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Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
w szczawnickiej „ Jedynce”

W czwartek 8 lutego  w murach Szkoły Podstawowej nr 1 odbył 
się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. W jego  trakcie uczniowie ze 
szkół podstawowych z Gminy Szczawnica  prezentowały piosenki 
w języku angielskim oraz niemieckim. Jedna z uczennic zaśpiewa-
ła również w języku francuskim. 

Festiwal otworzył dyrektor szczawnickiej Jedynki Paweł Sy-
pek. Licznie zgromadzona publiczność - głównie rodzice oraz 
nauczyciele - obejrzała w sumie  28 występów. Na scenie zapre-
zentowali się uczniowie klas I-III oraz IV-VII  z trzech szkół: 
reprezentanci organizatora Festiwalu- Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks.prof. 
Józefa Tischnera oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej.  

Na uwagę zasługuje ciekawy, oryginalny sposób wykonania 
utworów. Widać było olbrzymie zaangażowanie i doskonałe przy-
gotowanie uczestników konkursu. Wszyscy 
występujący zasłużyli na olbrzymie brawa.

 Na scenie prezentowali się soliści oraz 
duety.

W czasie, gdy jury, w którego skład we-
szli: Jakub Mastalski, Maciej Trojnarski oraz 
Anna Janik  udało się na naradę, publiczność 
wysłuchała występu gości specjalnych: Na-
talii Moskalik, Jana Hucwy oraz Bernadetty 
Gabryś. 

Po obradach jury nagrodziło:
Klasy I- III
- Weronikę Rózycką
- Hannę Kazubską
- Viktorię Kozłecką
- Liliannę Kściuk
- Bartosza Tkaczyka
 

Zespoły w składzie:
- Julia Makowska i Maja Mazurek
- Alicja Mastalska i Paulina Kozubska

Klasy IV-VII:
- Sarę Kaczorowską
- Ewelinę Tokarz
- Joannę Magdę
- Łucję Tokarczyk
- Annę Różaną
- Fabiana Kurnytę
- Bartłomieja Trzeszczonia
- Mateusza Hamerskiego

Zespoły w składzie:
- Julia Urban i Paulina Słowik
- Amelia Kaczorowska i Aleksandra Błażusiak
- Aleksandra Mastalska i Natalia Węglarz

Weronika Błażusiak

W poniedziałek 12 lutego w remizie 
OSP w Krościenku odbył się IV Kon-
cert Walentynkowy zorganizowany 
przez uczniów i absolwentów Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Krościenku oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego. Sala 
wypełniła się po brzegi.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji 
Koncertu były słowa św. Matki Teresy z 
Kalkuty: „Radosne serce rodzi się zawsze 
z serca płonącego miłością”. Nie było ono 
przypadkowe, ponieważ tym koncertem 
szkoły chciały podziękować przyjaciołom, 
które je wspierają.

 Zaproszeni na koncert zostali w szcze-
gólności dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych, proboszcz miej-
scowej parafii ks. Henryk Homoncik oraz 
urzędujący członek Zarządu Powiatu No-
wotarskiego Bogusław Waksmundzki.

 

Na scenie wystąpili uczniowie i absol-
wenci obu szkół. Piosenki, które śpiewali, 
głównie w języku angielskim nawiązywały 
do tematyki związanej z dniem św. Walen-
tego.

Dla publiczności zaśpiewał i zagrał Folk 
Power, zabierając 
melomanów w po-
dróż dookoła Karpat 
oraz Kudłaty Sound 
System.

W trakcie wie-
czoru dyrektorzy 
Liceum i Szkoły 
Podstawowej po-
dziękowali osobom, 
które angażują się 
w działania ich pla-
cówek. Dowodem 
wdzięczności stały 
się „magnetyczne” 
czerwone serca.

Olbrzymią niespodzianką było zaśpie-
wanie przeboju Luisa Fonsiego „Échame 
La Culpa ft. Demi Lovato ” w wersji wiej-
sko-małorolnej, w brawurowym wykona-
niu Marioli Mikłusiak i księdza Krzysztofa 
Kutka.

 Weronika Błażusiak

Koncert Walentynkowy w Krościenku
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W moich wędrówkach po Dolnym Śląsku i poszukiwaniu  
„skarbów”, dotarłem do miejsca pełnego magii i tajemnej mocy. 

Góra jest w naszym (górali) pojęciu raczej niewysoka raptem 
718 m n.p.m.  góruje jednak nad całym terenem. Kształtem przy-
pomina usypany kopiec, pod którym według legend znajduje się 
wejście do piekieł! Po wielkiej bitwie hufców anielskich z siłami 
piekielnymi, na samym wejściu do czeluści piekielnych aniołowie 
usypali wielką kamienna górę, by nikt nie mógł tam wejść i stam-
tąd wyjść. Tylko przegrane biesy pozostały na zewnątrz, ciągle 
próbując odkopać tajemny tunel,  w czym piorunami i błyskawi-
cami przeszkadza im Dobry Bóg.

Tyle opowieści i legend. 
Miałem możliwość pracować przy renowacji świątyni znajdu-

jącej się na samym szczycie Ślęży. Kościół powstał tam na miej-
scu prasłowiańkiej gontyny. Ślęża jest miejscem kultu solarnego 
i górą mocy porównywalną z samym Wawelem! (Często obser-
wowałem liczne pielgrzymki do kościółka, znajduje się nad nim 
wieża widokowa skąd można obserwować rozległą panoramę 
Wrocławia). Z czasem dostrzegłem także inną grupę ludzi, którzy 
nie wchodzili do kościoła a pozostawali niżej, gdzie znajduje się 
rzeźba kamiennego niedźwiedzia schowana pod gałęziami dębu.

„Niedźwiedź”, często nazywany misiem ślężańskim - kamien-
na rzeźba o doskonale uchwyconej charakterystyce gatunku zwie-
rzęcia, stojąca na szczycie Ślęży obok kościoła. Na brzuchu ma 
znak ukośnego krzyża. Relikt pamiętający czasy jeszcze żyjących 
tu Celtów. Właśnie tam stojąc w kole, trzymając się za ręce w zu-
pełnej ciszy medytowali Ci ,,dziwni” ludzie. Zastanawiałem się, 
jak nawiązać z nimi kontakt? Czy będą chętni opowiedzieć coś o 
sobie? Jak zwykle w takich okolicznościach pomógł przypadek. 
Musiałem poprosić ich o opuszczenie  terenu na pewien czas w 
związku z pracami, jakie tam wykonujemy (remont dachu).

Na moją prośbę jeden z stojących panów zapytał czy mogę 
poczekać z pracami jeszcze kwadrans? Oczywiście że mogę - 
odpowiedziałem - ale w zamian chciałbym się dowiedzieć coś 
o waszym zgrupowaniu. Początek rozmowy był 
trudny, pełen półsłówek i raczej wymijających od-
powiedzi. Nie chcąc zrazić sobie mojego rozmówcę 
nie naciskałem, przeprosiłem i odszedłem do swo-
ich obowiązków. Po jakimś czasie, stojąc na scho-
dach prowadzących do kościółka zauważyłem, iż w 
moim kierunku zmierza mój niedawny informator. 
Tym razem on przeprosił za swoje zachowanie i za-
proponował że może udzielić mi informacji, ale nie 
dzisiaj.

- A kiedy? – zadałem  pytanie.
- W dniu jutrzejszym, późnym popołudniem aż 

do nocy będziemy tutaj, to będzie możliwość dłuż-
szej rozmowy- padła odpowiedź.

Cały dzień w pracy paliła mnie ciekawość co to 
będzie za tajemnica. Praktycznie wieczorem zaczęli 
przybywać w grupach i samotnie, w różnym wieku 
i różnej płci ludzie skalnego niedźwiedzia, jak ich w 
myślach nazwałem. Ubrani w białe szaty, przepasa-
ni sznurami, kobiety w wiankach na głowach, męż-

czyźni często z pochodniami, jeszcze nie zapalonymi. W promie-
niach zachodzącego słońca wyglądali wprost bajecznie. Miałem 
aparat fotograficzny, ale nawet przez myśl mi nie przeszło robić 
zdjęcia. Chwila jakże ulotna! Czas zatrzymał się dla mnie. Wła-
snymi oczyma widziałem zamierzchłe czasy, Kult już zapomnia-
nych bogów. Opisy zawarte w Starej Baśni miałem przed sobą jak 
żywe. Zamarłem i chłonąłem te obrazy cała duszą! Miłosz, już 
mój znajomy, stał obok z uśmiechem i milczał.

- Robi wrażenie? - zagadnął.
 - Ach!  - wydukałem i dalej wpatrywałem się w spektakl odby-

wający się na moich oczach. Stojący przede mną ludzie tworzyli 
krąg, trzymali się za ręce,  nucili dziwną melodię, przestępując z 
nogi na nogę wybijali rytm. Ostatnie promienie czerwono zacho-
dzącego słońca oświetlały postacie, czyniąc z nich ulotne i pełne 
tajemnic istoty. Chciałem by ta chwila trwała jak najdłużej! Czu-
łem w środku  jakiś dziwny i niezrozumiały zew, by dołączyć do 
nich, coś poruszyło w duszy jakąś strunę, trudno to określić i wy-
tłumaczyć nawet dzisiaj, kiedy minął już dłuższy czas.

Miłosz, widząc mój zachwyt, opowiedział mi o wyznawcach 
słowiaństwa, wiary sięgającej tysięcy lat, sławiącej siły natury. 
Opowiedział o spotkaniach w miejscach kultu, takich jak np. ŚLĘ-
ŻA, o swoich żercach (kapłanach) i rytuałach, ale także o nieto-
lerancji i postrzeganiu ich jako wyznawcach zła, z czym bardzo 
trudno im się pogodzić. 

Nic nie mogłem na to odpowiedzieć, bo i cóż mogłem powie-
dzieć? Nawet dzisiaj, mając XXI wiek, żyjąc w kulturze materiali-
zmu i komputeryzacji, potrzebujemy bliskości natury i czerpania z 
jej zasobów. Inaczej mówiąc - SKARBÓW NATURY!!!

Już przy zapalonych pochodniach i płonącym ognisku, przy 
śpiewie i zjadając pysznego kołacza, słuchałem opowieści o daw-
nych minionych czasach, historii tych ziem i całej Ojczyzny, bo 
wśród tychże ludzi byli mieszkańcy całej naszej krainy - Pomo-
rzanie, Mazurzy,�Ślązacy i Wiślanie i co tu dużo pisać, spotkałem

także i parę z naszych okolic!

Dla mnie było to wielkie przeżycie i już myślę o wyjeździe 
na wielkie Święto Wojów Słowiańskich w Trzcinicy - Karpackiej 
Troi!

Zbigniew Lach

Góra Mocy
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Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Bezpieczeństwo 
w Powiecie Nowotarskim

Na ostatniej Sesji Rady 
Powiatu Nowotarskiego, sprawozdanie z 
bezpieczeństwa na terenie 13 gmin powia-
tu przedstawił Prokurator Rejonowy Józef 
Palenik. Na podstawie danych statystycz-
nych Prokuratury Okręgowej w Nowym 
Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym 
Targu stwierdzić należy, że w porównaniu 
z 2016r, w 2017r. w powiecie nowotarskim 
nastąpił wzrost ogólnej ilości przestępstw 
stwierdzonych o 14,2%. O ile liczba prze-
stępstw w roku 2016 wynosiła 2032, to w 
roku 2017 była o 288 wyższa i wynosiła 
2320. W sąsiadujących powiatach, jedy-
nie powiat nowosądecki odnotował wzrost 

liczby przestępstw o 16,1% w po-
zostałych zaś zanotowano spadek o 
12% w gorlickim, o 30% w tatrzań-
skim i 22% w limanowskim. Bardzo 

niepokojącym faktem w powiecie nowotar-
skim jest wysoki wzrost czynów zabronio-
nych popełnionych przez nieletnich. O ile 
bowiem w 2016r. było ich 29 (28 spraw-
ców) to w 2017r. nieletni dopuścili się 91 
przestępstw (34 sprawców). Tendencja ta 
jest niepokojąca i powinna spowodować 
określone przeciwdziałania, zwłaszcza na 
poziomie gmin. Równie niepokojącym zja-
wiskiem jest olbrzymi wzrost przestępstw 
przypadających na Komisariat Policji w 
Krościenku z 205 w roku 2016 do 403 w 
roku 2017 – wzrost o 96,6%. Prokurator 
nie potrafił wskazać precyzyjnie przyczy-
ny tego wzrostu, sugerując jedynie wzrost 
turystyki w tym rejonie. 

Podczas swojego wystąpienia, proku-
rator zwrócił szczególną uwagę na trud-

ną sytuację kadrową w jakiej znajduje się 
obecnie prokuratura w Nowym Targu. 
Jak wskazuje, początkiem roku odeszło z 
pracy 3 doświadczonych prokuratorów, a 
kolejnych 4 przebywa na długotrwałych 
zwolnieniach lekarskich, w efekcie czego 
pozostali w pracy prokuratorzy byli nad-
miernie obciążeni wpływającymi sprawa-
mi (3081 spraw o charakterze karnym), a 
wielu z nich prowadziło jednocześnie 60-
70 spraw!

Miejmy nadzieję, że zapowiedź pod-
czas sesji Roberta Bartosza, Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Targu, 
budowy nowego komisariatu policji w 
Szczawnicy poprawi niechlubne statystyki 
i bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości 
Pienin -  „Jesienią przyszłego roku poli-
cjanci opuszczą budynek w Krościenku i 
się wprowadzą do nowego komisariatu w 
Szczawnicy”  – zapowiada.

Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W ramach 6. edycji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w 333 miastach i miejscowo-
ściach w Polsce oraz 8 za granicą, 4 marca odbyły się sportowe 
zawody. Wzięły w nich udział przedstawiciele kilku pokoleń 
biegaczy. Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. Głównym celem wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom 
antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także pro-
pagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród Polaków, 
niezależnie od wieku.

Także i Szczawnica po raz pierwszy dołączyła do tej inicjaty-
wy, dzięki Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawni-
cy – Jabłonce, które zorganizowała imprezę przy kaplicy na Sewe-
rynówce. Współorganizatorami stał się Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej i Fundacja Wolność i Demokracja, a patronat lokalny 
objęła Anna Paluch – Poseł na Sejm RP i Jan Hamerski – Senator 
RP, którzy także byli fundatorami nagród dla zdobywców pierw-
szych trzech miejsc.

Zawody zostały poprzedzone niedzielną Mszą św. o godz. 9.00 w 
Kościele Parafialnym w Szczawnicy w intencji Żołnierzy Wyklętych.

W zawodach uczestniczyło około 100 biegaczy, uczniów 
szczawnickich szkół i mieszkańców,  zmagających się na trzech 
dystansach: 10 km, 4 km oraz 1963 metrów - dystansu symbo-
licznego, odpowiadającego dacie śmierci ostatniego z żołnierzy 
wyklętych, Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Trasy biegów zostały 
przeprowadzone przez las w okolicy Sewerynówki, na terenach, 
gdzie po zakończeniu drugiej wojnie światowej ukrywała się do 
1955 ostatnia w Małopolsce grupa Żołnierzy Niezłomnych. 

 Tegorocznej edycji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” patronowali żołnierze zamordowani 
w więzieniu mokotowskim: Hieronim Dekutowski, Łukasz Cie-
pliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ści-
bior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz Witold Pilecki, 
których podobizny widniały na koszulkach uczestników imprezy. 
Z ich biogramami i zdjęciami można było się zapoznać na plene-
rowej wystawie.

