na pielgrzymkę autokarową do sanktuarium św. 
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Andrzeja Boboli w Strachocinie, gdzie odbędzie się międzydiece-
zjalne spotkanie modlitewno – formacyjne w roku setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości – „Chrześcijański kształt 
patriotyzmu”. Planujemy zorganizować także w naszej parafii 
konkurs plastyczny dla młodzieży wszystkich szkół szczawnic-
kich - „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Ponadto rokrocznie uczestniczymy w Dniu Papieskim w Die-
cezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny i wielu innych uroczysto-
ściach.

- W Szczawnicy na szczycie Bryjarki znajduje się pięknie oświe-
tlony krzyż. Ale w zeszłym roku spotkał go akt wandalizmu i wy-
kręcenie żarówek. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej od kilku lat sprawuje opie-
kę nad krzyżem i zajął się tym problemem. W lecie ubiegłego roku 
ktoś wykręcił wszystkie pionowo umieszczone na krzyżu żarówki 
i zniszczył klosze do nich. Świeciło się tylko poprzeczne ramię 
krzyża. W związku z zaistniałym aktem wandalizmu, zakupiliśmy 
całkowicie nowe lampy, a wszystkie zainstalowaliśmy na nowym 
drewnianym, modrzewiowym statywie, także w kształcie krzyża. 
Do lamp zostały wkręcone nowe, energooszczędne żarówki ledo-
we, które przy mniejszym koszcie, dają więcej światła, a jeszcze 
nie zużywają się tak szybko. Zakup żarówek zasponsorowała nam 
Wspólnota Leśno – Gruntowa, która także przekazała deski mo-
drzewiowe na wykonanie statywu, czego z kolei podjął się pan 
Witold Salamon; sprawy elektryczne pomógł załatwić kierownik 
szczawnickiej elektrowni p. Wiesław Warzecha, drewniany krzyż 

wywiózł samochodem pan Langowski, a całą instalację zamonto-
wali na metalowym krzyżu ratownicy GOPR, dysponujący odpo-
wiednim doświadczeniem i sprzętem do wspinaczki. Wszystkim 
bardzo dziękuję za okazaną pomoc.

W tej chwili, zamiast zegara czasowego, który włączał światło 
na krzyżu o określonej godzinie, jest zamontowany zegar astrono-
miczny, który powoduje automatyczne zapalenie się światła, gdy 
jest ciemno. Został on zamontowany kilka lat temu, przy okazji 
instalacji i wkopania do ziemi nowego kabla, doprowadzającego 
prąd do krzyża (poprzedni został skradziony).

- Jakie są marzenia szefa Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-
kiej w Szczawnicy?

Marzy nam się uszycie sztandaru AK w Szczawnicy – w związ-
ku z tym będziemy czynić starania o pozyskanie pomocy finanso-
wej,  i oczywiście -  jak największa ilość młodych, chętnych do 
pracy w szeregach oddziału, zaangażowanych nowych członków. 
W naszej codziennej modlitwie członka Akcji Katolickiej znaj-
dują się słowa: Boże /…/ spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu 
Kościoła i Ojczyzny. Pragniemy, by takich ludzi w naszym od-
dziale było jak najwięcej. Zawsze bliskie nam będą sprawy Boga 
i Ojczyzny i tu się udzielamy. Zbieramy podpisy pod petycją za 
obroną życia, ale i upamiętniliśmy tablicą miejsce śmierci żołnie-
rzy wyklętych z naszych terenów - na Krzemieninach. Jeśli ktoś 
pragnie włączyć się do naszej pracy i modlitwy – zapraszamy.

Rozmawiała Alina Lelito

Dzielimy się Betlejemskim Światłem Pokoju

„W Tobie jest Światło”- to hasło przyświecające tegorocznej 
sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Włączyli się do niej 
także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, którzy 17 
grudnia 2017r. pod opieką założycielki drużyny Pani Moniki Hur-
kały pojechali do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju.

Tam przedstawiciele Szkoły Podstawowej uczestniczyli we 
Mszy św. w Katedrze na Wawelu pod przewodnictwem Metro-

polity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po na-
bożeństwie uroczyste przekazanie Światełka odbyło się na Rynku 
Krakowskim.

Z kolei 19 grudnia uczniowie przekazali Światło Pokoju miesz-
kańcom Parafii w Jaworkach i Szlachtowej w czasie Mszy św. Na-
stępnie z życzeniami świątecznymi i Światełkiem Betlejemskim 
udali się do władz samorządowych Szczawnicy oraz różnych in-
stytucji i organizacji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

T.M.
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JASEŁKA

„Spragnieni miłości, pokoju 
Łamiemy opłatkiem się dziś 
W ramiona wpadamy znów sobie 
I z ramion nie chcemy wyjść”

Pod tym wzruszającym hasłem odbyły 
się 22 grudnia 2017r. w naszej szkole ja-
sełka w wykonaniu uczniów klas 0-VI. 
Dzieci pięknie śpiewając kolędy i pastorał-
ki oraz przypominając nam najważniejsze 
tradycje bożonarodzeniowe, wprowadziły 
nauczycieli, rodziców, a także swoich ko-
legów, w cudowny nastrój świąt. Obecni 
podczas przedstawienia: pies i kot, którzy 
byli symbolem skłóconych od lat ludzi, 
dali nam przykład jak pozbyć się niechę-
ci, żalu i urazy wobec innych. Aby oczy-
ścić swe serce należy udać się do Jezuska, 
który po to się znów narodził w Betlejem, 
aby pomóc nam rozwiązać najtrudniejsze 
sprawy i uwolnić nas od wszelkich trosk...  

   Po występie Pani dyrektor złożyła 
uczniom, rodzicom i nauczycielom świą-
teczne życzenia i w tej magicznej atmos-
ferze rozeszliśmy się do swoich domów, 
by przeżyć te najpiękniejsze w roku dni ze 
swymi najbliższymi.

DZIEŃ TEATRU
Dzień Teatru obchodziliśmy w kilku 

odsłonach. 5 grudnia, niektórzy ucznio-
wie, wchodzili w rolę postaci scenicznych, 
przebierając się w piękne kostiumy. Na-
tomiast Mikołaj zaprosił nas do Dworku 
Gościnnego na spektakle: „Plastusiowy 
pamiętnik”, „Ten obcy” i „W krzywym 
zwierciadle, czyli od komedii do groteski” 
przygotowane przez Narodowy Teatr Edu-
kacji we Wrocławiu.

Dnia 8 grudnia uczniowie klasy VII 
przygotowali apel na temat ,,Historii te-
atru”. Wszystko zaczęło się od prezen-
tacji przedstawiającej ewolucję teatru od 
antycznego po współczesny. Następnie 
zaprezentowali inscenizację fragmentów 
,,Zemsty” Aleksandra Fredry.

A na koniec nasze recytatorki przedsta-
wiły wiersze z Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej, dając 
przykład teatru jednego aktora.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI „PIERŚCIEŃ ŚW. 
KINGI”

4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 
w Nowym Targu  odbył się etap rejonowy 
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religij-
nej ,,Pierścień św. Kingi”. Wzięło w nim 
udział ponad 70 uczestników. Naszą szkołę 
reprezentowały: Zuzanna Kielak kl. I, Ta-
mara Filas kl. III, Oliwia Hurkała kl. IV, 
Marta Wyrostek kl. VI i Aleksandra Bła-
żusiak kl. VI.

