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FESTYN W JAWORKACH
W niedzielne popołudnie 8 lipca, na plac przy remizie OSP, 

do wspólnej zabawy podczas Festynu Rodzinnego w Jaworkach 
zaprosili sołtys wsi Jaworki Bożena Solecka i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy Tomasz Hurkała.

Wraz ze słońcem, na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca 
„Juhasy”, z grupą „Kantabile” oraz chórem Pienińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w programie „Ach Pieniny, jak Wy cud-
ne…”. Koncert, przygotowany przez akompaniującą na fortepia-
nie kierownik „Juhasów” Ewę Zachwieję, złożony był z piosenek 
o tematyce wakacyjnej, górskiej, ludowej. Były również tańce i 
śpiewy na góralską nutę z towarzyszeniem kapeli góralskiej. 

W repertuarze melodii karpackich wystąpiły następnie połą-
czone siły członków muzyki „Jaworcanie” i „Kapeli zbójnickiej”. 
Eksperyment okazał się ze wszech miar udany, co doceniła okla-
skująca popisy muzyczne publiczność. 

Z kolei „Bajarze znad Grajcarka”, czyli Stowarzyszenie „Mło-
dzi inaczej 60+” w wydaniu kabaretowym, rozbawili zebranych 
skeczami góralskimi i dowcipnymi piosenkami na melodię pie-
nińskich przyśpiewek. Nasi srebrnowłosi są nie do zdarcia, a im 
starsi, tym… coraz bardziej profesjonalni!

Ostatnią sceniczną odsłoną Jaworczańskiego Festynu był pory-
wający pokaz zumby w wydaniu grupy mieszkanek Jaworek, tre-
nujących pod okiem instruktorki Oliwii Taflińskiej. Płynne ruchy 
tancerek zachęciły publiczność  - zarówno żeńską jak i męską - do 
spróbowania swoich sił w latynoamerykańskich rytmach.

Za wszystkie formy uświetnienia jaworczańskiej imprezy z ser-
ca dziękowała artystom sołtys Bożena Solecka, a przybyły bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda życzył wszystkim wesołej zabawy.

Wkrótce  do konkursów z nagrodami stanęły dzieci i dorośli, a 
na zakończenie dnia, w tany przy przebojach serwowanych przez 
prowadzącego imprezę DJ Okowita Sam Band, wzięli się przybyli 
mieszkańcy i turyści.

Podczas festynu dzieci mogły także skorzystać ze ściany wspi-
naczkowej przygotowanej przez goprowców, pozjeżdżać na dmu-
chańcach, pomalować twarz na podobieństwo ulubionego zwie-
rzątka, a wszyscy głodni nasycić się potrawami serwowanymi 
przez gospodynie z Jaworek. Dochód ze sprzedaży był przezna-
czony na cele OSP Jaworki.

Organizatorami dorocznego Jaworczańskiego Festynu rodzin-
nego byli: Miasto i Gmina Szczawnica, Sołectwo i Rada Sołecka 
wsi Jaworki, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito
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Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

Andrzej Dziedzina Wiwer

Poezja spod kapelusza

 - ZAĆMIONIE -

Bitwa pod Jastkowem, 
31 lipca-3 sierpnia 1915 r.

„Któregoś dnia nasza drużyna została wyznaczona na 
zwiad. Miała za zadanie dowiedzieć się, gdzie znajdu-
je się nieprzyjaciel. [...] Pod osłoną tych wysokich traw 
uszliśmy około 300 kroków i zostaliśmy ostrzelani. Przed 
nami było puste pole, dopiero dymki wystrzałów karabi-
nowych zdradziły, gdzie się znajduje nieprzyjaciel. Roz-
sypaliśmy się w tyralierę. Ja z Szypułą znaleźliśmy się 
na lewym jej końcu, na ściernisku. Rosjanie popełnili 
błąd: skoro byli tak dobrze ukryci, mogli nas dopuścić na 
mniejszą odległość i powystrzelać. Po chwili, na lewo od 
nas, na niewielkim garbie terenowym ukazało się paru 
Rosjan, którzy na szczycie przypadli do ziemi, a ostatni 
z nich obejrzał się w tył i machnął ręką, jakby przywoły-
wał następnych. Szypuła strzelił do niego, Rosjanin upadł.  
- Strzelaj do tego z lewej - powiedział Szypuła - ja biorę na-
stępnego.