Wszystkich zebranych – gości i zawodników - powitał przy ka-
pliczce dyrektor CKiW OHP Jan Jurek. Podczas zawodów zapro-
szenie goście, a wśród nich przedstawiciel IPN dr Michał Wenklar, 
poseł Anna Paluch, senator Jan Hamerski oraz burmistrz Grzegorz 

Niezgoda przybliżyli ideologię i historię działalności żołnierzy 
antykomunistycznej partyzantki, a szczególnie czteroosobowej 
grupy przetrwania, złożonej z: Józefa Oleksego, Stanisława Pe-
rełki, Walentego Sajdaka oraz Józefa Walkosza, która ukrywała 
się w lasach w okolicy Przechyby. Tablica im poświęcona, a tak-
że miejscom, gdzie się chronili, została tego dnia zaprezentowana 
przed kaplicą. Jej uroczyste odsłonięcie nastąpi prawdopodob-
nie w maju, podczas uroczystości patriotycznych na Przysłopie. 
Obecna była córka jednego z partyzantów Józefa Walkosza ps. 
Buk – Maria Dziedzina, które podziękowała wszystkim za troskę 
o kultywowanie pamięci o szczawnickich żołnierzach wyklętych. 
Podczas spotkania został także odczytany list Prezydenta Andrze-
ja Dudy napisany na tę uroczystość, w którym Pan Prezydent na-
pisał m.in.: „Prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze 
Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych wal-
kach oddziałów »leśnych«, jest dziś fundamentem niepodległej 
Rzeczypospolitej”. 

Po ceremonii wręczenia zwycięzcom nagród przez posłankę 
Annę Paluch, senatora Jana Hamerskiego, dyrektora Jana Jurka 
i prezesa AK Aleksandra Majerczaka oraz burmistrza Grzegorza 
Niezgodę nastąpił krótki występ grupy rekonstrukcyjnej GRH 
„Żandarmeria” z Nowego Sącza, a po nim poczęstunek wojskową 
grochówką i gorąca herbatą.

W organizacji imprezy pomógł również samorząd Miasta i Gmi-
ny Szczawnica poprzez zabezpieczenie tras przez druhów OSP 
Szczawnica i Straż Miejską, oraz Miejski Ośrodek Kultury, za-
pewniając niezbędne oprzyrządowanie. Wolontariusze z GOPRu 
zagwarantowali opiekę medyczną.

Dzięki wspaniałej, zimowej, słonecznej i mroźnej pogodzie, im-
preza była ze wszech miar udana, co pozwala domniemywać, że za-
chęci w przyszłorocznej edycji jeszcze większą rzeszę uczestników.

Alina Lelito
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Na fot. Oddział Strzelców ze 
Szczawnicy przed budynkiem 
redakcji Nowości Ilustrowane, 
sierpień 1914 r. Około 30 osób w 
pienińskich strojach i ubraniach 
cywilnych, którzy poszli walczyć 
o niepodległą Polskę. Wielu z nich 
nie miało nawet 16 lat, fałszowali 
dane, żeby tylko walczyć o Polskę. 
Na fot.  Jęntek spod raka, Jasiek 
spod pomarańczy, Władek Weiers, 
Józek Mastalski Halibin, Wojtek 
spod zająca, Julek spod kogutka, 
Antek Urbański, Michał Wier-
cioch z Koczego Zameczku, Adam 
Mastalski – Mikołas, Wicek Ma-
stalski – Marcinek, Jasiek Węglarz 
– Buty, Maciek i Pietrek Mastalscy 
– Kościelniaki, Kuba Kapuśniar, 
Jęntek Lejawowski spod kotwi-
cy, Wicek Spodnik, Wicek spod 
jabłka, Michał  i Jan Malinowscy 
- synowie Łukasza Brusa, Wojtek 
Dziuban, Ludwik Dominik, Fra-
nek Albrzykowski, Wojtek Zięba, 
Tadeusz Chełmecki, Błażej Sło-
wik, Michał Słowik, Roman Waj-
dziak, Kuba Walkowski, Wojtek 
Węglarz, Władysław Wojakowski, 
Władysław Wojdyła.   

Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

W ramach obchodów Roku Niepodległości 
w Szczawnicy z inicjatywy Muzeum Pie-
nińskiego i Szkoły Podstawowej nr 2 zo-

stała przywieziona wystawa plenerowa zatytułowa-
na „Ojcowie Niepodległości”, przygotowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. 
Od 9 marca 2018 zapraszamy do jej zwiedzania na 
terenie Parku Dolnego w Szczawnicy.

Bohaterami wystawy są dyplomaci, artysta, żoł-
nierze i politycy, a także działacze społeczni. Re-
prezentowali różne poglądy polityczne, różnili się 
przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod 
różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się 
wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁO-
ŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni 
i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali 
wierni własnym poglądom, ale wykorzystując 
sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Po-
laków ku WOLNOŚCI.

Wystawa plenerowa, składa się z 10 wolnostoją-
cych ekspozytorów.

Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. 
opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 
prezentującą proces kształtowania się polskich 
granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wyda-
rzenia procesu odbudowy państwowości, a także 
przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z 
pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zapre-
zentowano również opis towarzyszącej wystawie 
ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy (plansze 13-30) za-
prezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderew-
skiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego 
oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoforma-
towych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących 
tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze za-
wierają również krótkie biogramy postaci, a także 
interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony 
został również komplet zakładek magnetycznych 
prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz 
Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, 
Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł 
Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja
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Nasi uczniowie w etapie wojewódz-
kim konkursów przedmiotowych!!!

Uczniowie naszej szkoły odnieśli ko-
lejny sukces, uczestnicząc w rejonowym 
etapie olimpiad i konkursów. Wykazali 
się oni rozległą wiedzą, dzięki czemu będą 
reprezentować naszą szkołę w etapie wo-
jewódzkim. Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia!!!

P r z e d m i o t / 
Konkurs

Uczeń Opiekun
Szko-
ła

Język angielski

M a ł o p o l s k i 
Konkurs Języka 
Angielskiego 
dla uczniów 
szkół podsta-
wowych w 
roku szkolnym 
2017/2018

Joanna 
Olszyna
VII

mgr Anna 
Marcińska

SP 2

Informatyka
“Od algorytmu 
do programu” – 
konkurs infor-
matyczny dla 
uczniów klas 
gimnazjalnych 
w roku szkol-
nym 2017/2018

Mateusz 
Hurkała 
III a

mgr Renata
Zachwieja

Gim-
na-

-zjum

  
Paulina Słowik złotą medalistką !
250 zawodników z całej Polski brało 

udział w dwudniowym Memoriale Marii 
Kaczyńskiej w Rabce Zdroju,  który odbył 
się pod Patronatem Pana Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy i Pani Marty Kaczyńskiej. 
To zawody narciarskie upamiętniające tra-
gicznie zmarłą pierwszą damę, która spę-
dziła młodość w Rabce. Narciarze rywa-
lizowali w kilku kategoriach: dziecięcej, 
młodzieżowej, dorosłej i osób z niepełno-
sprawnością. Uczestnicy zmagań mieli do 
pokonania slalom na stoku Polczakówka. 
Aby wyłonić zwycięzców liczyła się szyb-
kość przejazdu, ale też m.in. precyzja zjaz-
du. W zawodach brała udział nasza uczen-
nica z kl. IV, Paulina Słowik, która była 
doskonale przygotowana do tej konkuren-
cji. Przejazd Pauliny zapewnił jej pierwszą 
lokatę i złoty medal. Gratulacje, medal i 
pamiątkowe trofeum Paulinka odebrała z 
rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, 
który wziął udział w ceremonii wręczenia 
nagród oraz dyplomów uczestnikom Me-
moriału. Paulinko, serdecznie gratulujemy!

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
8 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w Festiwalu Piosenki Obcojęzycz-
nej organizowanej przez Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Szczawnicy. Uczestnikami festi-
walu byli uczniowie  szkół szczawnickich 

a oceniani byli oni w dwóch kategoriach: 
klasy 1-3 i 4-7. Z naszej szkoły udział 
wzięły 2 duety z klasy 4- Julia Urban i Pau-
lina Słowik oraz Amelia Żabińska i Marty-
na Wiercioch, a także Bartłomiej Trzesz-
czoń- uczeń kl. 7. W festiwalu nie były 
przyznawane miejsca za najlepsze wystą-
pienia. Uczniowie uzyskiwali natomiast 
wyróżnienia. Bartłomiej Trzeszczoń oraz 
duet- Julia Urban i Paulina Słowik zostali 
nagrodzeni takim właśnie wyróżnieniem. 
Serdecznie gratulujemy! 

Rajd „Śladami Partyzantów”
Niezwykłe wydarzenie na jednej z naj-

piękniejszych beskidzkich przełęczy – na 
Przysłopie. To tutaj spotkało się dzisiaj 
kilkanaście szkół z naszego regionu, aby 
upamiętnić walkę żołnierzy I konspiracji 
zbrojnej, szczególnie poległych na Przy-
słopie żołnierzy oddziału partyzanckiego 
„Wilk”. Grupy z każdej szkoły miały za za-
danie wcielić się w rolę partyzantów i do-
trzeć na umówione miejsce wykonując po 
drodze zadania oraz wykazując się wiedzą 
historyczną na temat niepodległościowego 
podziemia zbrojnego na terenie Sądecczy-
zny. Młodzież z SKKT działającego przy 
naszej szkole świetnie poradziła sobie w  
trudnych warunkach, zaliczając wszystkie 
punkty kontrolne. W efekcie Odział Orły, 
taką nazwę przyjęli nasi uczniowie, zdobył 
drugie miejsce. To była niezwykła lekcja 
historii. Opiekunki SKKT - Dominika 
Smolarska, Magdalena Styrylska. 

Dyrekcja wraz ze społecznością Szko-
ły Podstawowej nr 2 dziękuje…

 Wszystkim Rodzicom, którzy nie mo-
gli przybyć na spotkanie semestralne  i do 
których nie dotarły moje podziękowania, 
pragnę  jeszcze raz wyrazić wdzięczność 
za zaangażowanie w organizację balu  cha-
rytatywnego na rzecz Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. H. Sienkiewicza  i Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w 
Szczawnicy. W szczególności chciałabym 
podziękować Radom Rodziców obydwu 
szkół za ogrom pracy i nieoceniony  wkład 
w to duże przedsięwzięcie. Wszystkim ro-
dzicom za pozytywny odzew i wsparcie w 
postaci przekazywanych fantów, a także 
sponsorom za pomoc materialną na  rzecz 
loterii fantowej z przeznaczeniem dla na-
szych szkół. Dziękuję również Dyrektoro-
wi zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
nr 1 Panu Pawłowi Sypkowi za wsparcie i 
współpracę.  Dyrektor SP nr 2.  

Anna Szczepaniak.

Konkurs „Matematyka bez granic”
Uczniowie klas trzecich zmagali się 

dzisiaj z zadaniami matematyczno-an-
gielskimi na pierwszym etapie konkursu 

międzynarodowego Mathématiques sans 
Frontières, w Polsce, wspieranego i pro-
mowanego przez Polskie Towarzystwo 
Matematyczne. Trzecioklasiści mieli do 
rozwiązania 10 zadań o różnym stopniu 
trudności. Trzymamy kciuki za sukcesy w 
kolejnym etapie.  

„Droga do Niepodległości” - żywa lek-
cja historii

5 lutego uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w spektaklu o tematyce hi-
storycznej zaty tułowanym „Droga do 
Niepodległości”. Spektakl przedstawił 
Damian Klinkosch z Agencji Arty stycznej 
„Atena”. Głównym tematem były powsta-
nia śląskie, od nich zaczął się spektakl i na 
nich skończył. Aby prześledzić drogę do 
niepodległości, przenieśliśmy się w czasie 
do wieku XIX i początku XX. Do udziału 
w spektaklu zostali zaproszeni uczniowie, 
którzy wcielali się w postacie historyczne. 
Na scenie pojawił się sam Napoleon Bo-
naparte (Oliwka Sajdak klasa IV), jeżeli 
Bonaparte, to oczywiście wojsko Księstwa 
Warszawskiego. W rolę żołnierza Księstwa 
wcielił się Bartłomiej Szymanek (klasa III 
a). Otrzymał klasyczny mundur łącznie 
z ple cakiem. Mógł strzelać do wroga, któ-
rym okazała się główka kapusty. Następnie 
wspomniano o powstaniach narodowych 
- listopadowym i styczniowym. Dłuższy 
przystanek był przy powstaniach śląskich. 
Pojawili się dwaj bohaterowie tych wyda-
rzeń (Jakub Ziemianek klasa III b i Kamil 
Bednarczyk klasa IV) oraz żona powstańca 
(Małgorzata Polaczyk klasa VII).  Z po-
wstaniami śląskimi nierozerwalnie zwią-
zani są żołnierze niemieccy i takowy wy-
stąpił na scenie (Bartłomiej Trzeszczoń 
klasa VII). Bartek doskonale poradził sobie 
z językiem niemieckim. Wydawałoby się, 
że wszystko jest zabawą, ale prowadzący 
wplatał w swoją pogadankę bardzo waż-
ne treści, podkreślając znaczenie męstwa, 
patriotyzmu i hono ru dla Polaków, dzięki 
nim, między innymi,  mogliśmy odzyskać 
nie po dle głość. Spektakl był dynamicz-
ny, publiczność reagowała spontanicznie 
a wszystkich występujących nagrodziła 
ogromnymi brawami. 

„ Spotkanie z Teatrem ” – żywa lekcja 
profilaktyki

W piątek sala gimnastyczna zamieniła 
się w scenę teatralną, na której zaprezento-
wane zostały dwa spektakle profilaktyczne 
w wykonaniu aktorów teatru „Kurtyna” 
z Krakowa . Młodzież gimnazjalna oraz  
klasa VII obejrzała przedstawienie zaty-
tułowane LABIRYNT, w którym zostały 
ukazane trudne relacje między ojcem, sza-
nowanym ordynatorem szpitala oskarżo-
nym o błąd w sztuce lekarskiej, a dorasta-
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JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

jącą córką. Przedstawienie podejmowało 
także zagadnienia profilaktyki zachowań 
ryzykownych oraz dostarczyło uczniom 
wiedzy na temat negatywnych postępo-
wań. W treści przedstawienia zwrócono 
uwagę na umiejętność przewidywania 
konsekwencji własnych działań oraz po-
szukiwanie pomocy w trudnej sytuacji. Dla 
uczniów była to ciekawa lekcja profilak-
tyki. Po spektaklu dodatkowo uczniowie 
klasy siódmej uczestniczyli w warsztatach  
dotyczących „Odpowiedzialności” i „kon-
sekwencji ” wynikających z  podejmo-
wanych decyzji, podkreślono także rolę 
autorytetu, który jest bardzo potrzebny 
w trudnym wieku dorastania. Warsztaty 
zostały poprowadzone w formie krótkiej 
inscenizacji połączonej z komentarzem i 
dyskusją. Natomiast najmłodsi, czyli kl.I i 
IV obejrzeli przedstawienie pt. „Tu rządzi 
kot”.  Bohaterem jest bezdomny, smutny 
dachowiec Kot Leon, który  zaprzyjaźnia  
się z niegrzeczną, rozkapryszoną  dziew-
czynką, którą uczy właściwych zacho-
wań w aptece, w domu, wobec rodziców 
i innych ludzi. Dzięki spotkaniu z Leonem 
dziewczynka imieniem Kasia  nauczyła 

się  właściwych zachowań, bardzo polubiła 
kota i zaproponowała mu zamieszkanie w 
jej domu. Spektakle bardzo się podobały 
naszej szkolnej publiczności, a aktorzy  za 
wspaniałą grę aktorską zebrali ogromne  
brawa. Aktorzy z Teatru „Kurtyna” zostali 
zaproszeni do szkoły  przez panią pedagog.  