Z radością informujemy, że Oliwia Hur-
kała zajęła III m. w powiatowych elimina-
cjach reprezentowała naszą szkołę podczas 
finału w Bochni, a Zuzanna Kielak z kl. I 
otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim dziewczynkom, które 
pięknie recytowały swoje wiersze. 

Bal karnawałowy
Z radością informujemy, że w tegorocznym karnawale, podob-

nie jak w latach ubiegłych, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 organizują wspólny bal chary-
tatywny. Już dzisiaj rodziców i wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do wspólnej zabawy, która odbędzie się 27 stycznia 
2018 r. o godz. 19:00 w Dworku Gościnnym. Bilety można naby-
wać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w cenie 150 zł od 
osoby. Organizatorzy proszą o przekazywanie fantów, które póź-
niej zasilą loterię fantową na balu. Rady Rodziców obydwu szkół 
zwracają się również z prośbą o przekazanie na ten cel dwóch ciast 
od każdej klasy lub kwotę 50 zł. Dyrektor- Anna Szczepaniak.

 
Caritas 

Bliskość świąt kieruje nasze myśli na potrzeby innych. Aktyw-
nie w to przygotowanie włączyli się nasi uczniowie, wolontariusze 
Szkolnego Koła Caritas działającego w naszej szkole. Skupiliśmy 
się m.in. na odwiedzeniu osób starszych, samotnych, chorych z te-
renu naszego miasta. Na tę okoliczność nasi uczniowie wypiekli i 
przygotowali kilkadziesiąt słodkich upominków w formie smacz-
nych pierników. Dary zostały dostarczone przez naszych uczniów 
w tygodniu poprzedzających wigilię. Był to czas wzruszeń i ra-
dości, których doświadczyli nie tylko odwiedzeni Seniorzy, ale i 
nasza młodzież.

Przed Świętami Bożego Narodzenia
W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia uczest-

niczyliśmy w szeregu działań związanych z radosnym oczekiwa-
niem na ich nadejście. W szkole odbyły się konkursy na świątecz-
ną dekorację sal lekcyjnych oraz korytarzy, gościliśmy kolędni-
ków z zaprzyjaźnionych szkół, a dnia 22 grudnia uczestniczyli-
śmy w apelu świątecznym, w czasie którego nie zabrakło życzeń 
i śpiewania kolęd. Ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki oraz pani Danuta 
Urban przygotowali świąteczne spotkanie, gdzie w formie poetyc-
kiej ukazano prawdę o Bożym Narodzniu, kolędnicy zaprezento-

wali świąteczny występ wokalny. Każda klasa, w ramach kolejne-
go konkursu, odśpiewała wybraną kolędę. O wynikach wszystkich 
konkursów decydowały powołane przez panią dyrektor komisje, 
która w czasie apelu ogłosiła wyniki.

Dekoracja sal lekcyjnych: Sala 22
Dekoracja korytarzy: Korytarz na I piętrze
Konkurs kolęd: I miejsce zdobyła bezapelacyjnie najmłodsza z 

naszych klas – klasa I. 
W czasie spotkania gościliśmy przedstawicieli Rady Rodzi-

ców, którzy przekazali wszystkim życzenia świąteczne, dyrekcja 
i nauczyciele otrzymali piękne upominki. Członkowie SU także 
złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia, wręczając 
własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne. Po spotkaniu w sali 
gimnastycznej, poszczególne klasy uczestniczyły w Wigiliach 
klasowych. Po ich zakończeniu, nauczyciele i pracownicy szkoły 
spotkali się na wspólnym „Opłatku” przy wigilijnym stole.

  
Dzień góralski

1 grudnia odbył się w naszej szkole „Dzień góralski”. Tradycją 
gimnazjum stało się już, że kilka razy w roku szkolnym uczniowie 
przychodzą w kompletnych strojach regionalnych lub zakładają 
na siebie jakieś jego elementy, „godają” po góralsku i zapoznają 
się z kulturą pienińską, dzięki zapraszanym na ten dzień gościom. 
Tym razem gościliśmy panią Stanisławę Wiercioch – honorową 
członkinię Związku Podhalan, panią Barbarę Węglarz – dyrektor 
Muzeum Pienińskiego i pana Tomasza Słowika - członka Zarządu 
szczawnickiego oddziału Związku Podhalan. Przybliżyli nam oni 
góralskie zwyczaje andrzejkowe. Zachęcali dzieci i młodzież do 
pielęgnowania tradycji. Spotkanie przebiegało w bardzo wesołej i 
przyjemnej atmosferze. 

 
Lekcje muzealne 

W listopadzie i grudniu 2017 r. w naszej szkole odbywały się 
lekcje muzealne. Pracownicy Muzeum Pienińskiego im. J. Sza-
laya w Szlachtowej zaproponowali dzieciom i młodzieży cykl 
zajęć. Pani Anna Wawrzczak o tematyce archeologicznej: „Nasz 
sąsiad Neandertalczyk” i „Przed naszą erą – jak to dawniej by-
wało”. Dzieci miały okazję przenieść się do pradawnej wioski 
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RATUJĄC ŻYCIE
Od wiosny 2003 roku organizujemy ak-

cje oddawania krwi. Początkowo odbywały 
się one na terenie naszej szkoły, a obecnie 
jeździmy do punktu krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa w Nowym Targu. Nasze akcje 
odbywają się dwa razy do roku. W każdej z 
ich udział bierze co najmniej 15 uczniów. Co 
roku oddajemy około 14 litrów krwi, która 
ratuje ludzkie życie.

I tym razem w zasypany śniegiem grud-
niowy piątek nie zabrakło odważnych, żeby 
wyruszyć na naszą wyprawę. Niestraszny 
im był widok krwi i igieł grubością przypo-
minających wkład od długopisu. Ważne na-
tomiast było to szczególne uczucie zadowo-
lenia, ze pomaga się innym  i ta świadomość, 
że uratowało się  komuś życie…  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom piąt-
kowej akcji za młodzieńczy zapał bycia ho-
norowym krwiodawcą oraz wiarę, że dobro 
drugiego człowieka warte jest cząstki nas sa-
mych. (DŚ, MM)

ZDOBYWAMY NOWE KWALIFIKACJE…
W latach 2017-2021 Zespół Szkół Za-

wodowych i Placówek uczestniczy w re-
alizacji projektu pn. „Rozwój Kompetencji 
Zawodowych w branży turystyczno - ga-
stronomicznej w powiecie nowotarskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej. W ramach projektu w naszej Szko-
le zostanie przeprowadzonych wiele form 
wsparcia, m. in. kursy:

– języka angielskiego branżowego,
– barmana,
– baristy,
– kurs na prawo jazdy kat. B,
– kurs carvingu,
– florysty,
– animatora czasu wolnego,
– kuchni świata,
– kelnera,
– kurs: bezpieczeństwo systemów kom-

puterowych,
– C# i Java,
– kurs php (zaawansowany),
– kurs: systemy informatyczne w turysty-

ce i hotelarstwie.
Wszystkie kursy są darmowe! W ofercie 

projektu znajdują się także Ssaże zawodowe 
u pracodawców, w czasie realizacji których 
uczestnik, oprócz zdobycia praktycznej 
wiedzy i umiejętności, dodatkowo otrzyma 
wynagrodzenie.