Zzarło cosi nom słónecko
Łostawiło ino decko
Takie decko kawołecek
Niby z siyrpa łobrómbecek

Ściomrzyło sie - brakło słónka
A tu dopiyro pu dziónka
Wystrasyli sie ludziska
Widzónc takie dziwowiska

Brali sie tys wnet do sponia
Niek go licho - tego dronia
By świat strasyć ciomnościomi
Stawiać do góry nogomi

Wystrzeliłem. Na ściernisku zapyliło się koło niego, a on 
zgarniał przed sobą ziemię w kupkę, Strzeliłem jeszcze raz, 
zapyliło się przed nim. Z kolei on popełnił błąd. Gdy zauwa-
żył, że jest ostrzeliwany powinien przycisnąć się do ziemi, 
żeby cel był jak najmniejszy. Tymczasem on odłożył łopatkę, 
wziął karabin do ręki i oparł się łokciami. Teraz miałem lep-
szy cel. Strzeliłem, karabin wypadł mu z ręki i opadła głowa. 
Zrobiło mi się nieprzyjemnie. Zabiłem człowieka! Wyrzuty 
sumienia usiłowałem stłumić przypominając sobie nauki: 
Jak ty go nie zabijesz, to on ciebie. Był to jednak dla mnie 
wstrząs. Zaczynałem pojmować jakże okrutna i bezsensow-
na jest wojna.”

Stanisław Mirek, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich „Opowieści legionisty. Wspomnienia – nie tylko 
frontowe spisane przez uczestnika walk w Legionach Pił-
sudskiego”

1.      Z archiwum Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej 
Na fot. Franciszek Majerczak spod wilka – w mundurze le-
gionisty. Fot. Awit Szubert, ze zbiorów prywatnych

Furgały gacki na łowy
Strachy spodnosiły gowy
Spowyłaziły z miedzucha
W Imio Łojca Sona Ducha

Nim pociyrz rozpocół ftosi
Jus sie rozwidniło cosi
I wnet zaś w niedłógio casie
Było słónko w pełny krasie
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20 lipca - pierwszy dzień tegorocznych Dni Przyjaźni Polsko - 
Węgierskiej, zorganizowanych przez Miasto i Gminę Szczawnica, 
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie oraz Miejski Ośrodek 
Kultury rozpoczął się o godz. 16 w namiocie przy dolnej stacji 
PKL „Palenica”. Wszystkich gości przywitał serdecznie dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała i zaprosił do wspól-
nej zabawy. Rozpoczęła ją na ludową nutę Kapela Jaśka Kubika 
z Krościenka nad Dunajcem, a następnie w repertuarze tańców 
i przyśpiewek pienińskich zaprezentował się zespół góralski 
„Szlachtowianie” ze Szlachtowej. Ciekawą lekcją życia stała się 
nauka języka węgierskiego przeprowadzona dla ochotników przez 
dyrektora MOK i rodowitego Węgra - eksperta Akosa Balázsa. 
Jak się okazało, nawet próba powtórzenia prostego zwrotu w ję-
zyku Bratanków nie była łatwa! Podczas popołudnia można było 
poznać nie tylko język, ale i smaki kuchni węgierskiej, degustując 
langosze czy nabywając madziarskie przyprawy, a nawet książki 
kulinarne, na specjalnym stoisku z literaturą kraju św. Stefana. 
O prezentację kuchni polskiej i jej specjałów zadbało Stowarzy-
szenie „Młodzi Inaczej 60+”, które - jako „Bajarze znad Grajcar-
ka” - również wystąpiło z programem kabaretowym, rozbawiając 
publiczność do łez. Spotkaniem z folklorem węgierskim stał się 
występ zespołu „Sarkozy Trio”, którego muzycy grali na cymba-
łach, skrzypcach i kontrabasie, a wieczór zakończyła zabawa przy 
dźwiękach folkowego zespołu „Góralska Hora”. 

Drugi dzień szczawnickich Dni Przyjaźni Polsko –Węgierskiej, 
21lipca, rozpoczął się spotkaniem pod pomnikiem Józefa Szalaya, 
Węgra z pochodzenia, któremu Szczawnica zawdzięcza doprowa-
dzenie kurortu do kwitnącego stanu i wypromowanie jej na całą 
Polskę, w celu złożenia hołdu Ojcu Uzdrowiska.