 
Podziękowania od organizatorów balu
„Za dobre serce, które pochyla się nad 

tymi, którzy potrzebują pomocy, za wraż-
liwą duszę, która przynagla do czynienia 
dobra, za bezinteresowną pomoc i życzli-
wość” - serdecznie dziękujemy wszystkim 
Sponsorom: firmom i osobom prywatnym 

za hojność, z jaką od lat się spotykamy z 
Państwa strony. Dyrekcji, Nauczycielom 
oraz Rodzicom za nieocenioną pomoc i 
ogromne zaangażowanie w organizację 
Balu. Pani Wiesławie Ciesielce za pra-
cę przy sprzedaży biletów.  Wyrażając 
wdzięczność za wielkie serce, życzymy 
sukcesów w realizacji zamierzonych celów 
oraz samych pogodnych dni. Serdecznie 
dziękujemy w imieniu własnym oraz dzie-
ci. Rada Rodziców SP1: Joanna Oleksy, 
Anna Owsianka, Dorota Hryc, Rada Ro-
dziców SP2: Małgorzata Piszczek, Lidia 
Lewoniec-Tokarczyk, Sylwia Mastalska.

„Dzikie smaki na wysokim poziomie !” 
 8 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się IV edy-
cja konkursu gastronomicznego Dzikie Smaki. Tegoroczna edy-
cja została zatytułowana „Schab z dzika  po myśliwsku”. Naszą 
szkołę dzielne reprezentowała uczennica klasy 2 a ZSZ – Patrycja 
Kurta. 

 Konkurs „Dzikie Smaki” ma w swoim założeniu przybliżyć 
przyszłym szefom kuchni temat dziczyzny, mało znanej szerokie-
mu społeczeństwu, skazanemu dziś na tuczoną „chemiczną” wie-
przowinę i modyfikowane genetycznie produkty. Ma nawiązywać 
do tradycji staropolskiej kuchni, gdzie kiedyś dary pól i lasów 
były ważnym składnikiem menu. Ma także propagować zdrową 
żywność, a mięso z dzika z pewnością do takiej należy. Do ry-
walizacji stanęło 13 szkół gastronomicznych  z południa Polski, 
od Krościenka nad Dunajcem przez Tarnów, Bochnię i Kraków. 
Konkurs składał się tradycyjnie z dwóch etapów:

I etap: Konkurs przepisów kulinarnych – nadesłanie przepisów 
kulinarnych – wyłonienie finalistów, uczestników II etapu;

II etap wykonanie potrawy;  zadaniem uczestników II etapu 
konkursu, było przygotowanie potrawy ze schabu z dzika. Na 
wykonanie zadania mieli określony czas (120minut), a ich pra-
cy bacznie przyglądało się wykwalifikowane jury składające się 
miedzy innymi z przedstawicieli Małopolskiego Stowarzyszenia 
Kucharzy i Cukierników oraz przedstawicieli kół łowieckich z 
terenu Małopolski.  Rywalizacja przebiegła w przyjaznej atmos-
ferze. Młodzi adepci sztuki kulinarnej oceniani byli przez dwie 
grupy ekspertów: techniczną – oceniającą proces przygotowania 
potrawy, oraz degustacyjną – oceniającą smak dania. Zdaniem 
przedstawicieli jury, uczestnicy konkursu zmierzyli się z napraw-
dę ciężkim zadaniem, gdyż dziczyzna to tzw. „trudny surowiec”. 
Jury degustacyjne i techniczne było pod wrażeniem przygoto-

wania uczestników oraz proponowanych dań, jak podkreślali „ 
uczestnicy podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko”.  Patrycja w 
sposób profesjonalny i bardzo estetyczny zaprezentowała potra-
wę pod nazwą „schab z dzika na sosie żurawinowym i smażonym 
pęczaku z borowikami w towarzystwie nadziewanego pieczone-
go buraka” . Pod adresem naszej uczennicy padło wiele pochwał 
i słów uznania oraz gratulacji za efektowne, bardzo sprawne i 
smacznie przygotowanie dania, między innymi od Pana Łukasz 
Grabowskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Małopolskich 
Kucharzy i Cukierników, szefa kuchni Sali Bankietowej „Allegra” 
czy też kierownika Restauracji w Termach Chochołowskich pana 
Krzysztofa Domareckiego. 

  W trakcie trwania konkursu został zorganizowany pokaz ku-
linarny dla nauczycieli, uczestników konkursu  sponsorowany 
przez firmę gastronomiczną Hendi.

Uczennicę do konkursu przygotowali nauczyciele przedmio-
tów zawodowych gastronomicznych pani Teresa Ptak oraz pan 
Maciej Czaja 

Red. M.Czaja. 

Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjno – medycznego

zaprasza
pn- pt w godz. 10 – 16

Plac Dietla 4a Szczawnica
Otwarcie -  8 kwietnia – godz. 13. 00
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APEL 
PODSUMOWUJĄCY
5 lutego 2018r. odbył 

się apel szkolny, podczas którego zosta-
ły przedstawione uczniom szkoły wyniki 
jakie osiągnęli w edukacji i zachowaniu 
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. 
Zaprezentowano również  uczniów, którzy  
uzyskali wysokie wyniki w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych.

Poniżej przedstawiamy tych uczniów, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki w edu-
kacji i zachowaniu:

Klasa I
Uczniowie wyróżniający się w nauce i 

zachowaniu to: Martyna Ciesielka, Miko-
łaj Fryźlewicz, Alicja Mastalska, Zuzanna 
Kielak, Karolina Ziemianek

Klasa II 
Uczniowie wyróżniający się w nauce i 

zachowaniu: Emilka Gałysa, Adam Opyd 

Klasa III 
Uczniowie wyróżniający się w nauce i 

zachowaniu: Bartłomiej Zabrzeski, Julia 
Węglarz, Milena Czaja, Aniela Ziemianek, 
Amelia Bieniek.

Klasy IV- VII
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe 

średnie z edukacji :
 

Krystian Filas kl. VII       - śr. 5,00  
Maciej Kiczyński kl. VI  - śr. 5,00 
Oliwia Hurkała kl. IV      - śr. 5,00 
Kamil Bieniek kl. V         - śr. 4.83 
Marta Wyrostek kl. VI    -  śr. 4,80

Uczniowie,  którzy uzyskali wzorowe 
zachowanie:
Oliwia Hurkała kl. IV                                       
Sara Kaczorowska kl. IV 
Aleksandra Mastalska kl. IV 
Sandra Stawiarska kl. IV 
Jan Surowiec kl. IV 
Patrycja Szczepaniak kl.IV 
Aleksandra Szołtysik kl. IV 

Wiktoria Tomczyk kl. IV 
Amelia Kaczorowska kl. VI 
Maciej Kiczyński kl. VI 
Marta Wyrostek kl. VI

Uczniowie, którzy uzyskali bardzo do-
bre zachowanie:
Krystian Filas kl.VII 
Wiktor Regiec kl. VII 
Patrycja Wyrostek kl. VI 
Monika Błażusiak kl. V 
Anna Mastalska kl. V 
Dagmara Łazarczyk kl.V

Średnia ocen klasy z edukacji: 
Klasa IV–  śr.  4,18 
Klasa V –  śr.  3,65 
Klasa VI – śr.  3,60 
Klasa VII – śr. 3,23

Uczęszczanie uczniów na zajęcia lek-
cyjne- frekwencja klasy

Wzorową frekwencję uzyskali 
–Krystian Filas kl.VII, 
Kamil Guzicki kl. VII, 
Alicja Mastalska kl. I, 
Justyna Klag kl. III, 
Tamara Szczepaniak Filas kl. III 

Najwyższą frekwencję  ma klasa I - 95% 
( I miejsce)
II miejsce -  kl. VII –  94,17%
III miejsce - kl. III – 94,00%  

         
     Pani dyrektor wyróżniła uczniów, którzy 
w I półroczu osiągnęli wysokie pozycje w 
konkursach. Były to następujące uczenni-
ce:

Marta Wyrostek - zakwalifikowanie się 
do etapu rejonowego Konkursu Huma-
nistycznego pod patronatem Kuratorium 
Oświaty,

Oliwia Hurkała – III miejsce w etapie 
powiatowym konkursu recytatorskiego, 
udział w  ogólnopolskich eliminacjach,

Zuzanna Kielak – wyróżnienie w etapie 
powiatowym konkursu recytatorskiego,

Amelia Kaczorowska – laureatka kon-
kursu literackiego,, Mikołajki”.

Cieszymy się, iż nasi uczniowie lubią 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Wzorowa 
frekwencja, systematyczna praca na lekcji 
i w domu to podstawowe wyznaczniki do 
osiągnięcia  wysokich wyników w nauce, 
zachowaniu oraz w konkursach.

NOC Z DUCHAMI
Z 02.02. – 03.02. 2018r. harcerze z 

naszej drużyny „Skalni” pod opieką dru-
hny Moniki Hurkały i Beaty Wyrostek 
udali się do Łomnicy – Zdroju na nocny 
biwak harcerski, którego celem był roz-
wój własny harcerzy. Uczniowie wzięli 
udział w kominku oraz wspólnym śpie-
wograniu. Ponadto poznawali stopnie i 
sprawności harcerskie wykonując zdania  
w przygotowanej grze terenowej. Jednak 
najważniejszym wydarzeniem dla naszej 
drużyny było złożenie przyrzeczenia har-
cerskiego przez 7 członków naszego patro-
lu. Serdecznie im gratulujemy i życzymy 
wytrwałości. Trochę zmęczeni całonocnym 
czuwaniem ale zadowoleni i pełni wrażeń 
powróciliśmy rankiem do naszych domów. 
Czuwaj!

BAL KARNAWAŁOWY
31 stycznia 2018 r. sala remizy OSP 

w  Szlachtowej zamieniła się w salę ba-
lową, na której   pojawiły się postacie 
z różnych bajek, baśni, filmów a także 
przedstawiciele różnych zawodów.  Każ-
dy z uczniów starał się zaprezentować jak 
najlepiej. Bal przebierańców, to coś, na co 
uczniowie szkoły czekali cały rok. Stroje 
zostały wykonane  z pomocą rodziców.  
Również umiejętności taneczne uczestni-
ków były na wysokim poziomie. Dzieci 
chętnie brały udział w zabawach tanecz-
nych, które prowadził wodzirej – Zdzisław 
Salis. W trakcie zabawy odbył się również  
pokaz umiejętności siłowych uczniów, 
czyli przeciąganie liny. W przerwie prze-
prowadzono także loterię fantową. Każdy 
wylosował dla siebie coś miłego.  Można 
było również  zakupić napoje oraz pyszne 
ciasta  upieczone przez rodziców. Dzięku-
jemy rodzicom za wspaniałe wypieki oraz 
pomoc podczas sprzątania sali po zabawie.
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NAZWY MOSTKÓW
Zarząd oddziału PTTK w Szczawnicy zaproponował nadanie 

nazw własnych trzem mostkom na rzece Grajcarek. Dotyczy to 
trzech  mostków – kładek pomiędzy mostem u ujścia rzeki do Du-
najca a kolejką krzesełkową na Palenicę. Nazwy poszczególnych 
mostków mogłyby nadać szczególny charakter tym miejscom, a 
przez to uatrakcyjnić naszą miejscowość z punktu widzenia tu-
rystyki, a zarazem ułatwić mieszkańcom i gościom orientację w 
topografii Szczawnicy.

Zarząd oddziału nie chce narzucać nazw, ale by ułatwić do-
konanie mieszkańcom wyboru, pragnie podać swoje propozycje 
do rozpatrzenia w kilku kategoriach tematycznych. Są więc wśród 
nich nazwy nawiązujące do naszych terenów, grup społecznych, 
miejscowych osób zasłużonych, ale równie dobrze mogłyby mieć 
wymiar uniwersalny, ogólnokulturowy, o  lżejszym charakterze, 
unikającym patosu, jak w grupie ostatniej.

Poniżej propozycje:

I – Grupy społeczne – zawody:
1. Kładka/Mostek Flisaków
2. Kładka/Mostek Kajakarzy
3. Kładka/Mostek Myśliwych
4. Kładka/Mostek Przewodników
5. Kładka/Mostek Dorożkarzy
6. Kładka/Mostek Goprowców

II – Lokalne legendy i tradycja
1. Kładka/Mostek Janosika
2. Kładka/Mostek Zbójników
3. Kładka/Mostek Góralskich Muzykantów
4. Kładka/Mostek Babrosów i Czarodziejów
5. Kładka/Mostek Baców i Juhasów

III – Wybitni Szczawniczanie
1. Kładka/Mostek Michała Słowika Dzwona
2. Kładka/Mostek Józefa Węglarza Matuska
3. Kładka/Mostek Jana Polaczyka Koncola
4. Kładka/Mostek Józefa Zachwiei Madziara
5. Kładka/Mostek Józefa Madei

IV. – Uczucia
1. Kładka/ Most Zakochanych
2. Kładka/ Most Złamanych Serc
3. Kładka/ Most Życzeń
4. Kładka/ Most Bliskich Spotkań
5. Kładka/ Most Miłości

Głosy oddawać można poprzez wybór trzech numerów (np. I 
– 1, II – 3, IV – 4) w ankiecie, która znajduje się na stronie inter-
netowej www. szczawnica.pl lub wrzucając ankietę umieszczoną 
w gazecie „Z Doliny Grajcarka” do skrzynki listowej MOK, ul. 
Główna 6. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 1 - 30 kwiet-
nia 2018r.

Można także podać swoje propozycje, zgłaszając je osobiście w 
biurze MOK w godzinach pracy ośrodka kultury tj. od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-16 do końca marca 2018r.

Decyzję o wyborze nazw trzech mostów nad Potokiem Grajca-
rek podejmie Rada Miejska na sesji, biorąc pod uwagę także pro-
pozycje złożone w liście do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawni-
ca przez Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Szczawnicy.

Przy okazji nazwania mostków na Grajcarku dobrze by też 
było rozwinąć istniejąca przy ścieżce pieszo – rowerowej Aleję 
Podróżników i dodać do niej kolejny kamień poświęcony postaci 
znanego podróżnika.

Zarząd OP PTTK proponuje upamiętnienie jednej spośród 
przedstawionych poniżej osób.
1. Tomasz Kowalski (1985- 2013)– alpinista, zdobywca 6 z 

9 szczytów Korony Ziemi, podróżnik, sportowiec, uczestnik 
pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak, z którego nie po-
wrócił.

2. Jerzy Kukuczka (1948-1989) – beskidzki góral, rodem z Isteb-
nej, polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na 
Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

3. Wojciech Kurtyka (1947 - ) – polski taternik, alpinista, himala-
ista, jeden z pionierów stylu alpejskiego w himalaizmie, propa-
gator wspinaczki sportowej.

Prosimy podając zgłoszenia nazw mostków na Grajcarku dopi-
sać także numer z nazwiskiem wybranego podróżnika.