Oprócz kursów i staży szkolne pracow-
nie już w 2017 roku zostaną doposażone 

w nowoczesny sprzęt i materiały dy-
daktyczne. Uczniowie kształcący się w 
zawodach technik obsługi turystycznej 
oraz technik hotelarstwa będą mieć do 

dyspozycji całkiem nową pracownię, wypo-
sażoną w 16 stanowisk komputerowych ze 
specjalistycznym oprogramowaniem stoso-
wanym w branży hotelarsko-turystycznej, 
tablicę multimedialną, sejf depozytowy, 
drukarkę fiskalną, faks, czytnik kart płatni-
czych. Całkowita wartość dofinansowania 
naszej Szkoły w ramach tego projektu to 
ponad 500 tysięcy zł !!!

W minione wakacje młodzież naszej 
szkoły odbyła już staże zawodowe w Koło-
brzegu. Zakończyły się także kursy: języka 
angielskiego branżowego, bezpieczeństwa 
systemów komputerowych, C# i Java, bar-
mana, animatora czasu wolnego i kuchnie 
świata. (SK)

ZWYCIĘSTWO ORAZ II MIEJSCE SZKOL-
NEGO WOLONTARIATU

4 grudnia, z okazji Dnia Wolontariusza, 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym 
Targu odbyła się kolejna edycja Wolonta-
riackiej Gry Miejskiej, w której wzięły udział 
drużyny reprezentujące koła wolontariatu z 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu nowotarskiego. Naszą szkołę repre-
zentowały dwie drużyny: drużyna „Gwardia 
Pana” w składzie: Magdalena Jama, Elżbieta 
Kozielec, Maria Zabrzeska i Błażej Kołek 
oraz opiekun – siostra Bernadetta Zybura 
i drużyna „Baby ze wsi” w składzie: Joanna 
Bańkosz, Magdalena Franczyk, Magdalena 
Jandura i Ewelina Majkrzak oraz opiekun – 
Elżbieta Trojnarska.

Udział w grze był dla uczestników okazją 
do poznania instytucji działających na rzecz 
ludzi w potrzebie oraz społeczności lokal-
nej; w tym roku na trasie gry znalazły się:

Fundacja im. Adama Worwy, która m. in. 
bezpłatnie wypożycza sprzęt rehabilitacyjny 
osobom przewlekle chorym lub wymagają-
cym całodobowej opieki;

Fundacja Szczęśliwe Jutro, która dąży do 
stworzenia domu dla nastoletnich matek, 
pozbawionych wsparcia rodziny lub bliskich;

Towarzystwo Kultury Aktywnej „Fer-
ment”, prowadzące m. in. kampanię „Od-
mowa nienawiści”, w której walczy z wul-
garnymi i agresywnym napisami na murach, 
znajdującymi się w przestrzeni publicznej 
miasta oraz kampanię pisania listów do Am-
nesty International w obronie osób niewin-
nie więzionych lub prześladowanych.

Uczestnicy gry wykonywali również 
zadania, w których musieli wykazać się 
opanowaniem i zimną krwią, umiejętno-

ścią szybkiego i dokładnego liczenia oraz 
sprawnością fizyczną. Ostatnim zadaniem 
było rozbrojenie bomby podłożonej w pod-
ziemiach budynku MOK-u, w ekstremalnie 
trudnych warunkach.

Wszyscy członkowie naszych obu dru-
żyn brali udział w tego typu grze po raz 
pierwszy, więc z tym większą radością infor-
mujemy, że pierwsze miejsce zdobyła nasza 
drużyna „Baby ze wsi”, a miejsce drugie 
drużyna „Gwardia Pana”, deklasując do-
tychczasowych zwycięzców kilku poprzed-
nich edycji gry – drużynę z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Nowym Targu!

Wykonanie zadań wymagało pewnego 
wysiłku i zaangażowania, ale udział w Grze 
był również okazją do integracji, lepszego 
poznania kolegów oraz samych siebie, a 
przy okazji także do sporej ilości naprawdę 
dobrej zabawy! (ET)

„PRAWDZIWI CELEBRYCI”
5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Nowym Targu miała miejsce druga część 
Dnia Wolontariusza – spotkanie „Prawdzi-
wi Celebryci”. Spotkanie to było podsu-
mowaniem ostatnich dziesięciu lat działań 
wolontariackich w powiecie nowotarskim 
i przypomnieniem i uhonorowaniem lau-
reatów plebiscytu „Aktywni”z kolejnych 
lat – osób i instytucji, które dzięki swojemu 
zaangażowaniu w pomoc innym zasługują 
w pełni na miano „Prawdziwych Celebry-
tów”. Wśród tych wyróżnionych znalazło 
się nasze Szkolne Koło Wolontariatu „Nie-
zapominajka”, które dzięki swoim licznym 
działaniom w środowisku zwyciężyło w 
plebiscycie „Aktywni” w roku 2015. Na gali 
„Niezapominajkę” reprezentowały: Natalia 
Grabowska, Justyna Kubicz oraz Magdalena 
Jankowska, które przypomniały działania i 
osiągnięcia szkolnego wolontariatu w ostat-
nich latach oraz osobę opiekuna wolonta-
riatu w tym okresie – siostrę Małgorzatę 
Dyrek.

Największą satysfakcją dla każdego wo-
lontariusza jest pomoc, jaką niesie osobom 
potrzebującym i radość, jaką im sprawia. 
Największą nagrodą wolontariusza jest 
wdzięczność tych, którymi się opiekuje. 
Niemniej jednak spotkanie „Prawdziwi Ce-
lebryci” było miłym docenieniem i uhono-
rowaniem wszystkich osób, które poświę-
ciły swój wolny czas na pomaganie innym. 
Było nam niezmiernie przyjemnie znaleźć 
się w tak szacownym gronie osób zasłużo-
nych w działalności na rzecz innych ludzi. 

(ET)

barbarzyńskiej i zobaczyć, jak wyglądało tam codzienne życie. 
Z historii, dzięki pani Marcie Słowik, uczniowie zrealizowali te-
maty „Historia uzdrowiska w Szczawnicy”, „Pustelnicy pieniń-
scy” oraz „Księżna Kinga – Pani Ziemi Sądeckiej”. Pani Barbara 
Węglarz zapoznała klasy III i II gimnazjum z „Grupami etnogra-
ficznymi na terenie Pienin oraz „Sztuką ludową – malarstwem na 
szkle”. Klasa czwarta analizowała wygląd stroju górali pieniń-
skich. Ten cykl ciekawych zajęć sprawił, że nasi uczniowie do-

JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

strzegli ogromne bogactwo i wartość miejsca, w którym żyjemy. 
Poznali historię górali pienińskich i dowiedzieli się, czym różni 
się tradycyjny szczawnicki strój od stroju innych górali pieniń-
skich. Mogli również w ramach doradztwa zawodowego zapo-
znać się z zawodem archeologa, etnografa i historyka. Składamy 
serdeczne podziękowania Pani Barbarze Węglarz i wszystkim 
pracownikom Muzeum w Szlachtowej za ciekawą przygodę po 
naszej Małej Ojczyźnie.
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28 grudnia 2017 roku na XLIII sesji Rady Miejskiej został 
jednogłośnie uchwalony budżet Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2018. Dochody budżetu zostały przyjęte w kwocie 
30  286  874 zł natomiast wydatki budżetu zaplanowano w 
kwocie 30 283 642 zł. Planowane dochody są więc wyższe od 
planowanych wydatków o kwotę 3 202 zł (budżet nadwyżko-
wy). Przychody budżetu to kwota 2 873 103,52 zł natomiast 
rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) zaplanowano w wyso-
kości 2  876  305,52  zł (w tym 1  000  000 zł to wcześniejsze 
spłata zobowiązań roku 2020) co oznacza, że zadłużenie 
Miasta i Gminy Szczawnica pozostanie na dotychczasowym 
bezpiecznym poziomie około 22 098 000 zł przy czym jak po-
kazuje doświadczenie lat ubiegłych w trakcie wykonywania 
budżetu roku 2018 mogą pojawić się możliwości dodatkowej 
spłaty zadłużenia (rozchody roku 2017 wyniosły 4 050 000 zł 
z czego 400 000 zł to dodatkowa spłata zadłużenia).

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie zaplanowano na 
kwotę 2 542 898 zł przy czym w zakresie wydatków majątko-
wych złożono wnioski o dofinansowanie kilku dodatkowych 
zadań inwestycyjnych które nie zostały ujęte w projekcie bu-
dżetu a które zostaną do niego wprowadzone z chwila pozy-
tywnej weryfikacji złożonych wniosków i podpisaniu umów 
o dofinansowanie. W roku 2018 środki przeznaczone na in-
westycje mogą zamknąć się ogólną kwotą w wysokości oko-
ło 14  800 000 zł, przy czym kwota dofinansowania może 
wynieść nawet 10  870 000 zł (wkład własny na poziomie 
26,55%). Poniżej przedstawiono zestawienie możliwych do 
zrealizowania w 2018 roku zadań inwestycyjnych, z uwzględ-
nieniem poziomu ich dofinansowania:

1.      Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczaw-
nicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej – 
4 330 000 zł (dotacja 3 215 000 zł),

2.           Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako 
rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki 
zdrowotnej – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowo-
ści uzdrowiskowe Doliny Popradu – 2  263  000 zł (dotacja 
1 815 000 zł),

3.           Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-sło-
wackiego w Pieninach poprzez modernizację istniejącej in-
frastruktury turystycznej (przystań flisacka) – 2  400  000 zł 
(dotacja 1 680 000 zł),

4.      Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych go-
spodarstwach domowych paliwa stałe – 1 806 000 zł (dotacja 
1 790 000 zł),

5.      Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych go-
spodarstwach domowych biomasa i paliwa gazowe – 911 000 
zł (dotacja 899 000 zł),

6.      Odbudowa mostu wraz z przyczółkami i umocnienia-
mi na potoku Sielskim w ciągu drogi Jana Pawła II boczna w 
Szlachtowej – 720 000 zł (576 000 zł),

7.           Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kul-
turowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy (monitoring) – 
382 000 zł (dotacja 338 000 zł),

8.           Odbudowa uszkodzonych schodów łączących ulicę 
Szalaya z ulicą Park Górny na odcinku w km 0+045 do 0+205 
– 320 000 zł (dotacja 256 000 zł),

9.      Budowa cmentarza komunalnego w Szlachtowej (ma-
lowanie kaplicy, budowa parkingu i alejek, wykonanie oświe-
tlenia alejek) – 270 000 zł,

10.   Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w Szczawnicy ul. Skotnicka – 250 000 zł,

11.  Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Par-
ków Narodowych (przebudowa drogi powiatowej Szczaw-
nica-Krościenko) – zadanie realizowane przez Powiat No-
wotarski przy dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica – 243 750 zł,

12.   Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na tere-
nie sołectwa Jaworki (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) – 
208 000 zł (dotacja 128 000 zł),

13.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie mia-
sta i gminy Szczawnica (dokumentacja) – 175 000 zł (dotacja 
105 000 zł),

14.  Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – ro-
werowej od dolnej stacji PKL w kierunku Jaworek – 120 048 
zł,

15.  Turystyczne oznakowanie uliczne jako przykład współ-
pracy na pograniczu polsko – słowackim – 100 000 zł (dotacja 
85 000 zł),

16.   Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi wraz z na-
wierzchnią Aleja Parkowa na odcinku w km 0+193do 0+290 
w Szczawnicy – 100 000 zł (dotacja 80 000 zł),

17.  Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól uli-
ca Słona Młaka w Szlachtowej na odcinku w km 0+740 do 
0+960 – 50 000 zł (dotacja 25 000 zł),

18.  Projekt budynku ośrodka zdrowia – 47 000 zł,
19.  Przebudowa drogi ul. Bereśnik wraz z niezbędnym od-

wodnieniem – 30 000 zł,
20.  Remont drogi na tzw. Bukowinki – 27 950 zł (w ramach 

remontów bieżących),
21.  Rewitalizacja Cmentarza Szalayowskiego – 25 000 zł 

(dotacja 12 000 zł),
22.   Remont kładki na potoku Skotnickim – 10  000 zł (w 

ramach remontów bieżących).
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28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Rady 
Miejskiej „w sprawie zasad udzielania 
dotacji na wymianę nie ekologicznych 
źródeł ciepła w gospodarstwach do-
mowych w ramach projektów finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020”, określone zostały 
zasady udzielania dotacji ujęte w Re-
gulaminie. Jest to kolejny etap działań 
szczawnickiego samorządu mających 
na celu poprawę jakości powietrza w 
naszej gminie. 

Przypomnijmy, w lutym ubiegłego 
roku, złożyliśmy dwa wnioski o dofi-
nansowanie na wymianę źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na terenie 
Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej. Za-
mierzenie podzielone zostało na dwie 
części: pierwszą, cieszącą się najwięk-
szym zainteresowaniem, tzn. wymiana 
istniejących kotłów CO na kotły V klasy, 
oraz drugą, ukierunkowaną na alterna-
tywne źródła energii: biopaliwa, gaz i 
pompy ciepła.

Podział ten wynikał z możliwości fi-
nansowania przedsięwzięcia z dwóch 
niezależnych naborów ogłoszonych 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego: poddziałanie 4.4.2. 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica – bioma-
sa i paliwa gazowe i poddziałanie 4.4.3 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa sta-
łe. 

Wnioski zostały przygotowane w 

oparciu o ankiety osób deklarujących 
zainteresowanie przystąpieniem. Na 
chwilę złożenia wniosków projekt za-
kładał udział 349 gospodarstw do-
mowych. Obecnie zainteresowanych 
jest więcej, co pozwala nam sądzić, że 
programem na terenie gminy objętych 
może docelowo zostać aż 1/3 gospo-
darstw w naszej gminie! Zważywszy na 
to, że kotły zasypowe stanowią około 
75% instalacji cieplnych ( można przy-
jąć, że w tym kotły 4 i 5 klasy stanowią 
około 20%) realizacja projektu pozwoli-
łaby na niemal całkowitą wymianę sta-
rych kopciuchów na kotły ekologiczne.