Przybyła konsul generalna Węgier w Krakowie – prof. Ad-
rienne Körmendy, reprezentanci szczawnickich władz samorzą-
dowych, lokalnych środowisk, a także osoby odznaczone przez 
Państwo Węgierskie za uratowanie uchodźców węgierskich w 
1956 roku: Krystyna Papież, Elżbieta Zachwieja i Jan Wiercioch. 
Po odśpiewaniu hymnów narodowych obydwu państw wiązan-
ki kwiatów złożyli: konsul Adrienne Körmendy, przedstawiciele 
władz samorządowych Szczawnicy z burmistrzem Grzegorzem 
Niezgodą, przedstawiciele Thermaleo & Uzdrowiska Szczawnica, 
Związku Podhalan, PTTK, Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Następnie prowadzący uroczystość dyrektor MOK Tomasz 
Hurkała zaprosił wszystkich na okolicznościową wystawę do Pi-
jalni Wód Mineralnych. Wystawa „Mosty – Czasy – Budapeszt” 
została udostępniona przez Konsulat Generalny w Krakowie i 
opowiedziała o niej prof. A. Körmendy, historyk z wykształcenia. 
Ekspozycja prezentuje rozwój Budapesztu, stolicy Węgier, poło-
żonej nad Dunajem, od najdawniejszych czasów po współczesne. 
Prof. Körmendy podkreśliła ogromną rolę mostów, które połą-
czyły poszczególne części scalonego z trzech części (Starej Budy, 
Budy i Pesztu) miasta, i które metaforycznie dalej łączą ludzi, a są 
także w Budapeszcie łącznikiem świata Wschodu ze światem Za-
chodu. Pani Konsul zwróciła uwagę w roku 100. lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości na liczne związki między naszymi 
narodami, wzajemną pomoc i sympatię, jak stało się to chociażby 
w 1956 roku i czasach II wojny światowej. Życzyła Panu Burmi-
strzowi i wszystkim mieszkańcom Szczawnicy, by stała się, jako 
uzdrowisko, znana na całym świecie i cieszyła z przyjazdu licz-
nych kuracjuszy i turystów, także z Węgier. Osobiście przyznała, 
że w naszym mieście czuje się, jak wśród przyjaciół.

Popołudniowe obchody Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej 
przeniosły się nad Grajcarek, gdzie przy promenadzie spacero-

wej znajduje się tablica poświęcona bohaterowi Węgier Jánosowi 
Esterházy’emu Swój hołd wielkiemu synowi węgierskiej ziemi, 
związanemu koligacjami rodzinnymi z Polską, oddali konsul 
generalna Węgier w Krakowie prof. Adrienne Körmendy oraz 
przedstawiciele władz miejskich.

Dalsza część uroczystości miała już charakter wspólnego 
świętowania na placu przy dolnej stacji KL „Palenica”. Na scenie 
wystąpił zespół góralski „Nucicki” z Ochotnicy Dolnej, zespół 
grający muzykę krajów bałkańskich „Prasłowianki”, szczawnicki 
zespół „Juhasy” wraz z chórem Pienińskiego Uniwersytety Trze-
ciego Wieku w repertuarze wakacyjno- folklorystycznym, zespół 
węgierski „Sárközy Trio” a na koniec w koncercie finałowym 34 
Warsztatów Muzycznych w „Muzycznej Owczarni” zaprezento-
wali się ich młodzi, zdolni uczestnicy, zapowiadani przez dyrek-
tora artystycznego warsztatów Wojciecha Pilichowskiego i wykła-
dowcę w klasie wokalu – Justynę Panfilewicz.

Zabawie pod kolejką towarzyszył festiwal potraw i win wę-
gierskich oraz góralskich przysmaków Stowarzyszenia „Młodzi 
Inaczej 60+”, a także  kiermasz książek o kulturze i kuchni wę-
gierskiej. Dla każdego, coś miłego.

Ostatnim punktem programu obchodów Dni Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej była niedzielna Msza św. sprawowana 22 lipca w 
Kościele Parafialnym w Szczawnicy przez proboszcza ks. dr To-
masza Kudronia i księży koncelebransów, w intencji naszych na-
rodów, z udziałem szczawnickich władz samorządowych.