Pamięć o poległych 
partyzantach trwa…

21 lutego br. pod pomnik pomordo-
wanych partyzantów na szczawnickim 
cmentarzu przyszli ze sztandarami 
przedstawiciele Oddziału Pienińskiego 
PTTK w Szczawnicy, Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera wraz 
z dyrektor Anną Szczepaniak, Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego 
w Krościenku n.D. wraz z dyrektorem 
Robertem Dębskim oraz władz samo-
rządowych Miasta i Gminy Szczawnica w 
osobach burmistrza Grzegorza Niezgody 
i sekretarza Tomasza Ciesielki. Okazją 
stała się rocznica wydarzeń z 1944 roku, 
kiedy to po udanej akcji rozbrojenia 
posterunku policji w Ochotnicy Dolnej, 
oddział partyzantów „Wilk”, dowodzony 
przez por. Krystiana Więckowskiego „Za-

wiszę”, został zaskoczony przez Niemców 
około 7 rano w domu Walkowskiego na 
Przysłopie. W wyniku strzelaniny zginęło 
pięciu partyzantów: pchor. Bolesław Dur-
kalec PS. „Sławek” – lat 21, strz. Jan Ro-
gal PS. „Żbik” – lat 25, strz. Józef Rogal 
PS. „Strzała” – lat 19, strz. Józef Cyrwus 
PS. „Kruk” – lat 24 i strz. Franciszek 
Klimowski PS. „Wicher” – lat 22. Zginęło 
także trzech Niemców, a siedmiu polskich 
partyzantów zostało rannych. Wydarze-
nia te przypomniał w swoim wystąpieniu 
prezes  OP PTTK Marek Misztal, a także 
wspomniał o opiece nad mogiłą party-
zantów, sprawowaną przez uczniów SP nr 
2 i LO w Krościenku, o czym przypomina 
ufundowana przez PTTK tablica stojąca 
przy grobie. Prezes Misztal opowiedział 
również o losach małżeństwa Heleny i 
Ernesta Durkalców, rodziców poległego 
Bolesława, działających w  ruchu oporu 

i dziejach schroniska na Prehybie, które 
było bazą zarówno AKowskiej partyzant-
ki, jak i radzieckiej.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda za-
bierając głos zwrócił uwagę na fakt, iż 
człowiek tak długo żyje, jak długo trwa 
po nim pamięć. A pamięć po młodych 

partyzantach trwa do dziś i będzie kul-
tywowana w kolejnych latach, bo oddali 
swe życie w walce o wolną ojczyznę. 

Uczestnicy uroczystości oddali hołd 
poległym składając wiązanki kwiatów na 
ich grobie i odśpiewując hymn narodowy.

Alina Lelito
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Jubileusz górala
W  marcu piękny jubile-

usz 60.lecia obchodzi Robert 
Majerczak „Ciyr”, długo-
letni kierownik Regionalne-
go Zespołu Pieśni i Tańca 
„Pieniny”, uhonorowany w 
2005r. tytułem Zasłużony 
dla Związku Podhalan, w 
2014 roku statuetką „Motyla 
Pienińskiego”, nagrodą dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy za 
zasługi dla kultury regional-
nej, a w 2015r. odznaką Za-
służony dla Kultury Polskiej, 
przyznaną przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. Posiada także indywidualne 
nagrody instruktorskie, przyznane na Festiwalu Górali Polskich w 
Żywcu oraz wyróżnienia w konkursie par tanecznych w Bukowi-
nie Tatrzańskiej.

Robert Majerczak urodził się 11 marca 1958r. w Nowym Tar-
gu. Pochodzi ze szczawnickiej góralskiej rodziny Józefa Majer-
czaka „Ciyra” i Ludwiki z domu Hamerskiej. Robert ukończył 
Technikum Skórzane w Nowym Targu, pracował  w Nowotar-

skich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, a potem sze-
reg lat był pracownikiem Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Pieniny” w Krościenku n.D.

Majerczak od młodych lat związany był z kulturą ludową. Był 
członkiem Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego w 
Szczawnicy, członkiem zespołu „Śwarni” w Nowym Targu. Jest 
instruktorem tańców góralskich, choreografem. Był instruktorem  
dziecięcego zespołu regionalnego ,,Mali Tylmanowianie”; dzie-
cięcego zespołu regionalnego ,,Trzy Korony” w Grywałdzie; dzie-
cięcego zespołu regionalnego ,,Pieninki” w Krościenku. Od kilku 
lat Robert Majerczak wraz z członkami zespołu „Pieniny” wcho-
dzi w skład Teatru Amatorskiego działającego przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Szczawnicy, wcielając się w wiele ról, wy-
stawianych sztuk – „Pasja”, „Prawo pierwszej nocy”, „Jasełka”.

Jest członkiem Stowarzyszenia Gorce – Pieniny i Związku 
Podhalan Oddziału Pienińskiego w Szczawnicy.

Z ruchem regionalnym związana jest cała jego rodzina; żona 
Halina z domu Niezgoda, będąca od szeregu lat członkiem zarzą-
du Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan oraz synowie Artur 
i Wiesław, instruktorzy tańca ludowego i nauki gry na instrumen-
tach ludowych, muzykanci kapeli ludowej „Biołopotocanie” i ze-
społu folkowego „Folk Power”. Wszyscy związani są z Regional-
nym Zespołem Pieśni i Tańca „Pieniny” w Krościenku n.D.

 Z okazji jubileuszu najlepsze życzenia: zdrowia, zadowo-
lenia z pracy na rzecz kultywowania góralskiej tradycji oraz 
wszelkiej pomyślności  na każdy dzień życzy dyrekcja i pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz przyjaciele.

Alina Lelito

       Cyzby….?
                        

 Robertowi Majerczakowi

Po kopie, po chopie , no cós.
Wcas ześ sie urodził i jus…
Wnuconta rade sie złazo,
Przy śparchecie siadać kazo.
Dziadka o godke pytajo,
Wkoło na ziomi siadajo.

Po kopie po chopie, jak to?
Wej nie jes to prowda cysto !
Choć łoconta som jus blade,
Frairecke widzieć rade.
Jas we wnukaf coś sie dzieje,
Kiej sie do Ciebie łośmieje.

Po kopie po chopie…no nie!!!
Wsak wolis powoli, a wse!
Zodno dziewka na mój dusiu,
Nie obeźry sie za trusio,
Bo choć kopo roków trzomies,
Niejednego młódka złomies.

Po kopie po chopie cyzby?
Nie daj sie swy dusy…wyzbyć!

  Kazimierz Warzecha

Andrzej Dziedzina Wiwer

Poezja spod kapelusza

 - W ŁOKU -

Nie wozne co w łoku
Cy z tyłu cy z przodku
Nawet to co z boku
Licy sie to w środku

Tak na całe zycie
Potrzeba spoziyrać
Noi co nojlepse
Śniego powiybiyrać

Ciesyć sie tym wsytkio
W toto ludzkio bycie
Iś z wesołó minó
Przes calutkie zycie

A tak bywo teros
Co w cenie jest łoko
Bo do środka siongać
Trudno i głomboko

Zrestó dziś i łokó
Widok zasłóniajó
Dutki - łóne cłeka
Straśnie zniekształcajó
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Kazimierz Majerczak

Niezapomniany kapłan cz.VIII
Przyczyna śmierci
Do rozstrzygnięcia. Przetrwały ustne przekazy mówiące, że 

ks. Jan Kozioł zmarł na tyfus. Podobno ugryzła go w szyję wesz, 
gdy był z kapłańską posługą u parafianina chorego na tyfus, któ-
ry wkrótce zmarł. Szczawnicki  lekarz, Zbigniew Kołączkowski 
stwierdził u  księdza tyfus i skierował go na oddział zakaźny no-
wotarskiego szpitala. Wesz mogła być nosicielką choroby. Zacho-
rowaniu ks. Kozioła na tyfus zdecydowanie zaprzecza Bronisła-
wa Węglarz, ówczesna wieloletnia pracownica plebanii, znająca 
wiele szczegółów z życia księży i odwiedzająca ks. Kozioła w 
szpitalu oraz rozmawiająca z jego personelem. Według niej ks. 
Kozioł był umieszczony na oddziale zakaźnym, chociaż głośno 
mówił wszystkim w szpitalu, że jego choroba nie jest zakaźna (a 
tyfus jest). Wiedział więc na co choruje i dlatego spodziewał się, 
że wkrótce umrze 126. Dlatego też prosił o Wiatyk 127. Badaniami 
przeprowadzonymi w szpitalu potwierdzono słowa księdza (więc 
nie tyfus!) i przeniesiono go na inny oddział, gdzie można było 
odwiedzać. Dlaczego więc skierowano go na oddział zakaźny? 
Odpowiedź na to pytanie wobec ww. rozbieżności może ułatwić 
znajomość konspiracyjnej działalności Zbigniewa Kołączkow-
skiego, opisanej m.in. przez Ryszarda R. Remiszewskiego 128. 
Zbigniew Kołączkowski ratował ludzi przed kontaktem z gesta-
po wszczepiając im nieszkodliwy preparat symulujący doskona-
le zewnętrzne objawy tyfusu i na to nabierali się nawet lekarze 
niemieccy. Należy sobie zadać pytanie, czy znany z konspiracyj-
nych działań antyhitlerowskich i ze współpracy z Armią Krajo-
wą lekarz, przekazując księdza na oddział zakaźny kierował się 
wyłącznie wiedzą medyczną czy także chęcią uchronienia go 
przed kontaktem z śledzącymi go gestapowcami, którzy panicz-
nie bali się tyfusu i rezygnowali z każdego kontaktu z chorym 
na tę chorobę. Czy warunki wojenne pozwalały mu na oficjalne 
stwierdzenie w dokumentach uszkodzenia układu moczowego129 
w wyniku mocnego pobicia przez gestapowców? 130 Czy mógł w 
Szczawnicy, dla ciekawskich, przyczynić się do rozpowszechnie-
nia informacji, że ksiądz zachorował na tyfus, przekazując inną 
drogą do szpitala właściwą diagnozę i licząc na fachowość leka-
rzy w szpitalu? Zaś prof. Stefan Swieżawski, przyjaciel ks. Ko-
zioła twierdzi, że musiał on poddać się skomplikowanej operacji 
131. Ta informacja potwierdza chorobę układu moczowego, a nie 
tyfus. A Julia Węglarz mówi wprost: „Ks. Kozioł zmarł z powo-
du pobicia przez gestapowców posądzających go o współpracę z 
ks. Matrasem, który pomagał kurierom przeprowadzającym ludzi 
przez granicę państwową” 132. Ksiądz Jan Kozioł zmarł 23 sierp-
nia 1942 roku mając 48 lat.

Wdzięczność parafian
Wyraża ją modlitwa i pomnik. Łaciński napis nad wyjściem z 

krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu przypomina, 
że: „ciała śpią, duchy czuwają”. Szczawniczanie czuwającemu 
duchowi ks. Jana Kozioła okazali wdzięczność za mnóstwo do-
bra, którym ich obdarzył. /…/

W wyniku łącznego uwzględnienia wielu epizodów, frag-
mentów wspomnień różnych osób pamiętających witanie ciała 
ks. Jana, przywiezionego z nowotarskiego szpitala, można wy-

obrazić sobie ogólną scenerię tego wydarzenia. Oto pogodny 
letni zmierzch aż po noc z księżycem na niebie. Ogromny tłum 
wszystkich szczawniczan i części krościeńczan – w tym wszyscy 
uczniowie szkoły podstawowej z nauczycielami. Uroczyściej od 
innych ubrani oficjalni reprezentanci wszystkich stanów. Obec-
ni są członkowie wszystkich organizacji społecznych, także or-
kiestry. Wyróżniają się poczty sztandarowe. Wszyscy w swoich 
strojach organizacyjnych, ubrani odświętnie albo po góralsku i z 
dodatkami stroju oznaczającymi żałobę. Niektórzy wychodzą na 
drzewa, płoty… Ludzi przybywa, tłum nieprzebrany, wiele setek 
osób. Zajmują balkony okolicznych domów, skwerki, pobocza i 
całą szerokość jezdni. Bardzo mały ruch pojazdów w czasie woj-
ny, o tej porze doby, zupełnie ustał. Ludzie stoją przed począt-
kiem zwartej zabudowy Szczawnicy i zwróceni są w stronę Kro-
ścienka. Po lewej wystaje z Dunajca głaz zwany Kotuńka, a po 
prawej wznosi się strome zbocze Wysokiej Góry. Przed nimi złą-
czone stoły nakryte białymi obrusami. Jest także powitalna brama 
ozdobiona wieńcami z gałązek jodłowych. Tak, jakby mieli witać 
ks. prymicjanta, albo biskupa… Do zachowania ciszy zmusza po-
waga sytuacji oraz zbliżająca się godzina policyjna – wszak to 
czas okupacji hitlerowskiej. Wszyscy wpatrzeni w koniec drogi 
niknącej za zakrętem. A oto fragmenty niektórych uczestników – 
świadków tego wydarzenia. „Jako mała dziewczynka widziałam 
przywiezienie ciała ks. Kozioła ze szpitala w Nowym Targu do 
Szczawnicy. Żeby lepiej widzieć, siedziałam na wysokim płocie 
państwa Wiśniewskich trzymana przez Tatę. To było wieczorem, 
w lecie. Ciężarówka wioząca Ks. Kozioła, już od chwili kiedy 
było widać jej świecące reflektory po wyjechaniu zza odległego 
zakrętu, specjalnie jechała bardzo powoli, jakby kierowca chciał 
wyrazić powagę, dostojność chwili, żałobę. W tym też celu bez 
przerwy dawał sygnał klaksonem. Było bardzo wielu umundu-
rowanych strażaków i członków bractwa różańcowego w kom-
żach. Czekały tłumy ludzi. Były powitania, przemówienia, po-
dziękowania za owocną pracę i słychać było głośny szloch. Chy-
ba wszyscy płakali” (Zofia Niezgoda)133. – „Gdy ks. Jan Kozioł 
umarł w szpitalu w Nowym Targu – na Zmarłego oczekiwała przy 
Kotońce prawie cała Szczawnica. W domach zostali tylko sta-
ruszkowie, niedołężni i niemowlęta. Kto tylko mógł, ubrany był 
w strój góralski. Kobiety i dziewczęta miały wpięte do gorsetów 
czarne wstążki zamiast powszechnie stosowanych czerwonych. 
Mężczyźni do kamizelek mieli przypięte czarne kokardki. Pamię-
tam wielki płacz, kiedy trumnę z ciałem Zmarłego Księdza zdej-
mowano z ciężarówki” (Maria Potoczek)134. Cdn.

Przypisy:
126. Por. tekst z przypisem 97.
127. Por. tekst z przypisem 100.
128. Ryszard R. Remiszewski, Polskie Towarzystwo Tatrzań-

skie Oddział Pieniński, Szczawnica, 2013, s.134 Por. tekst 
z przypisem 41.

129. W księdze zmarłych w Parafii Szczawnica jako przyczynę 
śmierci wpisano „zatrucie moczowe’ – na podstawie doku-
mentów szpitalnych.

130. Por. tekst z przypisami 33-48.
131. Op. cit. (Stefan Swieżawski) s. 349-351.
132. Wywiad terenowy, Julia Węglarz, ur.1934r., zapis z dnia 

12.05.2006r. Por. tekst z przypisem 41.
133. Op. cit. (Zofia Niezgoda).
134. Op. cit. (Maria Potoczek).

Kazimierz Majerczak 

Niezapomniany kapłan cz. VIII
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Miêdzy nami, gó ra la mi...10. 02 żegnaliśmy w Karczmie Pienińskiej karnawał. Stało się 
już tradycją, że wielu z nas przychodzi w coraz ciekawszych prze-
braniach. W tym roku dominowały trendy sportowe i hippisowskie. 
Bal jest okazją do miłych spotkań i wspaniałej zabawy wśród przy-
jaciół.

18. 02  odbyły się XIV Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar 
Prezesa Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan na Arenie Jawor-
ki- Homole. Dopisała pogoda więc i sportowców chętnych do udzia-
łu w zmaganiach narciarskich przybyło wielu. Zawody, w których 
startowało 80 zawodników, prowadził Marek Ciesielka, a sędzią 
głównym był Lucjan Malinowski. Podczas imprezy nasze koleżanki 
z komisji gospodarczej i kultury serwowały wszystkim uczestnikom 
swojski bigos i gorącą herbatę, za co im bardzo dziękujemy. Gratu-
lujemy zwycięzcom, a poniżej przedstawiamy wyniki. 