Kolejnym etapem było sporządze-
nie audytów określających parametry 
planowanych instalacji i analizę zapo-
trzebowania energetycznego budyn-
ków. Audyty te miały odpowiedzieć na 
pytanie, czy dla osiągnięcia efektu eko-
logicznego (obniżenia niskiej emisji) wy-
starczy wyłącznie wymiana kotła, czy 
też należy również docieplić budynek. 
Audyty wykonywane były na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego. Niestety 
problemy na linii Urząd Marszałkow-
ski-audytor znacznie wydłużyły termin 
realizacji tej części przedsięwzięcia. 

W dalszej kolejności audyty zostają 
nam przedstawione do akceptacji, bądź 
wniesienia zastrzeżeń. Po zaakcepto-
waniu audyty będą podstawą do okre-
ślenia zakresu robót w naszych gospo-
darstwach. Ten etap zadania właśnie 
dobiega końca.

Wiosną 2018 roku planujemy rozpo-
częcie części inwestycyjnej projektu. To 

właśnie wtedy powinna się rozpocząć 
fizyczna wymiana kotłów i likwidacja 
starych palenisk. Planowany termin za-
kończenia części inwestycyjnej przypa-
da na koniec 2018 roku (paliwa stałe) 
oraz do końca 2019 (biomasa i paliwa 
gazowe).

Aby usprawnić ten jakże skompliko-
wany proces rozliczenia wymiany kil-
kuset  kotłów, zaprosimy Państwa na 
spotkania, w ramach których na bieżąco 
informować będziemy o kolejnych kro-
kach. Pierwsze spotkania planujemy już 
na przełomie stycznia i lutego 2018r. 
Osoby, które uczestniczą w projektach 
poinstruowane zostaną o tym, jak po-
winna przebiegać likwidacja starych 
palenisk, które wydatki są objęte do-
finansowaniem, co musimy zrobić za 
własne środki, jakie dokumenty musi-
my zgromadzić, aby uzyskać refundację 
poniesionych nakładów finansowych. 
Ponadto, na spotkaniach będą mieli 
Państwo możliwość zapoznania się z 
treścią wniosku o dofinansowanie, któ-
ry będziecie musieli wypełnić, a także 
z Umową, którą będziecie musieli za-
wrzeć z Miastem i Gminą Szczawnica. 
Są to najważniejsze dla Państwa doku-
menty, ponieważ to one określają regu-
ły uzyskania refundacji wydatków.

Większość tych informacji zawie-
ra Regulamin, zatwierdzony Uchwa-
łą Rady Miejskiej, o którym mowa we 
wstępie artykułu.

Na koniec musimy zaakcentować 
jeszcze raz:

- refundacją objęte będą wyłącznie 
zakupy i roboty wykonane po uprzed-
nim podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie pomiędzy Miastem i Gminą 
Szczawnica a indywidualnym Odbiorcą. 
Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, wydatki poniesione 
wcześniej nie mogą być objęte refunda-
cją.

- refundacja zostanie przyznana po 
przedstawieniu szeregu dokumentów, 
potwierdzających zrealizowanie przez 
Odbiorców zapisów umowy, w tym w 
szczególności dokumentów potwier-
dzających likwidację starego źródła 
ciepła (protokół likwidacji, karta prze-
kazania odpadu, potwierdzenie ze zło-
mowania). 

Tomasz Moskalik

Wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła w Szczawnicy 
wchodzi w fazę inwestycyjną.
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Zawodnicy Klubu Sportowego Pieniny w sezonie 2017 
brali udział w zawodach kajakarstwa górskiego krajowych i 
zagranicznych. Na początku sezonu przygotowywaliśmy się 
do kwalifikacji do Kadry Narodowej Juniorów. Przed tymi 
startami (nasi młodzi zawodnicy doskonalili warsztat na obo-
zie na Słowacji w Liptowskim Mikulaszu oraz w Krakowie). 
Podczas czterech startów ( dwa w Liptowskim Mikulaszu i 
dwa w Krakowie) bardzo dobrze zaprezentował się Bartosz 
Kubik, który wygrał bezapelacyjnie kwalifikacje i zapew-
nił sobie miejsce w Kadrze Narodowej i udział w Mistrzo-
stwach Świata Juniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów. 
Po zakończeniu kwalifikacji kolejnym etapem przygotowań 
dla naszych zawodników były Mistrzostwa Polski Juniorów 
starszych i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzo-
stwa Polski Juniorów młodszych). Przed tymi najważniejszy-
mi w sezonie zawodami dla naszych zawodników, wzięliśmy 
udział w zgrupowaniu na torze w Krakowie. Zaraz po obozie 
nasi zawodnicy wystartowali w Pucharze Europy Juniorów, 
który odbywał się w Krakowie. Podczas tych zawodów wy-
soką formę pokazali nasi kanadyjkarze Konrad Szymanek w 
konkurencji C-1 U18 zajął wysokie 3 miejsce, oraz Kacper 
Zachwieja w konkurencji C-1 U16 wywalczył 2 miejsce w Pu-
charze Europy Juniorów. Od razu z tych zawodów udaliśmy 
się do Drzewicy gdzie odbywały się dla naszych zawodników 
najważniejsze zawody w sezonie.  Podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów starszych i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
nasi zawodnicy stawali na podium. W Mistrzostwach Polski 
Juniorów starszych w konkurencji K-1M Bartosz Kubik wy-
walczył 3 miejsce, w konkurencji C-1M Konrad Szymanek za-
jął „ najgorsze dla sportowców” 4 miejsce, razem z Bartoszem 
Kubikiem okazali się bezkonkurencyjni w konkurencji C-2M 
zdobywając tytuł Mistrzów Polski Juniorów. W Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencji C-1 M Kacper 
Zachwieja zajął 3 miejsce, a w najsilniej obsadzonej konku-
rencji K-1 M Michał Kalata wywalczył 3 miejsce, zaraz za nim 
uplasowali się zawodnicy Bartłomiej Szymanek na 4 miejscu 
i Jakub Dyda na 5 miejscu. W Konkurencji C-2M Bartłomiej 
Szymanek wraz z Jakubem Dydą wywalczyli 3 miejsce, zaraz 
za nimi uplasowali się ich klubowi koledzy Kacper Zachwieja z 
Mateuszem Zarotyńskim.  Po tych zawodach nasi zawodnicy 
wystartowali w Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów w 
zjeździe kajakowym, które odbyły się w Szczawnicy. Podczas 
tych zawodów nasi zawodnicy zdobyli medale:

Bartosz Kubik wywalczył tytuł vice mistrza polski w Kon-
kurencji K-1 Juniorów, 

Kacper Zachwieja wywalczył tytuł vice mistrza polski w 
Konkurencji C-1 Juniorów a Wiktor Czaja zajął 4 miejsce w 
konkurencji C-1 juniorów

Bardzo dobrze w konkurencji C-2 M zaprezentowała się 
nasza dwójka Konrad Szymanek – Bartłomiej Szymanek, któ-
rej brakło 2 sekundy do 3 miejsca w rywalizacji z seniorami, a 
w Juniorach byli bezkonkurencyjni wygrywając Mistrzostwa 
Polski. Drugiego dnia odbyły się konkurencje zespołowe nasi 
zawodnicy zdobyli dwa medale, srebro w konkurencji C-1 M 
X3, oraz brązowy w C-2M X3.