Organizację Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej współfinanso-
wały: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kinga 
Pienińska.

 
Fotoreportaż str. 24.

Alina Lelito

Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej

KOLEJNE WARSZTATY MUZYCZNE W JAWORKACH
To już po raz 34 i 35 w Jaworkach, spotkało się blisko 200 

osób uczestniczących w corocznych Warsztatach Muzycz-
nych. 

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy szlifowali swoje umiejęt-
ności z najlepszymi polskimi muzykami, producentami oraz 
wokalistami... W tym roku padł rekord rozpiętości wiekowej 
uczestników. Co nas bardzo cieszy, na zajęcia przyjeżdżają za-
równo młodzi adepci tej trudnej sztuki, jak i ich „dziadkowie”. 
Najmłodszy uczestnik teorocznych zajęć miał zaledwie 8 lat 
natomiast najtarszy to mieszkaniec Świnoujścia, 55 letni gita-
rzysta. Po raz pierwszy można było nas usłyszeć w całej Pol-
sce dzięki Radiu Opole, które zainteresowało się Warsztatami,  
przysłało ekipę i przez cztery dni transmitowało na żywo kon-
certy z Muzycznej Owczarnia oraz Koncert Finałowy I tury.

Wykładowcami w tym roku byli:
Michał Trzpioła, Krzysztof Misiak, Andrzej Nowak, Piotr 

Rubik, Rafał Panek, Adam „Herbata” Herbowski, Wojtek Pi-
lichowski, Adrian Maruszczyk, Bartek Królik, Piotr Żaczek, 
Tomek Łosowski, Tomek Machański, Cezary Konrad, Zbi-
gniew Lewandowski, Radek Owczarz, Wojtek Olszak, Justy-
na Panfilewicz, Paulina Przybysz, Natalia Grosiak, Maciek 
Lipina, Łukasz Błasiński, Piotr Madziar, Jan Malski.

Do zobaczenia w zimie...
Piotr Lelito 
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Hej Fest po raz trzeci!
7 lipca, na ple-

nerowej scenie 
przy PKL „Pale-
nica” w Szczaw-
nicy, wystartowała 
3 edycja festiwa-
lu Hej Fest 2018. 
Uroczyście otwarli 
ją dyrektor arty-
styczny festiwalu 
Jan Malski, bur-
mistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, 
sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica 
Tomasz Ciesielka, Łukasz Chmielowski 
- członek zarządu Polskie Koleje Linowe 
– przedstawiciel głównego sponsora i wła-

ściciela marki festiwalu oraz dziennikarz 
Radia Zet – Marcin Wojciechowski.

Jako pierwszy wystąpił zespół „Piersi” 
z energetyczną dawką tanecznych, dow-
cipnych tekstowo utworów, które z wyko-
nawcami śpiewała chętnie licznie zgro-
madzona publiczność. Była m.in. i słynna 
„Bałkanica” utrzymana w stylistyce pop 
rocka  -  folku, i  kultowy utwór „Całuj 
mnie”.

W następnej kolejności na scenie poja-
wił się zespół „Sonbird” z Żywca, który w 
zeszłym roku wygrał Festiwal Supportów, 
zdobył nagrodę 40 tys. zł i obecnie pra-
cuje nad swoją pierwszą płytą. Autorski 
repertuar zespołu, złożonego z młodych, 
pełnych zapału muzyków, został świetnie 
przyjęty przez widownię.

Gwiazdą koncertu inaugurującego trze-
cią edycję Hej Festu była Kasia Kowalska 

z zespołem. Bardzo  lubiana piosenkarka, 
kompozytorka i autorka tekstów, która w 
1994 roku wydała swój debiutancki album 
„Gemini”, na szczawnickiej scenie zapre-
zentowała zarówno znane przeboje: ”A to 
co mam” czy „Jak rzecz”, jak i piosenki z 
najnowszej płyty.

Organizatorem festiwalu Hej Fest jest 
fundacja Polish Heritage. Festiwal jest 
realizowany w ramach projektu współfi-
nansowanego przez Fundusze Europej-
skie w ramach cyklu „Małopolska Brzmi 
Dobrze!”  i odbywa się pod honorowym 
patronatem marszałka województwa mało-
polskiego Jacka Krupy.