Najlepszy czas wśród mężczyzn uzyskali:
„Myśląc Ojczyzna 

– Jan Paweł II do Polaków”
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 

ogłasza konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży 
szkolnej „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”. Ce-
lem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podsta-
wowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. 
Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  ustanowienia 
Świętego patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Konkurs przebiega w dwóch etapach (parafialnym – deka-
nalnym) i diecezjalnym. Szkoły, z których uczniowie wzięli 
udział w konkursie, przekazują wykonane prace do Parafial-
nych Oddziałów Akcji Katolickiej, która po powołaniu komisji 
dokonują ich oceny i trzy najlepsze prace przesyłają do Diece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Na poziomie parafialnym prace należy złożyć do Parafial-
nego Oddziału Akcji Katolickiej w Szczawnicy do 15 czerwca 
2018r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na poziomie para-
fialnym odbędzie się 31 października 2018r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2.

Szczegóły konkursu zostaną przesłane do szkół.

1.  Sławomir Wiercioch 
2.  Jakub Bańkosz 
3.   Patryk Słowik

Najlepszą zawodniczką wśród 
kobiet okazała się Justyna Bań-
kosz

Pozostałe grupy wiekowe: 
 
 Grupa I 
1.  Jan Hamerski 
2.  Szymon Hamerski 
3.   Aleksander Mastalski 
4.   Zofia Szczepaniak

Grupa II dziewczęta 
1.  Karina Zachwieja 
2.  Nikola Dyda 
3.  Wiktoria Słowik

 
Grupa II chłopcy 
1.   Jan Majerczak 
2.   Dominik Sobieniowski 
3.   Mateusz Wojtas

 
Grupa III dziewczęta 
1.   Paulina Słowik 
2.   Emilia Mastalska 
3.   Natalia Wojtas

Grupa III chłopcy 
1.  Maciej Styryjski 
2.  Mateusz Szczepaniak 
3.   Łukasz Gabryś

 
Grupa IV dziewczęta 
1.   Klaudia Michura 
2.   Klara Kołodziejska 
3.   Sandra Dyda

 
Grupa IV chłopcy 
1.  Filip Cempa 
2.  Paweł Poręba 
3.  Miłosz Bednarczyk

 
Grupa V dziewczęta 
1. Laura Oleś 
2. Weronika Hurkała 
3. Wiktoria Pawlik

 
Grupa V chłopcy 
1.  Patryk Słowik 
2.  Kamil Dulak 
3.  Filip Dyda

 
Grupa VI chłopcy 
1.  Witold Gabryś 
2. Bartosz Chrobak

 
Grupa VII panie 
1.   Justyna Bańkosz 
2.   Joanna Szczepaniak 
3.   Joanna Hamerska

 
Grupa VII panowie 
1.   Sławomir Wiercioch 
2.   Jakub Bańkosz 
3.   Jacek Szczepaniak

 
Grupa VIII panie 
1. Małgorzata Nowak

Grupa VIII panowie 
1.  Grzegorz Waktor 
2.  Marcin Szczepaniak 
3.  Sylwester Dziedzina 

Wszystkim marcowym solenizantom życzymy, zdro-
wia radości z życia i dobroci spotykanej na co dzień.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkim czytelnikom dużo zdrowia, pogody ducha, świą-
tecznej, ciepłej i wiosennej atmosfery w gronie najbliższych 
oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana.

Zarząd Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan w Szczawnicy

Zapraszamy naszych członków  do czynnego włączenia się w 
uroczystości  wielkopostne i   wielkanocne  w „łodzioniu” a szcze-
gólnie:

23. 03 podczas Drogi Krzyżowej wokół kościoła
25.03 w uroczystościach Niedzieli Palmowej, kiedy święcić bę-

dziemy palmy.
W czasie Drogi Krzyżowej ulicami miasta.
30.03  będziemy uczestniczyć w Adoracji Grobu Pańskiego
1. 04 w Uroczystościach Wielkiej  Nocy
Nie zapomnimy również o rocznicy śmierci św. Jana Pawła II
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Kronika Towarzyska

Wiadomości z Parafii Św. Wojciecha 
w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego przyjęli
4.02.2018 r.

Adriana Alicja Gruca, c. Marka i Anny Zachwiei, ur. 2.11.2017r. 
Łucja Borzęcka, c. Łukasza i Joanny Muchy, ur. 28.12.2017r. 

18.02.2018 r.
Daria Byczyńska, c. Andrzeja i Ireny Różyckiej, ur. 15.11.2017r. 

Odeszli do wieczności
Tadeusz Stec, ur. 28.10.1934r., zam. ul. Szalaya 111, zm. 

5.02.2018r. 
Edeltrauda Węglarz, ur. 12.11.1938r. zam. Kędzierzyn Koźle, 

zm. 15.02.2018r. 
Helena Posz, ur. 11.08.1928r., zam. ul. Zdrojowa 25, zm. 

18.02.2018r. 
Krzysztof Krupski, ur. 8.07.1975r. zam. ul. Bereśnik 5, zm. 

21.02.2018r. 
Władysław Kozłecki, ur. 20.05.1958r. zam. ul. Flisacka 4c, zm. 

25.05.2018r. 
Stanisław Majerczak ur. 30.05.1930r. zam. ul. Główna 198, zm. 

27.02.2018r. 

 „Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.”
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By 

stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i 

wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w 
przyszłość.

 Prezes Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy
                Elżbieta Wiercioch

Wszelkiego dobra z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy – zdrowia, po-
myślności i wiosennej radości życzy

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy

„Wszystkim drogim Szczawniczanom wielu łask Bożych od Zmartwychwstałego 
Chrystusa życzy 

Tadeusz Z Bednarski honorowy obywatel miasta Szczawnicy 
wraz z żoną Zofią ”

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w propago-
waniu wartości patriotycznych, za działalność społeczną, odebrał 9 lutego br. 
szczawniczanin, Stefan Majerczak, były prezes, obecnie działacz Akcji Katolickiej 
Diecezji Krakowskiej. Uroczystość wręczenia orderu odbyła się w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie, a aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam 

Kwiatkowski.
  

  
Gratulujemy!!!

Walne Zebranie OSP Szczawnica
17 lutego 2018 

roku W remizie OSP 
Szczawnica odbyło 
się Walne zebranie 
sprawozdawcze za 
rok 2017. W zebra-
niu wraz z druhami 
OSP Szczawnica 
brali udział człon-
kowie honorowi 
Jednostki: Aniela 
Krupczyńska, Stani-
sław Mastalski, Andrzej Dziedzina-Wiwer i Kazimierz Mastalski. 
Na zebraniu nie zabrakło przedstawicieli Straży Państwowej oraz 
władz lokalnych w osobach: komendanta PSP mł. bryg. Mariu-
sza Łaciaka, prezes zarządu miejsko-gminnego w Szczawnicy 
dh Łucji Rak, burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza 
Niezgody, sekretarza Tomasza Ciesielki oraz przewodniczącego 
Rady Miasta Kazimierza Zachwiei. Głównym celem zebrania 
było przedstawienie sprawozdań z działalności jednostki za rok 
2017. Prezes Monika Mastalska oraz prezes Łucja Rak wręczyły 
wyróżnienia za wybitną aktywność, wysoką dyspozycyjność i za-
angażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz jednostki następu-
jącym druhom: Piotrowi Porembie, Jarosławowi Zarotyńskiemu, 
Piotrowi Mastalskiemu i Witoldowi Gabrysiowi. Druhom gratulu-
jemy wzorowej postawy i życzymy dalszych sukcesów w strażac-
kiej służbie. Podczas trwania obrad zgromadzonym czas  umilała 
orkiestra dęta działająca przy OSP. W czasie dyskusji głos zabrał 
m.in. dh honorowy, poeta, przewodnik, regionalista Andrzej Dzie-
dzina- Wiwier, apelował w imieniu zespołu im. Jana Malinow-
skiego działającego przy Jednostce o aktywną pomoc w dalszej 
działalności zespołu  szerzeniu kultury rodzimej, apel ten kierował 
tak do druhów, jak i do mieszkańców naszej miejscowości. Na 
koniec obrad Zebranie jednogłośnie przyjęło oraz udzieliło abso-
lutorium zarządowi OSP. 

Marcin Mastalski
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Żeby akumulator zawsze 
był naładowany…
(wywiad z burmistrzem Grzegorzem Niezgodą)

- Panie Burmistrzu spotkaniami z mieszkańcami 
oraz tzw. „Perłami Pienin” zakończył Pan formalnie 
poprzedni rok 2017. Jaki on był?

- Ostatni rok, 
a można nawet 
powiedzieć, że 
ostatnie dwa lata 
kalendarzowe, to 
okres, w którym 
w porównaniu z 
poprzednimi la-
tami realizowali-
śmy trochę mniej 
projektów inwe-
stycyjnych. Było 
to podyktowane 
różnymi uwarun-
kowaniami. Przede 
wszystkim był to 
czas planowania 
i przygotowywania się do kolejnych możliwości pozy-
skania dla Szczawnicy zewnętrznych środków z obec-
nej perspektywy unijnej. Dopiero końcem 2017 roku 
samorządy formalnie rozpoczęły podpisywanie umów 
z Urzędem Marszałkowskim, który rozstrzygał poszcze-
gólne konkursy. My również kilka umów podpisaliśmy 
w tym okresie i będziemy realizować w perspektywie 
najbliższych dwóch lat. Ponadto w naszym przypad-
ku ważnym było nie tylko przygotowanie wniosków i 
dokumentacji, ale przede wszystkim przygotowanie 
finansowe dla zabezpieczenia wkładów własnych. Je-
steśmy w takiej sytuacji, że aby coś zrobić, to najpierw 
trzeba wcześniej zaoszczędzić.

- Jak wyglądają finanse Szczawnicy?

- Mniej inwestując złapaliśmy „głębszy oddech”, ale 
teraz znowu trochę musimy wydać środków finanso-
wych, żeby skorzystać być może z ostatnich możliwo-
ści, jakie będą miały samorządy z udziałem środków 
unijnych.

- Na uroczystości „Perły Pienin” oficjalnie potwier-
dził Pan swój udział w nadchodzących wyborach sa-
morządowych.

- Tak. Spróbuję jeszcze raz przekonać mieszkańców 
do oddania głosu na moją osobę i oczywiście liczę na 
wsparcie. Nie będę podpierał swojej decyzji projekta-
mi, które mamy zamiar w tym roku rozpocząć, bo tego 
typu argumenty z reguły pojawiają się przy samorzą-

dowcach, którzy mieli możliwość działania jako czynni 
burmistrzowie czy wójtowie. Najważniejszym dla mnie 
argumentem przy podjęciu takiej decyzji jest realizacja 
doprowadzenia gazu do Szczawnicy. Inwestycji histo-
rycznej dla naszego miasta, która powinna być zakoń-
czona w 2020 roku, czyli podczas następnej kadencji. 
Trochę byłoby mi przykro, gdyby w temacie, o który 
zabiegałem ponad 10 lat „ogrzał” się mój następca, 
przechodząc do historii. Ponadto w kolejnych latach 
ważnym dla rozwoju Szczawnicy jest takie rządzenie, 
aby nasza sytuacja finansowa pozwoliła działać kolej-
nej osobie na tym stanowisku, a nie była przyczynkiem 
do wypominania przeszłości.

- Gazyfikacja Szczawnicy to chyba największe 
przedsięwzięcie, które będzie realizowane na naszym 
terenie?

- Skala projektu jeśli chodzi o zasięg jest ponadregio-
nalna. Na doprowadzeniu gazu do Szczawnicy zyskają 
nie tylko nasi przedsiębiorcy i mieszkańcy, ale również 
gminy Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko. 
Również skala finansowa jest ogromna – 46 mln zł to 
jeszcze do niedawna dwuletni budżet Szczawnicy.

- Skończą się problemy ze smogiem i niską emisją?

- Poprzez realizację wielu projektów pokazujemy 
jako samorząd, że nie zamiatamy tych problemów pod 
przysłowiowy „dywan”. Mieszkańcy muszą mieć stwo-
rzone zachęty i warunki do załatwienia na swoim po-
dwórku tych problemów. Nie rozmawiamy o tego typu 
problemach w okresie wiosenno – jesiennym, kiedy to 
wynajmujący kwatery, mieszkańcy „podgrzewając na 
ciepłą wodę” czasem byli bardzo uciążliwi dla otocze-
nia. Projekt solarny w dużej części sobie z tym poradził. 
Inwestycja związana z doprowadzeniem gazu wsparta 
projektami wymiany kotłów (w 325 gospodarstwach 
domowych) i kolejnym wnioskiem, który jest w trak-
cie oceny związanym z fotowoltaiką, to z naszej stro-
ny duża pomoc i stworzenie zachęty przede wszystkim 
finansowej dla stopniowej poprawy powietrza. Jeste-
śmy w dalszym ciągu uzdrowiskiem i ograniczanie ni-
skiej emisji jest dla nas priorytetem.

- Właśnie. Relacje pomiędzy samorządem a uzdro-
wiskiem to też chyba dzisiaj duży problem w Szczaw-
nicy?

- Problemem nie są relacje. Problemem jest brak 
rozwoju Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego, w którym 
obecnie jest zaledwie 31 miejsc sanatoryjnych. Można 
podać wiele przykładów wspaniale rozwijających się 
uzdrowisk w Polsce i nie możemy zrozumieć, dlacze-
go w Szczawnicy jest coraz gorzej. Takie zarządzanie 
doprowadza nie tylko tzw. uzdrowisko do upadłości, 
ale także zagraża finansom miasta i innym podmio-
tom działającym na naszym terenie w tej branży. Już 
jesteśmy stratni ok. 600 tys. zł rocznie przez wyłącze-
nie z użytkowania kolejnych obiektów jak np. Papier-
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nik, Hutnik, a i też w Nawigatorze nie obserwujemy tak 
prężnej działalności jak w Budowlanych, czy w Solar 
Spa, gdzie inni właściciele całkiem nieźle korzystają 
również z funkcji uzdrowiskowej.

- Powstały przecież piękne obiekty jak chociażby 
Dworek Gościnny.

- Oczywiście. Piękny i reprezentacyjny obiekt, któ-
rym powinniśmy się chwalić i wreszcie wykorzystywać 
jego możliwości. Tylko, że ten obiekt nie jest własno-
ścią PPU, a prywatnej spółki Thermaleo, i nie ma wiele 
wspólnego z działalnością uzdrowiskową spadkobier-
ców. Jeżeli Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe jest „kulą 
u nogi” dla spadkobierców, to może trzeba się zasta-
nowić jak tę nogę odciążyć. Niestety, nie jesteśmy jako 
samorząd władni w tym temacie wiele zrobić, ponie-
waż stroną w procesie reprywatyzacyjnym jest Skarb 
Państwa, a Miasto i Gmina Szczawnica nawet nie było 
stroną tego procesu, chociaż wiele decyzji dotyczyło 
również majątku miasta.

- Kolejny projekt związany z rewitalizacją uzdrowi-
ska jest wspólnym przedsięwzięciem ze spadkobier-
cami ?

- Pozyskaliśmy 5,5 mln złotych na dalszą rewitalizację 
i chcemy poprzez kilka inwestycji połączyć te wcześniej 
zrewitalizowane obszary. Ale ten projekt jest naszym 
projektem i będziemy realizować go sami jako miasto. 
Plac Dietla i Park Dolny to były wspólne działania, na 
które miasto pozyskało środki finansowe, a w przypad-
ku Placu Dietla zabezpieczyło również wkład własny.

- Współpraca jest problemem tylko w relacjach z 
uzdrowiskiem? Wśród kilku planowanych projektów 
wymienił Pan wiele będących efektem dobrych relacji 
z innymi instytucjami.