W kategorii Młodzików mieliśmy jednego zawodnika Wik-
tora Regieca. Wiktor sezon może na pewno zaliczyć do uda-
nego, w Przekroju całego sezonu wywalczył w konkurencji 
K-1M 4 miejsce w Lidze Młodzików (gdzie trzej pierwsi za-
wodnicy byli starsi od Wiktora). Optymistycznie patrzyliśmy 
na Mistrzostwa Polski Młodzików, niestety podczas finało-
wego przejazdu Wiktor złamał wiosło i uplasował się na 6 
miejscu (na początku sezonu 6 miejsce było by dużym sukce-
sem) Wiktor w sezonie 2018 nadal będzie młodzikiem, co z 
dużym optymizmem pozwala patrzyć na przyszłość. 

W maju br. został przeprowadzony w szczawnickich szko-
łach nabór młodzieży do klubu w wyniku, czego utworzyła się 

grupka 10 osób, która systematycznie się powiększała. Obec-
nie grupa liczy 18 osób, za które bardzo mocno trzymamy 
kciuki, aby Kajakarstwo stało się ich wielką pasja i miłością. 
Obecnie przygotowujemy się do następnego sezonu 2018, 
stawiamy sobie nowe cele i wyzwania, do których ciężką pra-
cą na treningach i zgrupowaniach się zbliżamy. 

Pozdrawiamy 
Zarząd Klubu Sportowego Pieniny i zawodnicy 

Podsumowanie sezonu 2017

WIGILIA PRACOWNICZA
We wtorkowe popołudnie 19 grudnia br. w Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP odbyła się Wigilia pra-
cowników szczawnickiego magistratu oraz jednostek 
podległych. Oprawę artystyczną świątecznego spotkania 
przygotował Zespół „Szlachtowianie” pod kierownictwem 
Pani Jolanty Salamon. Członkowie zespołu  zaśpiewali kil-
ka koled przy wtórze muzyki góralskiej, a następnie sypiąc 
owsem, złożyli  tradycyjne góralskie życzenia. 

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy – Grzegorz Nie-
zgoda powitał zgormadzonych uczestników wieczerzy wi-
gilijnej oraz zaproszonych gości : Ks. Proboszcza Tomasza 
Kudronia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Kazi-
mierza Zachwieję, byłych włodarzy naszego miasta Pana 
Romana Trojnarskiego i Pana Józefa Mrugałę, a także kie-
rowników jednostek organizacyjnych Panią Stanisławę 
Waruś - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z 
pracownikami oraz Panią Józefę Kanclerską – Dyrektor 
MZGK Szczawnica. 

Ks. Proboszcz Tomasz Kudroń odczytał ewangelię i 
wraz ze zgromadzonymi  odmówił modlitwę, po czym 
wszyscy zaśpiewali kolędę. Następnie przyszedł czas na 
składanie życzeń indywidualnych, po czym wszyscy zgro-
madzeni zasiedli do wigilijnego stołu.

T.C.
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Początkiem maja br. Kraków stał 
się miejscem podpisania umowy nr 
RPMP.10.01.03-12-0319/16-00 o dofi-
nansowanie projektu pn: „Innowacyjna 
edukacja kluczem do sukcesu uczniów 
Gminy Szczawnica”, który jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Dzięki uzyskanym środ-
kom finansowym w kwocie 1 552 505,70 
zł Miasto i Gmina Szczawnica od 1 
czerwca 2017 r. realizuje zadania zwią-
zane z zakupem sprzętu TIK, pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia pracowni 
oraz zadania  z zakresu szkoleń kadry 
nauczycielskiej.  Podejmowane działania 
mają na celu  ciągły rozwój, a także pod-
noszenie jakości kształcenia ogólnego 
uczniów oraz nauczycieli . Projekt mie-
ści w sobie realizację działań na terenie 
trzech placówek oświatowych tj: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Szczawnicy, Szkoły nr 2 im. Ks. 
Prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy oraz 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej. 

W ramach projektu w każdej spośród 
wyżej wymienionych szkół zostały już 
przeprowadzone czynności związane ze 
wzmocnieniem przepustowości łącza 

sieci Internetowej. Oprócz tego zaku-
piono już narzędzia Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnej tj. monitory 
interaktywne, projektory, mobilne szafy, 
tablety,  laptopy, oraz kamery. Stworzono 
stanowiska komputerowe do sali infor-
matycznej i biblioteki szkolnej. Pracow-
nie i sale lekcyjne zostały doposażone 
w tablice interaktywne z projektorami 
oraz w monitory interaktywne. Ponadto 
szczawnickie podstawówki zostały dopo-
sażone w mnóstwo akcesoriów i pomocy 
dydaktycznych  między innymi: lupy, te-
leskopy, mikroskopy, kompasy, zestawy 
preparatów mikroskopowych, atlasy, fan-
tomy, wyposażono nowo utworzone pra-
cownie w niezbędne oprzyrządowanie 
(meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne) tak, 
aby szkoła mogła przeprowadzać zajęcia  
nowoczesnymi  a także innowacyjnymi 
metodami nauczania. 

Od lutego br. wprowadzony zosta-
nie w w.w Szkołach program nauczania 
polegający na kształceniu metodą eks-
perymentu tj. prowadzenia warsztatów 
laboratoryjnych, edukacji przyrodniczej 
w terenie, a także innowacyjnym na-
uczaniu matematyki, nauczaniu progra-
mowania (Geogebra) czy wykorzystaniu 
Technologii Informacyjno-Komunikacyj-
nej która to skupia się na poznaniu funk-

cjonowania arkusza kalkulacyjnego oraz 
tworzeniu innowacyjnych prezentacji 
multimedialnych. Lekcje te prowadzone 
będą przez nauczycieli którzy brali udział 
w szkoleniach i posiedli wymaganą wie-
dzę. Dodatkowo w projekcie przewidzia-
no zajęcia wyjazdowe dla uczniów m.in. 
do Centrum Nauki Kopernik. Obecnie 
z kwoty dofinansowania zrealizowano 
zaplanowane wydatki na kwotę  948 
524,10 zł.

W 2017 roku Miasto i Gmina Szczaw-
nica aktywnie pozyskiwało także środki 
z innych programów takich jak. Aktywna 
Tablica czy Gabinety Profilaktyki zdro-
wotnej na których realizację  pozyskano 
46 510,93zł. W ramach tych programów 
zakupiono nowoczesne monitory inte-
raktywne, głośniki, projektory oraz do-
posażono gabinety higienistek szkolnych.

 
W związku z reformą oświaty gdzie od 

1 września dotychczasowe Gimnazjum 
Publiczne przekształciło się w Szkołę 
Podstawową, Miasto i Gmina Szczawni-
ca wystąpiło do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o środki na: wyposażenie sal 
dla klas najmłodszych I II i III, przystoso-
wanie sanitariatów, uruchomienie szat-
ni oraz doposażenie świetlicy szkolnej 
zgodne z ich potrzebami. Na realizację 
powyższych zadań Miasto otrzymało do-
datkowe środki  zwiększające subwencję 
w kwocie 112 814,00zł.