Partnerem finansowym Festiwalu było 
m.in. Miasto i Gmina Szczawnica oraz 
Miejski Ośrodek Kultury, dzięki czemu 
wstęp na koncert był bezpłatny.

Alina Lelito
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Derwisz
Długo myślałem, o czym ma być aktualny artykuł ,,podróżni-

czy”. Przez te kilkanaście lat jednak troszkę podróżowałem, coś 
niecoś zobaczyłem i postanowiłem opisać jedną z moich pierw-
szych egzotycznych podróży.

Turcja - dzisiaj kraj w pełni turystyczny z pięknymi plażami, 
wspaniałymi hotelami, odgrodzonymi w większości od normal-
ności płotami, służbami ochrony... Ale ja pamiętam ten kraj ze 
swojej perspektywy. Wtedy do Turcji jeździło się na handel, po 
sweterki, jeansy itd. Niejako okazyjnie mogłem pooglądać jakże 
dla mnie egzotyczny świat! Kolorowe bazary, pełne gwaru, oso-
bliwie ubranych ludzi, pełen zapachów zamorskich przypraw, nie-
mal przyprawiających o ból głowy.

Chłonąłem to wszystko pełną piersią! Po całodziennych zaku-
pach, wieczorem, mogłem w jednej z wielu kafejek malowniczo 
położonych nad rzeką usiąść i kontemplować piękno świątyni w 
ostatnich promieniach słonecznych. Przy odrobinie wyobraźni 
jeszcze ciągle słyszę śpiew (albo zawodzenie) imama wzywające-
go do ostatniej modlitwy (iska) z wieży minaretu...To pozostanie 
w mojej pamięci już na zawsze, ale najbardziej utkwiło we mnie 
wspomnienie tańca, tak właśnie tańca, ale nie takiego dyskoteko-
wego, weselnego, ale tańca poświęconego Bogu!

Jeden z moich poznanych na wyjeździe znajomych zapropono-
wał wyjście na spektakl taneczny, jak to nazwał. Zgodziłem się i 
wyruszyliśmy ,,na miasto”. Miejscem mistycznego spektaklu oka-
zał się dworzec kolejowy Sirkeci Gari! W tym obiekcie znajduje 

się niewielka sala z usta-
wionymi krzesłami. 

Na środek wychodzi 
grupa muzyków i wpro-
wadza zgromadzonych w 
atmosferę mistycyzmu, 
po chwili wychodzą tan-
cerze ubrani na biało, w 
dziwnych nakryciach gło-
wy i z wolna zaczynają 
wykonywać swój taniec. 
Specyficzna muzyka i, 
mam wrażenie, zapach, 
potęgują doznania. Ruchy 
tancerzy są coraz szybsze, 
ich stroje przypominające 
spódnice wirują, rozmy-
wając się w pędzie... Jest 
w tym tańcu magia, mi-
stycyzm i jakieś sakralne piękno.

Zdaję sobie sprawę że było to tylko przedstawienie, ale mimo 
wszystko doceniam fakt, iż mogłem uczestniczyć w czymś jakże 
egzotycznym, metafizycznym. Mogłem zobaczyć TAŃCZĄCE-
GO DERWISZA!

Jeśli więc wybieracie się Państwo na fantazyjny wyjazd, zachę-
cam gorąco do poznawanie innych kultur nie tylko z perspektywy 
hotelowego basenu, plaży.

Zbyszek ,,Highlander” Lach

XIX-wieczne walce  
pienińskie na fortepian
Przeglądając archiwalia zdarza się, 

że znajdujemy zupełnie przypadkowo 
intrygujące materiały, uginające się pod 
kurzem zapomnienia, które wydają się 
nam interesujące na tyle, że postanawia-
my przywrócić o nich pamięć. Parają-
cy się pisaniem, gromadzący materiały 
źródłowe do kolejnych tekstów, wiedzą 
co znaczy odłożyć temat na później, nie 
tylko z braku czasu na jego dokończenie, 
ale także z powodu niepełnego materiału. 
Wówczas takim ersatzem staje się niejako 
temat przypadkowo znaleziony i na tyle 
interesujący, że postanawiamy się nim 
zająć, tak jakby po drodze, czekając na 
dokończenie tego właściwego.