- Z pewnością dobre relacje są czasem decydujące 
dla realizacji kolejnych przedsięwzięć. Wspomniałem 
wcześniej o gazyfikacji Szczawnicy, ale nie sposób nie 
wspomnieć o kompleksowej przebudowie drogi Kro-
ścienko – Szczawnica, będącej efektem dobrej współ-
pracy z sąsiadami i Starostwem Powiatowym. Rozpocz-
nie się budowa komisariatu na ulicy Skotnickiej, kilka 
projektów realizujemy z partnerami po stronie słowac-
kiej, wspólny wniosek na fotowoltaikę złożyliśmy z Kro-
ścienkiem i Ochotnicą Dolną, a Pienińskie Domy Opieki 
Dziennej zrealizowaliśmy wspólnie nie tylko z Krajo-
wym Instytutem Gospodarki Senioralnej, ale również z 
gminami Czorsztyn i Łapsze Niżne. W samorządzie jest 
wiele możliwości, jak są dobre relacje i nie ma proble-
mów w rozróżnieniu kompetencji. 

- Wracamy do tematu uzdrowiska?

- Już raczej wiele w tym temacie było i chyba nie ma 
potrzeby wchodzić w szczegóły.

- Rok wyborczy. Odczuwa Pan już presję ze strony 
konkurencji?

- Na razie nie wiem kto będzie startował w wyborach, 
to też nie odczuwam zbytnio presji. A pojawiające się 
w różnych dziwnych materiałach jakieś domysły i insy-
nuację trudno traktować poważnie. Manipulowanie 
informacją, a szczególnie osobami fizycznymi podatny-
mi na tego typu działania, nie są przedmiotem moich 
trosk i niestety są dopuszczalne, a nie są karalne. Nie 
będę współpracował z osobami stosującymi tego typu 
formy, a czasem nawet posuwające się do szantażu i 
mam nadzieję, że mieszkańcy nie pozwolą się omamić 
osobom, które swego czasu nawet Pana Piotra Tymo-
chowicza zaangażowały dla swojego rozgłosu i wątpli-
wej reklamy Szczawnicy.

- Promocja i reklama Szczawnicy szczególnie w 
okresie zimowym przydałaby się pewno?

- Promocji nigdy za wiele – można by sparafrazo-
wać znane powiedzenie, ale nie tego typu, o której 
wspomniałem wcześniej. Niestety, okres zimy jest w 
Szczawnicy okresem turystycznie zależnym od warun-
ków pogodowych i infrastruktury narciarskiej. Nasza 
miejscowość jest położona na innej wysokości aniżeli 
Białka Tatrzańska i ma inny mikroklimat niż Kluszkow-
ce, co z pewnością ma wpływ na przygotowanie sezo-
nu narciarskiego. Również organizacyjnie np. Palenica 
mogłaby czasem zafunkcjonować lepiej i wykorzysty-
wać wszystkie możliwości do śnieżenia. 

- A nowe wyciągi, o których często Pan wspominał?

- Niestety do uwarunkowań przyrodniczych, które 
wykorzystują różne instytucje wyrażające zgodę na 
tego typu inwestycje, w ostatnim okresie doszła jeszcze 
niezbyt sprzyjająca aura, która tego typu inicjatywom i 
rozmowom nie pomaga. Brak wyraźnego okresu typo-
wo zimowego, ze sprzyjającymi warunkami pogodowy-
mi, przynajmniej przez cztery miesiące powodują, że 
finansowo funkcjonowanie wyciągów narciarskich sta-
je się coraz trudniejszym biznesem. Ostatnio zrobiłem 
sobie wycieczkę do schroniska na Durbaszce. Przecież 
warunki jakie tam były końcem lutego to „bajka” dla 
narciarza i nie mogę zrozumieć i pogodzić się z brakiem 
możliwości wykorzystania tego terenu narciarsko. Dla 
naszej miejscowości byłby to swego rodzaju „skok” w 
rozwoju – podobny do tego jaki odnotowała Krynica po 
powstaniu stacji na Jaworzynę Krynicką.

- Jest czas na spacerowanie na Durbaszkę?

- Czasu zbytnio nie ma, ale trzeba znaleźć możliwości 
na ładowanie akumulatora, a góry w naszym terenie są 
do tego idealne.

- To może na koniec życzenie, żeby akumulator za-
wsze był naładowany i działał bez zarzutu?

- Dziękuje. W tym roku to z pewnością ważne, aby 
wykorzystać każdy dzień maksymalnie.
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„Perły Pienin” to uroczystość orga-
nizowana w Szczawnicy od 2007 roku, 
w ramach której m.in. przyznawane są 
symboliczne statuetki dla osób, instytu-
cji i inicjatyw organizowanych na tere-
nie Szczawnicy. Początkowo spotkania 
miały charakter spotkań Burmistrza 
Miasta i Gminy z przedsiębiorcami i 
osobami wspierającymi działalność sa-
morządową, a w późniejszym czasie spo-
tkania zyskały prestiż i rozgłos właśnie 
dzięki uhonorowywaniu statuetkami 
„Pereł Pienin”.

1 marca w sali konferencyjnej sana-
torium „Budowlani” odbyła się kolejna 
edycja w której uczestniczyli przedstawi-
ciele duchowieństwa, samorządów sąsia-
dujących ze Szczawnicą, byli burmistrzo-
wie Szczawnicy, radni Miasta i Gminy 
Szczawnica, przedsiębiorcy i przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych i inne 
osoby aktywnie działające w różnych in-
stytucjach współpracujących z samorzą-
dem Szczawnicy.

Zanim zostały przyznane nagrody dla 
tegorocznych laureatów wystąpiłem wy-
stąpił Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica Grzegorz Niezgoda z okolicznościo-
wym przemówieniem, a kilka utworów 

wykonała mieszkanka Szczawnicy - Pani 
Ewa Walkowska.Tegorocznymi laureatami 
zostali :

1. Andrzej Dziedzina - Wiwer - 
szczawnicki regionalista za działalności 
artystyczną trwale wzbogacającej war-
tości kultury pienińskiej i ukazującej 
piękno szczawnickiej gwary. członek 
Zespołu im. Jana Malinowskiego oraz 
OSP Szczawnica, 
również przewod-
nik PTTK,

2. Ján Gondek 
- starosta leśnic-
ki, za całokształt 
działań i inicjatyw 
w rozwoju współ-
pracy polsko-sło-
wackiej, wspólną 
realizację wielu 
projektów trans-
granicznych,

3. Mountain Touch i Fundacja Stre-
fa Przygód - za inicjatywę i organizację 
„Biegów w Szczawnicy” propagujących 
sport i promujących Region Pienin.

Spotkanie zakończyło się występem 
kabaretu K2, który w swoich scenkach ka-
baretowych również nawiązał do „szczaw-
nickiej rzeczywistości”.

Imprezę przygotował i poprowadził se-
kretarz miasta Tomasz Ciesielka.

WRĘCZONO PERŁY PIENIN 2018

Flisacy wybrali nowego prezesa

W sobotę 17 lutego odbyło się walne ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego 
Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na 
Rzece Dunajec. Od pewnego czasu było 
wiadomo, że dotychczasowy wieloletni pre-
zes Jan Sienkiewicz zrezygnuje z tej funk-
cji. Nowym prezesem został Jerzy Regiec 
– wieloletni flisak i radny Gminy Czorsztyn.

Nowy prezes pochodzi ze Sromowiec 
Niżnych, ma 50 lat, przez wiele lat był 
skarbnikiem i Członkiem Zarządu Stowa-
rzyszenia. Jerzy Regiec w roku 1989 został 
czeladnikiem, a w 1994 mistrzem flisackim.

- Przez 12 lat współpracowałem z po-
przednim prezesem i uważam, że jego 

działania były na bardzo wysokim pozio-
mie. Dlatego planuję nadal utrzymywać ten 
poziom kontynuując to, co robił Jan Sien-
kiewicz. Chcę większy nacisk położyć na 
wyprowadzenie na prostą wszystkich spraw 
majątkowych, na zabezpieczenie umów 
dzierżawy terenów, m.in. przystani flisac-
kich.

Nadal będziemy pracować nad promocją 
spływu, jednak chcę pójść bardziej w stronę 
reklamy internetowej. Musimy pamiętać, 
że to reklama jest dźwignią handlu. – mówi 
nowy prezes

Wiceprezesem został ponownie Stani-
sław Chmiel.

JD
Pieniny 24 
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SPOTANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI GMINY

23 lutego odbyło się ostatnie ze spotkań z mieszkańcami Miasta 
i Gminy Szczawnica, w ramach których Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda przedstawiał plany na 2018 rok, 
rozmawiał z mieszkańcami na różne tematy nurtujące zebranych 
oraz podczas spotkań była możliwość odniesienia się do wielu 
spraw, o które mieszkańcy pytali.

Łącznie było 5 spotkań, na których było w sumie ok. 200 osób.

„STARA” SZKOŁA MUZYCZNA  
W RĘKACH NOWYCH INWESTORÓW

Aktem notarialnym w dniu 27 lutego 2018 roku zakończyła 
się sprzedaż budynku komunalnego należącego dotychczas do 
Miasta i Gminy Szczawnica a położonego na ulicy Jana Wiktora. 
Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytko-
wej 588,35 m2 stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 1522/4 o po-
wierzchni 0,0950 ha została sprzedana w wyniku przetargu, który 
odbył się 23 stycznia 2018 r. 

Budynek ten przez długie lata był wykorzystywany przez sa-
morząd Miasta i Gminy Szczawnica jako budynek najpierw szko-
ły podstawowej, a później filii Państwowej Szkoły Muzycznej z 
Nowego Targu. Przez ostatnie kilka lat ze względu na stan tech-
niczny był wyłączony z eksploatacji. Cena wywoławcza zgodnie 
z wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę została okre-
ślona na poziomie 411 tys. zł.

-Jako miasto nie posiadamy takich możliwości finansowych, 
aby przystosować ten budynek dla potrzeb własnych, tym bardziej, 
że jako zabytkowy obiekt koszt jego remontu będzie z pewnością 
niemały. Mam nadzieję, że nowy właściciel szybko upora się z 
remontem obiektu i kolejny ciekawy architektonicznie i zabytko-
wy obiekt będzie reklamą Szczawnicy a nie powodem do wstydu 
- podsumował sprzedaż budynku Grzegorz Niezgoda - Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Otwarcie Domu Dziennego  
Pobytu dla seniorów z Naszego 
Miasta i Gminy w Jaworkach

Dom dziennego po-
bytu dla seniorów z te-
renu Miasta i Gminy 
Szczawnica został w 
dniu 20 lutego uroczy-
ście otwarty w Jawor-
kach. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi doko-
nali Prezes Krajowego 
Instytutu Gospodarki Se-
nioralnej Marzena Rud-
nicka, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, ksiądz proboszcz para-
fii Szlachtowa Tadeusz Wojciechowski oraz Anna Paluch – poseł 
na Sejm obecnej kadencji, Jan Hamerski – senator RP na co dzień 
mieszkaniec Jaworek i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Zachwieja. W uroczystości brali również udział – Wójt Gminy 
Czorsztyn Tadeusz Wach, przedstawiciele lokalnych organizacji, 
szczawniccy radni i pracownicy nowo otwartej placówki.

Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziła Msza św. w kaplicy 
znajdującej się w budynku, która będzie służyła w przyszłości do re-
gularnych nabożeństw. Dom Dziennego Pobytu dla seniorów został 
zrealizowany w ramach projektu Pienińskich Domów Dziennego 
Pobytu przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współ-
pracy z gminami. Podobne placówki jak w Jaworkach powstały 
również w ramach projektu w gminach Czorsztyn i Łapsze Niżne. 

W Jaworkach w zajęciach dziennych docelowo będzie brało 
udział 26 osób w wieku powyżej 60 lat, a mających problemy z 
czynnościami dnia codziennego. Zatrudnione w ramach projektu 
4 rehabilitantki będą sprawować opiekę nad podopiecznymi. We 
wszystkie dni robocze w roku od godzin rannych do popołudnio-
wych będą odbywać się zajęcia a osoby korzystające z usług uzy-
skają bieżące wsparcie w dochodzeniu do zdrowia poprzez zajęcia 
ruchowe, zajęcia aktywizujące, spotkania w gronie rówieśników. W 
ramach projektu będzie gwarantowany codzienny dowóz na zajęcia 
i powrót do domów.

- Powstanie Domu Dziennego Pobytu w naszej gminie to próba 
dostosowania przez nas obecnych warunków do standardów jakie 
zaczynają obowiązywać, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami star-
szymi. Pozytywnym zjawiskiem dzisiejszych czasów jest, że coraz 
więcej uwagi i środków poświęcamy na pomoc dla osób, które tego 
potrzebują, ale również nie pozostawienie ich samym sobie i wza-
jemne towarzystwo jest niezmiernie ważne dla poprawy zdrowia i 
samopoczucia. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest insty-
tucją, która stara się propagować szeroką pojętą pomoc dla osób 
starszych i aktywizować takie osoby, ale jednocześnie potrafił za-
chęcić i zmotywować samorządy z naszych trzech gmin do współ-
pracy w ramach tego projektu - Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica Grzegorz Niezgoda.
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NOWE PROJEKTY TRANSGRANICZNE
Na ostatnim posiedzeniu Komitet Monitorujący funduszy transgranicznych związanych ze współpracą Polska - Słowacja zatwierdził 

kolejne dwa projekty złożone przez samorząd Miasta i Gminy Szczawnica ze swoimi miastami partnerskimi po drugiej stronie granicy.
Pierwszy z projektów pt. „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako 

narzędzie udostępniania, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego” to pro-
jekt o łącznej wartości 110 tys. euro. Poszczególne działania będą polegały na wytypowanie miejsc o szczególnej wartości i montaż 
monitoringu tych miejsc, wykonanie strony internetowej dotyczącej walorów przyrodniczych i działania promocyjno - informacyjne.

Drugi mikroprojekt pt. „Szczawnica i Spiska Bella wczoraj i dziś” to projekt o łącznej wartości 97 tys. 783 euro. Dzięki tym środkom 
finansowym zostaną przygotowane i wydane publikacje książkowe w postaci albumów z archiwalnymi fotografiami oraz odbędzie się 
spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące tego wydawnictwa.

- Nasza współpraca z partnerami słowackimi układa się cały czas bardzo dobrze, czego efektem jest wiele wspólnych projektów. 
Jako polskie miasto partnerskie jesteśmy po naszej stronie granicy liderem w pozyskiwaniu środków transgranicznych na współpracę 
polsko - słowacką. Na spotkaniach z mieszkańcami przekazywałem informację o tych dwóch projektach jako o złożonych wnioskach i 
poniżej umieszczam slajdy z mojej prezentacji (wystąpienia), którymi „wspierałem” swoje wystąpienie - podsumował Burmistrz Miasta 
i Gminy Grzegorz Niezgoda

Od 1 marca 2018 roku rusza realizacja projektu Innowacyj-
ne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przed-
szkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

W ramach projektu: 
- zostaną utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne:
* 1 oddział w Szkole Podstawowej nr 2 - 25 miejsc
* 1 oddział w Miejskim Przedszkolu Publicznym - 20 

miejsc (w sumie przedszkole będzie dysponować 145 miej-
scami) 

- nowe oddziały zostaną wyposażone w meble 
oraz pomoce dydaktyczne,

- przewidziano budowę placu zabaw w Szkole 
Podstawowej nr 2,

- planuje się adaptacje budynku Miejskiego 
Przedszkola w celu utworzenia nowych miejsc 
przedszkolnych. 