Szczawnickie szkoły w procesie rozwoju…
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Słodki Drań
W poniedziałkowy wieczór 11 grudnia br., Fundacja „Wstań-

my Razem Aktywna Rehabilitacja” zaprosiła do sali kinoteatru 
„Pieniny” Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy na spek-
takl i warsztaty edukacyjne „Słodki Drań” w reżyserii Dariusza 
Gnatowskiego. Aktor i reżyser w jednej osobie, współzałożyciel 
fundacji, sam pacjent diabetologiczny, przywitał wszystkich ze-
branych i opowiedział o projekcie mającym na celu walkę z pod-
stępną chorobą, jaką jest cukrzyca typu drugiego. Stąd ogromna 
rola popularyzacji tej problematyki. 

Choroba nieleczona prowadzi do szeregu schorzeń i powikłań, 
z których bardzo często pacjenci nie zdają sobie sprawy. Nawet 
jednak pogorszenie się stanu zdrowia człowieka chorego na cu-
krzycę, nie przekreśla możliwości powrotu do aktywności zawo-
dowej, w czym pomaga właściwa rehabilitacja. O znaczeniu ruchu 
i roli fizjoterapii w przebiegu choroby cukrzycowej opowiedziała 
lekarz fizjoterapeuta Anna Rojek, ilustrując swój wykład szere-
giem slajdów.

Najlepszą formą propagowania walki z cukrzycą  i nielekcewa-
żenia choroby jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, 
a temu lepiej nawet niż pogadanki medyczne, służy sztuka. Stąd 
zrodził się pomysł napisania komedii, podejmującej problematykę 
życia z cukrzycą. Tego zadania podjął się Jan Jakuba Należyty, na 
prośbę Dariusza Gnatowskiego i powstał spektakl „Słodki Drań” 
humorystycznie i w sposób przystępny przybliżający codzienne 
zmagania się pacjentów diabetologicznych. Spektakl złożony z 
szeregu żartobliwych scenek, dowcipnych dialogów, błyskotli-

wych aluzji i piosenek w świetnym wykonaniu krakowskich akto-
rów: Ewy Romaniak, Agaty Woźnickiej, Dariusza Gnatowskiego 
i Andrzeja Roga, a opowiadający perypetie życia rodzinnego i za-
wodowego znanego dyrygenta, zmuszonego do porzucenia swo-
ich przyzwyczajeń ze względu na cukrzycę,  został bardzo ciepło 
przyjęty i gorąco oklaskiwany przez pełną salę widzów kinoteatru 
„Pieniny”. Wszak wiadomo, że lepiej zapamiętujemy to, co do-
starcza nam wspaniałej zabawy!

Projekt został współfinansowany z grantów Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej FIO i ASOS. Ponadto swym patronatem ob-
jął go Marszalek Województwa Małopolskiego.

Alina Lelito

Świąteczne  nastroje 
na grudniowej wystawie 
w kawiarni Eglander Caffe

Grudzień to świąteczny miesiąc, w którym 
przygotowujemy się do radosnych narodzin 

Bożej Dzieciny, przystrajamy choinki i ozdabiamy domy kolo-
rowymi dekoracjami. W ten radosny czas doskonale wpisuje się 
wystawa prac Marii Lizoń-Śliwy, pełna kolorowych szkiełek i 
świątecznych akcentów. 

Maria Lizoń-Śliwa jest autorką ciekawych, barwnych witraży, 
których różnorodność tworzy bogatą ofertę na świąteczny pre-
zent. Ulubionym tematem witrażystki są aniołki, niepowtarzalne 
w formacie i kolorystyce, z różnymi atrybutami, tak aby każdy 
mógł odnaleźć swojego skrzydlatego opiekuna.  W temat sakralny 

wpisuje się Święta 
Rodzina utrzyma-
na w kolorystyce 
niebiańskiej, nie-
biesko - granato-
wo-złotej. Liczne 
kolorowe świą-
teczne gwiazdki 
dopełniają świą-
tecznego nastroju. 

Oprócz tema-
tów sakralnych na 
wystawie można 

było zobaczyć świat 
flory i fauny – barw-
ne kwiaty, głównie 
słoneczniki, białe lilie 
i róże oraz ptaszki na 
gałęziach ujęte w ko-
liste kręgi. Dostojna 
sowa zatopiona w głę-
bokiej nocy ze świecą-
cymi szklistymi ocza-
mi to modny motyw 
wykonywany obecnie 
różnymi technikami 
artystycznymi. Kolo-
rowe brzózki tuż obok 
stwarzają relaksacyjną 
atmosferą odnosząca 
się do tak obecnie po-
żądanych archetypów natury i przyrody.

Inną formą prezentacji tych tematów są obrazy z elementami 
leśnej materii - fragmentami kory, liśćmi - zatopionymi w przeźro-
czystej żywicy. Innowacyjną formą zaprezentowaną na wystawie 
są obrazy wykonane na szkle z nadrukowanymi obrazami wszech-
świata zaczerpniętymi ze zdjęć z teleskopu Hubble’a. 

Maria Lizoń-Śliwa, oprócz witraży zaprezentowanych na wy-
stawie, tworzy przedmioty użytkowe z elementami witrażu - kase-
ty, pudełka, lampy i skrzyneczki. Na wernisażu, który odbył się 7 
grudnia, zebrani goście gratulowali artystce prezentowanych prac 
i jednocześnie składali sobie serdeczne życzenia świąteczno – no-
woroczne z nadzieją, że nowy rok będzie łaskawy dla członków 
TPSP i przyniesie wiele zadowolenia z twórczej pracy.

Anna Malinowska TPSP
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Rumiankowi bracia
W zimowy czas, gdy wracamy do domu trochę 

zmarznięci, marzy się nam coś ciepłego i smacz-
nego na rozgrzewkę. Dlaczego nie skorzystać w 
takich razach z naparu ziołowego? Z pewnością 
rozgrzeje, a jego wypicie na pewno wyjdzie na 

zdrowie. Warto wtedy sięgnąć po herbatkę z rumianka, o którym 
będzie ta opowieść.  

W Polsce mamy dwa gatunki rumianka (Chamomilla), należące 
do rodziny astrowatych (Asteraceae): bezpromieniowy (Ch. su-
aveolens) i pospolity (Ch. recutita). Nie są to wysokie rośliny (do 
40 cm), przy czym bezpromieniowy, jeśli rośnie w niesprzyjają-
cych warunkach może pozostać maleńki, nie przekraczając nawet 
5 cm wysokości. U obydwu gatunków bardzo charakterystyczne 
są liście, których kształt określa się jako pierzastodzielny, przy 
czym u bezpromieniowego nazywane są, ze względu na drobny, 
nitkowaty wygląd - „koperkowatymi”. U rumianka pospolitego 
listki (składające się na cały liść) też są wąskie, a niekiedy tro-
chę owłosione. I jeden i drugi gatunek wydziela dość intensywny, 
ale przyjemny zapach. Korzeń u bezpromieniowego jest krótki, 
palowy, a u pospolitego ma wrzecionowaty kształt i sięga nawet 
do pół metra w głąb ziemi. Obydwa rumianki są roślinami jedno-
rocznymi. 