Tak i mnie się zdarzyło. Wśród zdygita-

lizowanych materiałów rękopiśmiennych 
natrafiłem na rękopis muzyczny, który 
przykuł moją uwagę, ze względu na region, 
którym się interesuję. Miałem do czynienia 
z rękopisem muzycznym, autografem edy-
cyjnym z ok. 1897 r., z muzyką na forte-
pian kompozytora Stanisława Cybulskiego.  
Były to trzy karty, z pięciu zapisanymi stro-
nami formatu 33x25 cm zatytułowane „Echa 
z Pienin: Walce”. Papier nutowy 12-syste-
mowy, zapisany ciemnobrązowym atramen-
tem, oznaczenia sztycharskie wpisane ołów-
kiem. Karta 1r – Introdukcja (Introduction), 
karta 1v – Walc 1, karta 1v - 2r – Walc 2, 
karta 3r – Walc 3 oraz Coda. Karta 3v – nie-
zapisana, na karcie 1r odręcznie wpisany 
ołówkiem znak wydawniczy: „S.A.K. 181” 
oraz „Drukowane”, dodatkowo pieczęć Bi-
blioteki Narodowej i sygnatura Mus 411.

Idąc śladem dalej natrafiłem na drugi rę-
kopis muzyczny, autograf edycyjny zawiera-
jący pięć walców na czterech kartach z zapi-
sanymi ośmioma stronami formatu 34x27,5 
cm na papierze nutowym 12-systemowym 
zatytułowany „Pamiątka ze Szczawnicy: 
walce St. Cybulskiego”, niebieskim ołów-
kiem przekreślono „Na fortepian ułożył”. 
Podobnie jak poprzedni zapisany tym sa-
mym atramentem, z oznaczeniami sztychar-
skimi pisanymi ołówkiem. Na karcie 1r pod 
ostatnią pięciolinią jest znak wydawniczy 
„S.A.K. 208”, na prawym marginesie kar-
ty niebieskim ołówkiem wpisany numer 
„46791” oraz pieczęć Biblioteki Narodowej 
z sygnaturą Mus 410. Karta 1r – Introdukcja 
Andante, karta 1v – 2r – Walzer No 1, karta 
2r – 2v – No 2, karta 2v – 3r – No 3, karta 
3r – 3v – No 4, karta 3v – 4v – Coda.

Oba rękopisy muzyczne wydane zostały 
drukiem w Wiedniu i Lipsku. Stopki wy-
dawnicze zawierają: „Echa z Pienin” – Nuty 
Kraków: S.[Stanisław] A. [Andrzej] Krzy-
żanowski (1897) [Wien, VII Bez. Musika-

liendruckerei v. Jos. Eberle & Co], opis fi-
zyczny: 7 s.: fot.: 32 cm nr muz. S.A.K. 181, 
rok wyd. wg Hofmeister XIX online – na 
tytułowej ilustracji krajobraz Pienin. Dru-
gi „Pamiątka ze Szczawnicy” – adres wy-
dawniczy Kraków: S.A. Krzyżanowski, (ca 
1900) [Leipzig, Oskar Brandstetter]. Opis fi-
zyczny: 9 s. il.: 34 cm. Na tytułowej ilustracji 
widok domów w Szczawnicy, w otoczeniu 
lasu, nr muz. S.A.K. 208.

Nic natomiast nie udało mi się zebrać o 
kompozytorze Stanisławie Cybulskim, wia-
domo jedynie, że wydał również inne walce 
na fortepian: „Odeon kadryl” i „Marzenie”.

Omawiane dziewiętnastowieczne walce 
pienińskie na fortepian dzięki temu, że ob-
jęte są domeną publiczną (ang. public doma-
in) można zreprodukować i udostępnić – w 
najwęższym znaczeniu twórczość, z której 
można korzystać bez ograniczeń wynika-
jących z uprawnień, które mają posiadacze 
autorskich praw majątkowych, gdyż prawa 
te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była 
lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.