- szkolenia dla kadry pedagogicznej
- dodatkowe zajęcia dla dzieciaków uczęszcza-

jących do SP2 oraz MPP:
* Interaktywne przedszkolaki - zajęcia rozwija-

jące wiedzę w obszarze tematów matematycznych
* Przyroda wokół przedszkolaków - zajęcia roz-

wijające wiedzę w obszarze tematów przyrodni-
czych 

* Gimnastyka korekcyjna
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia 

rozwijające: percepcje słuchową, percepcje wzro-
kową, sprawność manualną

* Rytmika
* Logopedia
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia 

dodatkowych zajęć oraz sprzęt Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnej. 

Budżet projektu 1.153.898,56 zł w tym dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 980.813,56 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Prio-
rytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 
Wychowanie przedszkolne – SPR.

INNOWACYJNE 
PRZEDSZKOLE
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Uniwersytet w Pieninach !
24.02.2018 r. w sali kinoteatru Pieniny w Szczawnicy odbyła 

się uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu III Wieku. 
Pieniński Uniwersytet powstał dzięki inicjatywie kilku osób ko-
rzystających już z zasłużonej emerytury, a które w dalszym ciągu 
aktywnie uczestniczą w życiu społeczno - kulturalnym Szczaw-
nicy. W imieniu wszystkich zainteresowanych studentów sym-
bolicznie, uroczyste ślubowanie złożyły na ręce Pani Wiesławy 
Borczyk – Prezes Uniwersytetów III Wieku w Polsce - m.in. Pa-
nie: Anna Ziemiańczyk, Zofia Krępa, Maria Malinowska, Bożena 
Nowak, Anna Malinowska, Teresa Piskorz. 

 Błogosławieństwa Uniwersytetowi udzielił  proboszcz szczaw-
nickiej parafii ksiądz dr Tomasz Kudroń, a po nim gratulacje prze-
kazali - senator Jan Hamerski, radny powiatu nowotarskiego Jan 
Komorek, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Targu profesor Stanisław Gulak oraz Marzena 
Rudnicka - Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

 W imieniu samorządu Miasta i Gminy Szczawnica uznanie dla 
nowopowstałej inicjatywy w naszym rejonie wyraził Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Kazimierzem Zachwieją.

 Już pierwsze spotkanie  pokazało potrzebę funkcjonowania 
Uniwersytetu III Wieku w Pieninach. Sala kinoteatru Pieniny 
zgromadziła wielu zainteresowanych jego działalnością, z których  
80 osób już zadeklarowało chęć udziału  w zajęciach.

Pierwszy inauguracyjny wykład wygłosiła Pani Profesor Anna 
Mlekodaj z PPWSZ w Nowym Targu, a dotyczył on historii uni-
wersytetów na przestrzeni wieków i w naturalny sposób nawiązy-
wał do powstania uniwersytetu w Pieninach.

Szczawnicki Chór Kameralny, który uświetnił uroczystość, 
wykonał  m.in. „Gaude Mater Polonia”, a pod koniec spotkania z 
krótkim recitalem wystąpiła Ewa Walkowska

OSA - otwarte strefy aktywności to pro-
gram Ministra Sportu i Turystyki na dofi-
nansowanie budowy infrastruktury sporto-
wo - rekreacyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym.

W ramach tego programu Miasto i Gmi-
na Szczawnica złożyło wniosek na budo-
wę siłowni rekreacyjno - gimnastycznej w 
Szczawnicy na działce wydzierżawionej 

od osoby prywatnej a położonej przy ulicy 
Św. Krzyża. Ulica ta stanowi na tym od-
cinku licznie uczęszczany ciąg spacerowy 
łączący uzdrowiskową część Szczawnicy 
z terenami rekreacyjno - wypoczynkowy-
mi i obiektami na Sewerynówce. Działka 
jest położona w terenach zielonych z roz-
proszoną zabudową mieszkaniową jedno-
rodzinną i znajduje się w bliskim sąsiedz-

twie największych osiedli mieszkaniowych 
miasta - Osiedli Dwudziestolecia i Połoni-
ny. Teren jest płaskim placem powstałym 
wskutek zlokalizowanego w tym miejscu 
kiedyś zwałowiska ziemi, a obecnie jest 
nieużytkiem.

Zakres planowanej inwestycji po uzy-
skaniu dofinansowania przewiduje ukształ-
towanie terenu jako placu do montażu 

urządzeń, montaż 7 szt. urządzeń 
siłowni zewnętrznej (narciarz, wa-
hadło, przywodziciel, prasa ręczna 
- wyciąg górny, wioślarz, rower), 
wykonanie chodnika z kostki bruko-
wej jako dojścia i otoczenia urządzeń 
gimnastycznych, montaż 4 ławek i 
koszy na śmieci (3 szt.), montaż sto-
lika do gry w szachy oraz wykonanie 
nasadzeń niskich krzewów iglastych 
jako zieleni izolacyjnej.

Projekt będzie realizowany 
wyłącznie po ewentualnym uzy-
skaniu dofinansowania w okresie 
07-09.2018, a jego łączna wartość 
przewiduje wydatki w wysokości 
104 tys. zł.

Siłownia rekreacyjno - gimnastyczna na ul. Św. Krzyża
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Szczawnicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
zakończyła swoje rozgrywki w dniu 3 marca, blisko po trzech miesiącach zmagań. Do ostatniego 

spotkania nie było wiadomo, kto zostanie triumfatorem tegorocznych rozgrywek i dopiero wynik ostatniego spotka-
nia pomiędzy drużynami Kolektyw i drużyną Kolex wyłonił ostatecznego zwycięzcę. Drużyna Kolektyw składająca się z za-

wodników z terenu gminy Ochotnica pokonała drużyną Kolex złożoną z młodych zawodników szczawnickich 2-0 (25-19; 25-23).
W tegorocznej edycji ligi amatorskiej udział wzięło 10 zespołów, a każdy z zespołów rozegrał po 18 spotkań. Na zakończenie rozgrywek 

zostały również przyznane indywidualne nagrody :
- najlepszą zawodniczką została Kinga Wartak z drużyny Kolex,

- najlepszym atakującym ligi został Marcin Lupa z drużyny Kolektyw,
- najlepszym przyjmującym został Szymon Śliwiński z drużyny Kolex, 

- najlepszym zawodnikiem w edycji 2017/18 został Jakub Dolański z drużyny Kolektyw.
Na zakończenie rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy najlepsze ekipy siat-

karskie, oprócz dyplomów, również okazałe puchary, medale i symboliczne 
czeki na zakup sprzętu sportowego.

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w narciarstwie alpejskim od-
był się 25 lutego na stoku Areny Jaworki. 
Warunki dla narciarzy były wręcz idealne 
- zima w pełni a stok przygotowany wy-
śmienicie. Tylko kibice i opiekuni mogli 
narzekać na mroźną aurę. 

Wręczenie nagród zostało przeprowa-
dzone po zakończeniu zmagań, a dekora-
cji zwycięzców dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
w towarzystwie Lucjana Malinowskiego 
- współwłaściciela stacji narciarskiej oraz 
Tomasza Ciesielki - Sekretarza Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

W organizację zawodów byli zaanga-
żowani pracownicy Urzędu Miasta (Anna 
Maria Szczepaniak, Agnieszka Pluta, Kin-
ga Zachwieja), spikerem zawodów był Pa-
weł Pluta - pasjonat sportu szeroko pojęte-
go (narciarstwo, tenis, siatkówka).

WYNIKI: DZIEWCZYNKI
I Grupa klasy I-II 
1. Zachwieja Karina 
2. Andruszkiewicz Laura 
3. Tokarczyk Karolina 
II Grupa klasy III-IV 
1. Słowik Paulina 
2. Mastalska Emilka 
3. Słowik Wiktoria 
III Grupa klasy V-VI 
1. Kołodziejska Klara 

2. Macanowicz Aleksandra 
3. Ciesielka Natalia 
IV Grupa klasy VII oraz Gimnazjum klasy 
II-III 
1. Hurkała Weronika 
2. Oleś Laura 
3. Dyda Sandra 
V Grupa szkoły ponadgimnazjalne 
1. Lewoniec Aleksandra 
2. Hurkała Martyna

CHŁOPCY 
I Grupa klasy I-II 
1. Dyda Filip 

2. Fryźlewicz Mikołaj 
3. Hurkała Daniel 
II Grupa klasy III-IV 
1. Styrylski Maciej 
2. Gabryś Łukasz 
3. Tokarczyk Mateusz 
III Grupa klasy V-VI 
1. Poremba Paweł 
2. Symela Paweł 
3. Symela Piotr 
IV Grupa klasy VII oraz Gimnazjum klasy 
II-III 
1. Hurkała Mateusz 
2. Słowik Patryk 
3. Dulak Kamil 
V Grupa szkoły ponadgimnazjalne 
1. Gabryś Witold 
2. Chrobak Bartłomiej

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
w narciarstwie alpejskim
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Walne Zebranie  
Sprawozdawczo – Wyborcze 

Klubu Sportowego 
„Pieniny” Szczawnica

W dniu 11.02.2018r odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu 
Sportowego „Pieniny” Szczawnica. Pre-
zes Adama Czaja złożył sprawozdanie z 
działalności zarządu Klubu oraz osiągnięć 
sportowych za ostatnie cztery lata; wręczył 
podziękowania osobom i instytucjom wspie-
rającym działalność klubu; Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica Panu Grzego-
rzowi Niezgodzie, Państwu Zofii i Henryko-
wi Wierciochom, Wspólnocie Leśno Grun-
towej, Firmie „Fakro” oraz innym osobą 
wspierającym działalność klubu. Następnie 
odbyły się wybory nowego zarządu. 

W skład nowego zarządu weszli:  
Prezes KS PIENINY - Pan  Łukasz Hurkała
Wiceprezes                 - Pan Adam Czaja 
   Sekretarz                 - Pani Grażyna Kubik
   Skarbnik                   - Pan Zbigniew Węglarz
   Członkowie:             - Pan Zbigniew Czaja

        - Pan Jacek Żyłka-Żebracki  
             - Pan Wojciech  Wiercioch

Ferie, ferie i po feriach…
Jak co roku kilkaset dzieci z terenu Miasta i Gminy Szczawnica 

skorzystało z oferty przygotowanej dla naszych pociech w czasie 
tegorocznych ferii zimowych. 

Przez dwa tygodnie, codziennie od poniedziałku do piątku, po-
mimo dni wolnych od zajęć lekcyjnych, uczniowie przychodzili 
do miejskich placówek oświatowych, aby uczestniczyć w orga-
nizowanych, zajęciach artystycznych i ruchowych, sportowych i 
językowych. 

Amatorzy białego szaleństwa, pragnący pojeździć mieli moż-
liwość zakupienia zniżkowych karnetów na stoku Palenica i na 
Arenie Narciarskiej w Jaworkach. Najmłodsi, dwa razy w tygo-
dniu spotykali się na stoku Szafranówka, gdzie pod opieką wy-
kwalifikowanych instruktorów, nabywali nowych, sportowych 
umiejętności narciarskich.

Z kolei ci, którzy nad śnieg i mróz przedkładali ciepło i wodę, 
mogli zdobywać przygotowanie pływackie i podnosić swoją kon-
dycję na basenie w hotelu Jan, gdzie trzy razy w tygodniu, prowa-
dzone były zajęcia zarówno dla początkujących jak i dla zaawan-
sowanych miłośników pływania.

Jako koordynator ferii zimowych, w imieniu własnym oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy, chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych ferii 
zimowych. Sołtysom wsi Jaworki i Szlachtowa za pomoc w reali-
zacji tego przedsięwzięcia. Nauczycielom i dyrektorom szkół pod-
stawowych za prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych pociech. 
Szkole narciarskiej Szczawnica, firmie Mountain-Touch i wszyst-
kim, którzy podjęli się zagospodarowania wolnego czasu dzieci i 
młodzieży. 

Bardzo dziękuję sponsorom: 
Polskim Kolejom Linowym, 
właścicielom Ośrodka Arena Narciarska w Jaworkach, 
właścicielom  i pracownikom Hotelu Jan

Tomasz Ciesielka

21 lutego 2018 roku w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym 
Targu zakończyło się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020. W ramach Projektu Parasolowego pt. „Łączy nas natura i 

kultura” komitet zatwierdził  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 33 mikroprojekty. W śród nich znalazły się dwa złożone przez samorząd 
Miasta i Gminy Szczawnica ze swoimi miastami partnerskimi po drugiej stronie gra-
nicy.

Pierwszy z projektów pt. „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kultu-
rowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępniania, edukacji i 
promocji dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowac-
kiego”. To projekt o łącznej wartości 110 tys. euro ( kwota dofinansowania po stronie 
polskiej 88,144 Euro). Poszczególne działania będą polegały na wytypowaniu miejsc o 
szczególnej wartości i montaż monitoringu tych miejsc. Wykonanie strony internetowej 
dotyczącej walorów przyrodniczych i działania promocyjno - informacyjne.

 Drugi mikroprojekt pt. „Szczawnica i Spiska Bella wczoraj i dziś” to projekt o łącz-
nej wartości 97 tys. 783 euro.(po stronie polskiej 49 888E) Dzięki tym środkom finan-
sowym zostaną przygotowane i wydane publikacje książkowe w postaci albumów z 
archiwalnymi fotografiami oraz odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne do-
tyczące tego wydawnictwa.

Jak podkreśla Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica – Grzegorz Nie-
zgoda „Nasza współpraca z part-
nerami słowackimi układa się cały 
czas bardzo dobrze, czego efektem 
jest wiele wspólnych projektów. Jako 
polskie miasto partnerskie jesteśmy 
po naszej stronie granicy liderem w 
pozyskiwaniu środków transgranicz-
nych na współpracę polsko – słowac-
ką”.
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Czeski Hlučín na weekend
Dobre, pochodzące z własnego browaru piwko, miła, cicha 

okolica z pięknym dużym jeziorem pełnym atrakcji prawie dla 
każdego – tak możemy podsumować nasz krótki weekendowy 
wypad do Czech. A wszystko to jedyne 150 km od Krakowa! 
Miejscowość nazywa się Hlučín i jest położona bardzo blisko gra-
nicy z Polską, w kraju morawsko-śląskim. 

Znaleźliśmy się tam zupełnie przypadkowo, a właściwie dzięki 
naszym znajomym, którzy to miejsce znają dzięki dobremu piwu 
- Avar, wytwarzanemu na miejscu w jednej z hlucińskich knajpek. 
Długo  namawiać nas nie musieli i tak też spotkaliśmy się z nimi 
właśnie przy tym czeskim piwie. Lokal oferuje również całkiem 
niezłe jedzenie, co zatrzymało nas w tym miejscu jeszcze dłużej. 

Hlučín to jednak nie tylko dobre piwo, ale i fajne, spore jezio-
ro w części objęte również sporym kompleksem sportowo-rekre-
acyjnym, na terenie którego znajdują się m.in. tor do kitesurfingu, 
boiska do gry w siatkę plażową, tenisa, tor do minigolfa, kemping, 
małe domki letniskowe, no i oczywiście plaże, w tym bardzo ob-
legana, schowana między drzewami i krzewami, plaża nudystów.  

Okolica jest też prawdziwym rajem dla rybaków, którzy sta-
nowią tu dość sporą grupę odwiedzających i przesiadujących nad 
dzikszymi brzegami owego jeziora. Cały zbiornik wodny można 
obejść lub objechać na rowerze, który też wydaje się tu być dość 

popularnym środkiem aktywnego spędzania czasu wolnego. Nam 
obejście pieszo całego jeziora zajęło dobre 2 godziny, tak że dla 
małych nóżek Czarka był to dość porządny spacer. Wypatrzyliśmy 
również ciekawe miejsca do kamperowania na dziko, właśnie po 
drugiej stronie jeziora, gdzie jego brzegi wolne są od zorganizo-
wanej infrastruktury. 