Wyraźne różnice między tymi gatunkami są widoczne w bu-
dowie kwiatostanów. Co prawda, i jeden i drugi mają kwiaty ze-
brane w koszyczki, z dnem kwiatowym stożkowatym i pustym 
wewnątrz, jednakże u rumianka bezpromieniowego kwiaty ze-
wnętrzne języczkowate, w zasadzie nie występują lub jeśli są to 
bardzo zredukowane, a kwiaty wewnętrzne, rurkowate, mają  żół-
tozieloną barwę. Natomiast rumianek pospolity ma kwiaty dwóch 
typów: zewnętrzne języczkowate, białe i wewnętrzne - rurkowa-
te, koloru żółtego. W miarę przekwitania koszyczki tego gatunku 
zwisają ku dołowi. Te różnice powodują, że rumianek pospolity 
jest rośliną efektowną, rzucająca się w oczy, a bezpromieniowy to 
przy nim niepozorny z wyglądu kopciuszek. Kwiaty obydwu ga-
tunków są w znacznym stopniu samopylne. U bezpromieniowego 
owady zapylają je bardzo rzadko. Rumianek pospolity, chociaż też 
w zasadzie samopylny, chętnie dopuszcza owady, aby dokonały 
tego ważnego aktu.

Owocem u obydwu gatunków jest wydłużona niełupka, u ru-
mianka z białym wierzchołkiem, a po stronie brzusznej z kilkoma 
białymi żeberkami. U bezpromieniowego owoc jest szarobrunat-
ny, z jaśniejszymi żeberkami. Nasiona są 
niewielkie (do 2 mm długości), u obydwu 
gatunków wytwarzane w dużej liczbie, 
nawet do ponad 5 tysięcy na osobnika. U 
pospolitego zachowują zdolność życiową 
przez 3-4 lata; rekordziści mogą przetrwać 
w glebie nawet i 10 lat! Najbardziej lubią 
kiełkować, gdy znajdują się na powierzchni 
gleby lub na głębokości nie przekraczającej 
więcej niż pół centymetra.

Obecnie obydwa gatunki są w Polsce 
rozprzestrzenione i dość pospolite, zwłasz-
cza rumianek bezpromieniowy. Trzeba 
jednak wiedzieć, że jeszcze stosunkowo 
niedawno nie było go na naszych zie-
miach. Pochodzi z Ameryki Północnej i 
Azji Wschodniej. W Europie środkowej po 
raz pierwszy odnotowano jego obecność w 

okolicy Grodna w 1782 r., potem w Skandynawii, następnie w 
Niemczech i Czechach. W Polsce (w dzisiejszych jej granicach) 
pojawił się w latach 70. XIX w., a czas jego inwazji przypadł na 
przełom XIX i XX w. Rumianek pospolity jest przybyszem ze 
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego (to roślina rodzi-
ma dla tych terenów).

W Pieninach rumianek bezpromieniowy jest obecnie dość 
pospolity, chociaż w XIX w. prawdopodobnie nie był tutaj no-
towany! Rumianek pospolity, przeciwnie, dzisiaj raczej rzadki, 
występuje zwykle w części zachodniej, a w XIX w. był, zdaniem 
Bronisława Gustawicza – pospolity!

Obydwa gatunki są traktowane jako chwasty. Dla chwastów 
(na ogół) nie mamy litości! Coraz doskonalsze metody odchwasz-
czania, szczególnie chemiczne, doprowadziły prawie do ich wy-
tępienia. A przecież, całkowite pozbycie się tych roślin to prosta 
droga do zachwiania równowagi biologicznej, co może spowodo-
wać przykre skutki. Niszcząc chwasty, często powodujemy zagła-
dę owadów, żywiących się szkodnikami (modelowa zależność to 
- biedronki i mszyce). Ptaki, żywiące się nasionami chwastów, a 
przy tej okazji nierzadko i szkodnikami, chętniej przylecą na pola, 
gdzie zastaną stół z urozmaiconym menu. Poza tym, wiele gatun-
ków chwastów to rośliny miododajne, a więc odwiedzane przez 
pszczoły. To również niejednokrotnie cenne zioła, stosowane od 
wieków, jako uznane leki roślinne, a także używane w przemy-
śle kosmetycznym, jak również w kuchni, jako cenne przyprawy. 
Dlatego nie warto walczyć z chwastami na śmierć i życie.

Nasze rumianki nie są groźne. Bezpromieniowy (zwany też 
ze względu na miejsce występowania śmieciowym rumiankiem) 
rzadko występuje w zbożach lub w roślinach okopowych, raczej 
na obrzeżach pól oraz dróg polnych i właśnie na miejscach rude-
ralnych. Rumianek pospolity jest coraz rzadszy i nawet pojawiają 
się sugestie, aby otoczyć go... ochroną.

Ponadto obydwa gatunki to cenne zioła. Wedle ludowych wie-
rzeń, warto je zbierać, zwłaszcza pospolity, przed św. Janem, bo 
„potem przyjdą czarownice i osmrodzą zioło”. Podobno zrywany 
w piątek traci właściwości lecznicze. 

Na koniec przepis na łatwy sposób, z okolic Ropczyc, rozmno-
żenia rumianku pospolitego (przypomnijmy – coraz rzadszego, a 
cennego. Najlepiej dokonać tego w czasie Świąt Wielkanocy. Po 
zjedzeniu świątecznego barszczu, koniecznie ze święconym jaj-
kiem, resztki dania należy wylać na trawnik. W w tym miejscu, 
z żółtka jaja wyrośnie rumianek. Takie przekonanie wywodzi się 
prawdopodobnie stąd, że koszyczek kwiatowy rumianku przypo-
mina przekrojone poprzecznie jajko – środek żółty, a brzegi białe. 

Może warto sprawdzić ów przepis, tym bardziej, że przecież 
jajko symbolizuje siłę życiową, wzmocnioną aktem poświęce-
nia?! 

Z notatnika botanika
Ludwik Frey
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To był ze wszech miar udany Sylwester pod Gwiazdami! Szczawnica w tym roku bawiła się na placu przy dolnej stacji Kolei Linowej „Pa-
lenica” w rytm folkowych przebojów góralskiej kapeli „Ciupaga”, finalisty „Mam Talent” 2016. Zanim jednak doszło do koncertu gwoździa pro-
gramu, przybywających tłumnie pod kolejkę imprezowiczów rozbawiła i roztańczyła dwójka dj-ów: DJ Blue Note i DJ Kudłaty Sound System. 
Punktualnie o 22.30 gwiazdę wieczoru – kapelę „Ciupaga” - zapowiedział dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała i 
zaczęło się. Estradę opanował góralski żywioł, taneczna i skoczna muzyka o bogatym, regionalnym instrumentarium, tworzona przez 
grupę przyjaciół z Łącka. Co się tam działo! Ze sceny szedł dym, płyty zespołu fruwały w powietrzu, a ponad 2 tysięczna publiczność 
śpiewała wraz z wykonawcami i skakała w rytm znanych hitów!

O godzinie 00: 00, po wspólnym odśpiewaniu 100. Lat za pomyślność Nowego 2018 Roku i zrobieniu selfie z zespołem, wystrzeliły 
sztuczne ognie, we wspaniałym, widowiskowym pokazie na tle muzyki. Komu jeszcze było mało atrakcji, do godziny 1:00 mógł bawić 
się wraz z DJ-ami!

Organizatorem Sylwestra pod Gwiazdami, jak co roku, było Miasto i Gmina Szczawnica i Miejski Ośrodek Kultury.

Sylwester z „Ciupagą”