Przypomnienie twórczości Stanisława 
Cybulskiego być może wzbogaci w jakimś 
stopniu kulturę pienińską i zachęci do wy-
konywania zapomnianych walców podczas 
koncertów. Pewnie nie dorównują one słyn-
nym koncertowym walcom na fortepian, na 
przykład Fryderyka Chopina, Johannesa 
Brahmsa, czy Carla Marii von Webera, ale 
są za to inspirowane krajobrazem Pienin i 
dzięki temu takie nasze pienińskie. Trud-
no mi się wypowiadać, czy znajdziemy w 
nich jakieś elementy zaczerpnięte z folklo-
ru pienińskiego, czy też kompozytor tak je 
nazwał, bo powstały podczas jego pobytu w 
uzdrowisku szczawnickim.

Ryszard M. Remiszewski
P.S.
Tekst ukaże się w Pracach Pienińskich 

tom 28.
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Pieniny, pięknaś ty kraina
5 lipca w nastrój wakacyjny wprowadził kameralny koncert letni 

„Ach Pieniny, jak wy cudne”, który odbył się zamiast w Altanie 

Parku Dolnego (ze względu na nie najlepsze warunki pogodowe), w 

sali kinoteatru „Pieniny”.

Na scenie wystąpił dziecięcy Zespół „Juhasy” w strojach regio-

nalnych, grupa wokalna „Kantabile”, Ewa Walkowska – mezzoso-

pran oraz po raz pierwszy chór Pienińskiego Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku, który przygotował program „Od przedszkola do seniora”.

Widownia przybyła na koncert otrzymała od artystów bukiet 

optymistycznych, turystycznych, wakacyjnych piosenek, wprowa-

dzających w klimat letnich wędrówek i przemyśleń o życiu nad ża-

rem ogniska oraz wiązankę pieśni i tańców góralskich, a także stylizowanych 

melodii.

Autorkami scenariusza koncertu były Ewa Zachwieja , akompaniująca arty-

stom na fortepianie i Ewa Walkowska, grająca także na gitarze.

Organizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy

Alina Lelito

Urok fortepianu
Piątkowe popołudnie 13 lipca w kinoteatrze „Pieniny” wypełni-

ła muzyka. Na scenie zaprezentował się laureat międzynarodowe-
go konkursu pianistycznego w Sanoku, znakomity młody, chiński 
pianista – Jilin Chen. Muzyk od kilku lat przebywa w Polsce i do-
skonali swoje umiejętności wykonawcze w bydgoskiej akademii 
muzycznej, o czym poinformowała przybyłych szczawnicka pia-
nistka i koleżanka zagranicznego gościa – Aleksandra Hurkała. 
Artysta zagrał dzieła kompozytorów różnych epok i różnych sty-
lów muzycznych: J.S. Bacha – Preludium i Fugę nr 24 h-moll, dwa 
utwory F. Chopina: Balladę F-dur op.38 i Scherzo b-moll Op.31, 
a na zakończenie cykl miniatur fortepianowych M. Musorgskie-
go – Obrazki z Wystawy. Pianista z minuty na minutę zyskiwał 
coraz większe zainteresowanie i zachwyt widowni, szczególnie 
przy muzyce polskiego kompozytora i przy świetnie wykonanym 
dziele Modesta Musorgskiego. W efekcie – przybyli melomani nie 
wypuścili muzyka bez bisu i nagrodzili jego kunszt szczerymi 
brawami!

Organizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.

Alina Lelito
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Muzyka nad Zdrojami 2018
Jedenasta edycja corocznego festiwalu muzycznego Muzyka 

nad Zdrojami za nami. Mimo skromniejszej ilości koncertów, 
w stosunku do zeszłorocznej – jubileuszowej edycji, tegorocz-
ne zasługiwały na wyjątkowa uwagę, niezwykle interesującym 
repertuarem i zestawem wykonawców.