Weekend, choć krótki, zaliczamy do jak najbardziej udanych, 
zwłaszcza, że temperatura wody i powietrza sprzyjała kąpielom 
wodnym, których mimo braku strojów kąpielowych nie zabrakło 

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

Kolorowy świat Anny Madei

Comiesięczna wystawa w Małej Galerii 
Eglander Caffe jest okazją do prezentacji arty-
stycznych dokonań członków TPSP w Szczaw-
nicy a jednocześnie czasem pełnej mobilizacji  
dla wystawiającego  twórcy. W lutym mieliśmy 

okazję do  zapoznania się z dorobkiem artystycznym czołowej 
pienińskiej artystki, honorowej członkini TPSP, znanej malarki 
na szkle Anny Madei. Od lat związana ze Szczawnicą, mająca 
w swym dorobku artystycznym niezliczoną liczbę wystaw, stale 
malująca i poszukująca nowej odsłony dla  utrwalonych w spo-
łecznej świadomości  tematów związanych z tradycją, historią i 
religią, wypracowała swój rozpoznawalny styl i warsztat  arty-
styczny. Trwale obecna w życiu kulturalnym Szczawnicy, autorka 
tryptyków, scen rodzajowych związanych z  obyczajami i tradycją 
górali pienińskich, wizerunków Madonn i świętych, skupia wo-
kół siebie grono miłośników jej malarstwa, aktywizuje młodzież i 
propaguje malarstwo na szkle na licznych organizowanych warsz-

tatach i spotkaniach autorskich. 
Aktywnie uczestniczy w propa-
gowaniu wartości pienińskiej 
kultury w ramach programu 
unijnego „Odkrywanie skar-
bów dziedzictwa południo-
wej Małopolski” organizując 
warsztaty malarstwa na szkle 
w szkołach w Szczawnicy , w 
liceum w Krościenku, w Domu 
Kultury w Kluszkowcach.  
Aktywność artystyczna Anny 
Madei widoczna jest nie tylko 
w Szczawnicy. W okresie bo-
żonarodzeniowym wystawiała 

swoje prace w warszawskim Domu Kultury „Zacisze” na Targów-
ku i organizowała  tam warsztaty malarskie. W Krakowie odbyła 
się kolejna wystawa artystki w bibliotece uniwersyteckiej w grud-
niu 2017. 

Na wernisażu, który odbył się 8 lutego br. w kawiarni Eglander 
Caffe tłumnie przybyli goście gratulowali artystce jej doskonałej 
formy i aktywności , różnorodności tematyki zaprezentowanych 
prac oraz wspaniałej twórczej atmosfery spotkania. Stwierdzono, 
że w życiu kulturalnym miasta brakuje właśnie takich spotkań lu-
dzi kochających sztukę i cyklicznych imprez kameralnych, gdzie 
przy rozgrzewającym poczęstunku dochodzi do wymiany zdań, 
do spontanicznych aktów twórczych (wiersze Andrzeja Wiwra), 
gdzie omawiane są w koleżeńskim gronie kulturalne wydarzenia 
miasta, oraz komentowane  dokonania twórcze artystów. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się przyjaciele i znajomi artystki , 
sekretarz miasta Tomasz Ciesielka z żoną, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr2, Anna Szczepaniak, Janina Zachwieja , Andrzej 
Dzedzina Wiwer z żoną, Maria Malinowska i Jolanta Jarocka 
Bieniek, Krystyna Papież, Wanda Zachwieją, Alina Lelito i wielu 
członków TPSP. Wśród powodzi kwiatów, życzeń i toastów świę-
towano tę miła okazję z nadzieją na kolejne artystyczne spotkania.
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey
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Imienniczka podziemnego potwora 
Mity greckie pełne są przedziwnych historii, 

których bohaterami są bogowie olimpijscy, herosi 
oraz mnóstwo pomniejszych bóstw. Do znaczniej-
szych postaci mitologicznych bez wątpienia trze-
ba zaliczyć Heraklesa, herosa będącego owocem 

miłosnego związku Zeusa z królewną Alkmeną, córką króla Teb, 
Elektryona, niewiastą niezwykłej urody i niepospolitego umysłu. 
Nasz bohater to dziwna i niejednoznaczna postać. Przez długi czas 
spokojny i dobroduszny, znienacka wpadał w trudny do zrozumie-
nia szał. W czasie jednego z takich napadów szaleństwa zamor-
dował swą żonę i dzieci. Aby odpokutować tę okropną zbrodnię 
musiał dobrowolnie poddać się rozkazom króla Eurysteusa i wy-
konać bez sprzeciwu dwanaście prac. Ostatnią było uprowadzenie 
z Tartaru, najciemniejszego miejsca krainy podziemi, Hadesu, psa 
zwanego Cerberem, potwora o trzech głowach (choć niektórzy 
twierdzili, że miał ich aż pięćdziesiąt) i z kolczastym ogonem, 
którego uderzenie mogło zabić. Dzielny Herakles wywlókł bestię 
gołymi rękoma. Straszliwy piesek został zaprezentowany królo-
wi, po czym powrócił do swych przytulnych podziemi. A jednak 
pamięć o nim przetrwała, utrwalona w... nazwie pewnej rośliny! 

Rośnie ona na namorzynach (wiecznie zielonych lasach i zaro-
ślach, występujących na wybrzeżach morskich w strefie morskich 
przypływów i odpływów) oraz na brzegach rzek w południowych 
Indiach i w południowo-wschodniej Azji. Nazywa się cerbe-
ra złocista (Cerbera odollam), a należy do rodziny toinowatych 
(Apocynaceae). Oprócz nazwy naukowej, posiada wiele nazw 
miejscowych, zwyczajowych: kattu aralia, famentana, kisopo, sa-
manta, tangena, pong-pong, buta-buta i nyan. To wiecznie zielone 
drzewo, osiąga wysokość do 15 m, ma zaokrągloną koronę, korę 
szarą i spękaną. Jej liście są podługowa-
to-owalne, ciemnozielone, błyszczące, 
o długości do 30 cm, na końcach wy-
raźnie zaostrzone. Kwiaty, zebrane w 
grona, pachnące jaśminowo, są barwy 
białej. W tak zwanej gardzieli korony 
kwiatowej widać żółtą plamkę, któ-
rej obecności roślina zawdzięcza swą 
angielską nazwę yellow-eyed cerbera 
(żółtooka cerbera). Cała roślina jest 
dość podobna do oleandra (Nerium), z 
tej samej co cerbera rodziny. 

Najbardziej jednak interesują nas 
owoce, duże pestkowce, nieco przypo-
minające z kolei wyglądem owoc man-
go. Dzięki swej budowie może unosić 
się przez długi czas na wodzie, nie tra-
cąc zdolności kiełkowania. Taki sposób 
rozmnażania się, rozprzestrzeniania dia-
spor, w tym wypadku owoców, za po-

średnictwem wody, nazywa się hydrochorią (wodosiewnością). W 
środku owocu znajdują się nasiona, których bielmo zawiera kilka 
toksycznych glikozydów, z których najbardziej niebezpieczny jest 
glikozyd zwany cerberyną. Należy ona wraz z innymi, o podobnej 
budowie, cerberozydem, cerbertyną i cerbertatyną, do grupy kar-
denolidów. Glikozydy te działają inotropowo dodatnio, co ozna-
cza, że zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego i jego napię-
cie. Zbyt duża ich dawka może prowadzić do śmierci. Podobno w 
ciągu kilku godzin, najpóźniej sześciu, dochodzi do zatrzymania 
pracy serca. Objawy zatrucia orzechem przypominają zawał serca, 
nic więc dziwnego, że nasiona stały się swego rodzaju wyrafino-
wanym narzędziem zbrodni. Jak wieść niesie, gorzki smak orze-
cha, zwanego odollam, można ukryć w jednym z lokalnych curry, 
podawanych zwykle z kokosem i ryżem.  

Ponadto, drzewo, o którym mówimy, nazywane jest „drzewem 
samobójców”. Nazwa ta wydaje się dostatecznie uzasadniona, o 
czym można się przekonać zaglądając do statystyki ogólnej liczby 
zatruć, w jednym ze stanów Indii, o nazwie Kerala. Stwierdzo-
no, że w ciągu 10 lat, z ponad 500 przypadków prawie połowa 
była skutkiem zażycia cerberowej trucizny. Podobno, aby umilić 
sobie ostatnie chwile życia, samobójcy, a ponoć szczególnie ko-
biety, decydujący się na taki rodzaj rozstania ze światem, mieszają 
odpowiednio przygotowane nasienie Cerbery z cukrem i w takiej 
postaci je spożywają. Jest to zatem całkowite przeciwieństwo dol-
ce vita, prawda? Okazuje się, iż wszystkie drzewa i krzewy z tego 
rodzaju (Cerbera) chociaż piękne i pachnące, są... trujące. Jeśli 
wierzyć tej wiadomości, podobno nawet dym z płonącego drewna 
może być dla człowieka niebezpieczny.

Oprócz swych zabójczych właściwości cerbera złocista posia-
da, zwłaszcza dla miejscowej ludności, pewne niezaprzeczalne 
zalety. Tak więc jest sadzona jako drzewo ozdobne (pamiętamy - 
ma piękne i pachnące kwiaty), jako drzewo ekranujące i wreszcie 
dające cień. Jego drewno jest lekkie i trwałe, dlatego wykorzystuje 
się je do budowy łodzi, jak też w rękodziele artystycznym.

Rośliny to organizmy na stałe przywiązane do miejsca wystę-
powania. Nie potrafią zmieniać „adre-
su”, nie mogą uciec lub ukryć się przed 
prześladowcami, którymi są dla nich 
różnego rodzaju roślinożercy. Dlatego 
przystosowując się do otoczenia wy-
kształciły pewne mechaniczne i che-
miczne sposoby obrony. W ten sposób 
niektóre z nich stały się nawet trujące. 
Do takich właśnie należy bohaterka 
tego opowiadania, Cerbera odollam. A 
swoją drogą, interesujące byłoby do-
ciec przed kim, w istocie, gatunek ten 
i gatunki pokrewne, bronią się w tak 
zdecydowany, rzec można, radykalny 
sposób? Przed zwierzętami, mikroor-
ganizmami, grzybami, a może jednak 
przed... ludźmi?

Ludwik Frey
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HITY PRL-u
Na rozpoczęcie ferii , 10 lutego w Kinoteatrze MOK wystą-

pił pięcioosobowy zespół „Alibii”, w programie „Hity PRL-u”. 
Można było usłyszeć wspaniałe, wszystkim znane przeboje z re-
pertuaru Andrzeja Rosiewicza (motyw z filmu „Czterdziestolatek” 
na rozpoczęcie), Anny Jantar, Piotra Szczepanika, Andrzeja Ry-
bińskiego, Krzysztofa Krawczyka czy „Czerwonych gitar”. Cała 
sala bujała się w rytm piosenki „Niebo z twoich stron”, by potem 
wspólnie zaśpiewać dedykowaną wszystkim obecnym paniom 
„Małgośkę”, gdy na scenie pojawiła się ona – Maryla!!! Elwira 
Rudnicka, aktorka i piosenkarka do złudzenia przypominająca – 
tak wizualnie, jak i głosowo Marylę Rodowicz – dała na finał fan-
tastyczny pokaz ekspresji i temperamentu estradowego! 

Wizytówką zespołu „Alibii” jest „uśmiech, dobry humor i pro-
fesjonalizm”, o czym przekonali się wszyscy, którzy przybyli na 
ich zimowy koncert. Nagrodą stało się wspólne zdjęcie z artysta-
mi, serdeczne uściski i wykonany na bis  utwór „Kolorowe jarmar-
ki”! Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz zespół zawita do Szczaw-
nicy, by podzielić się z widzami swoim optymizmem, radością i 
świetnie wykonanymi ulubionymi piosenkami!             A.L.

Sztuka Iluzji
Początkiem drugiego tygodnia ferii małopolskich, w niedzielę 

18 lutego, w sali kinoteatru „Pieniny” szczawnickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury widownię zaczarował Rafał Mulka i jego Be-
skidzki Teatr Iluzji! Mistrz magii i dał spektakularny pokaz swoich 
umiejętności, a jednocześnie do wspólnej zabawy i nauki „czary - 
mary” zaprosił odważ-
nych widzów. Nagrodą 
był wspólny występ, 
zaproszenie do inter-
netowej szkoły magii, 
a także możliwość zro-
bienia sobie wspólnego 
zdjęcia i zdobycia auto-
grafu artysty. Widow-
nia bawiła się świetnie i 
nie puściła cudownego 
iluzjonisty bez bisów!!!

A.L.

Qlturalne ferie
O atrakcje dla gości spędzających ferie w Szczawnicy zadbała 

także restauracja Jazz Bar w Dworku Gościnnym, przygotowując 
cykl imprez pod nazwą Qlturalne Ferie. Od połowy stycznia do koń-
ca lutego na estradzie Jazz – Baru odbywały się Spotkania z kulturą 
pienińską, podczas których zaprezentowali się Białopotocanie, Ba-
jarze znad Grajcarka 60+, gawędziarz Piotr Gąsienica z kapelą w 
swoim Stand up’ie po góralsku i flisacy. Był Sylwester Bałkański, 
Winter Party, Ostatki, Wieczór Latino – imprezy z DJ-em, a także 
koncerty: Ewy Novel & Kuby Wilka czy bluesowo – jazzowy gi-
tarzysty Jacka Korohody z wokalistą, tekściarzem, kompozytorem 
i aranżerem Januszem Baranem, znanym m.in. z Piwnicy pod Bara-
nami. W niedziele odbywały się animacje dla dzieci, a dla amatorów 
X muzy ruszyło w Dworku Gościnnym kino z filmami dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych. Można było zobaczyć zeszłoroczne 

przeboje m.in. Piękną i 
Bestię, Piratów z Kara-
ibów. Zemsta Salazara, 
Thora. Ragnaroka czy 
Listy do M3, Dżunglę 
a nawet tegoroczne 
produkcje – Gotowi na 
wszystko, Podatek od 
Miłości i Pasażera.

 A.L.

Sukcesy pienińskich recytatorów w Białym Dunajcu
W czwartek 8 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym 

Dunajcu odbył się 42 Wojewódzki Przegląd Recytatorów i Gawę-
dziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Brało w nim udział kilkuna-
stu uczniów pienińskich szkół. 

Zarówno dzieci i jak i młodzież, zwycięzcy eliminacji miejskich, 
równie świetnie spisali się podczas przeglądu wojewódzkiego. 

A oto ich sukcesy: 
wyróżnienie klasy 0-3 - Martyna Ciesielka SP Szlachtowa – za 

piękną gwarę pienińską 
II miejsce klasy 4-6 - Aleksandra Macanowicz SP nr 1 Szczaw-

nica
wyróżnienie klasy 7 i gimnazja - Dagmara Dulak Gimnazjum 

Szczawnica
I miejsce szkoły ponadpodstawowe - Weronika Marciszewska 

LO Krościenko n. Dunajcem 
W jury jak zawsze zasiadała Stanisława Wiercioch ze Szczaw-

nicy.
W tym roku regionu pienińskiego nie reprezentowali gawędzia-

rze. Łącznie w etapie wojewódzkim przeglądu uczestniczyły 143 
osoby, w tym kilkunastu uczniów z Pienin. Do Białego Dunajca 
pojechał też zespół Mali Szlachtowanie pod kierownictwem Jo-
lanty Salamon. Grupa wystąpiła z programem pienińskich tańców 
i melodii, urozmaicając tym samym część artystyczną konkursu. 

Agnieszka Stopka