W pierwszym koncercie, który odbył się 12 lipca w szczawnic-
kim kościele p.w. św. Wojciecha królowała muzyka religijna. W 
programie: Muzyka Panien Benedyktynek wystąpił żeński kwin-
tet wokalny Flores Rosarum w składzie: Susi Ferfoglia (dyrektor 
artystyczny), Adrianna Bujak – Cyran, Katarzyna Śmiałkowska, 
Maria Klich, Katarzyna Wiwer. Flores Rosarum specjalizuje się 
w wykonawstwie chorału gregoriańskiego z klasztorów żeńskich 
i dzieł Hildegardy z Bingen. Tym razem Panie zaprezentowały się 
w nieco innym repertuarze, bo z towarzyszeniem klawesynu, na 
którym grał Andrzej Zawisza. W programie znalazły się utwory 
kompozytorów anonimowych, pisane za klauzurą, m.in.  z Kan-
cjonałów staniąteckich XVI – XVIII w., ze źródeł sandomierskich 
XVI- XV w. czy Benedyktynek z Jarosławia XVIII w. z okresu 
baroku. Pieśni pisane były przez siostry kompozytorki na kolejne 
godziny dnia,  na święta i różne okazje. Koncert został podzielony 
na pieśni związane z okresami roku liturgicznego, począwszy od 
adwentowych, przez bożonarodzeniowe, postne, aż do kulmina-
cji w postaci Alleluja napisanego na Wigilię Zmartwychwstania 
i Chrystus zmartwychwstał; dalej była prezentacja pieśni na głos 
solowy z towarzyszeniem klawesynowego akompaniamentu, a 
na koniec wielogłosowe pieśni Maryjne. Całość została zgrabnie 
przepleciona utworami na klawesyn G. Frescobaldiego, J.S. Ba-
cha, A. Valente i T. Tomkinsa.

Publiczność tak w ciszy skupiła się na modlitewnym przekazie 
koncertu, zaprezentowanym mistrzowsko przez śpiewaczki przy-
byłe w białych szatach, stylizowanych na zakonne habity, że nie 
przerywała występu zbędnymi brawami. Dopiero na koniec za-
brzmiały oklaski i żądania bisu (spełnione!).

Drugi koncert Muzyki nad Zdrojami - Od Bacha do marim-
by -  miał zupełnie odmienny charakter. Tym razem zabrzmiała 
muzyka instrumentalna, zagrana na instrumentach perkusyjnych 
w wykonaniu duetu artystów: Tomasza Sobańca i Rafała Tyliba. 
Na melomanów przybyłych 15 lipca do foyer Dworku Gościnnego 
czekał fantastyczny pokaz możliwości instrumentów perkusyj-
nych, połączony z ich prezentacją i szczegółowym omówieniem 
przez Tomasza Sobańca. W bogatym instrumentarium duetu zna-
lazły się marimba, wibrafon, dzwonki, werbel, triangel, tam-tam, 
perkusja, po wszelkiego rodzaju grzechotki i inne „przeszkadzaj-
ki”. Panowie pokazali, że są w stanie zagrać dosłownie na wszyst-
kim, nawet na… garnku z Olkusza!

Artyści zaprezentowali utwory znanych kompozytorów baro-
kowych, m.in. J.S. Bacha, G.F. Haendla. J. Pachelbela, W.A. Mo-

zarta, w transkrypcji na wibrafon i marimbę. Poza tym usłyszeć 
można było Marsz werblowy w autorskim opracowaniu duetu, 
subtelne dzieła E. Santiego i L. Boccheriniego, słynną Humoreskę 
A. Dvoraka, melodie ludowe – Trzy tańce bałkańskie, czy ragtimy 
S. Joplina, a nawet utwór złożony tylko z … klaskania! Po owa-
cjach na stojąco, publiczność doczekała się na bis fragmentów z 
Carmen G. Bizeta.

Ostatni, trzeci koncert tegorocznej edycji festiwalu, ponownie 
we foyer Dworku Gościnnego, był ukłonem w stronę muzyki pol-
skiej, ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 20 lipca przed publicznością wystąpiła Katarzyna 
Wiwer – sopran i Michał Rot – fortepian. Program pt. Zielone sło-
wa, czyli muzyczne inspiracje złożony był z muzyki kameralnej 
na głos i fortepian Karola Szymanowskiego; tu zabrzmiały trzy 
utwory z cyklu Pieśni kurpiowskie i trzy z cyklu Słopiewnie do 
tekstów Tadeusza Boya Żeleńskiego –repertuar nasycony ludowo-
ścią, niełatwy, a wirtuozersko wykonany przez Katarzynę Wiwer, 
a także dwie urokliwe, powstałe z umiłowania góralszczyzny mi-
niatury wokalne Wacława Geigera – Ptosecki i Taniec. Pomiędzy 
nimi melomani mogli usłyszeć utwory solowe na fortepian: Igna-
cego Jana Paderewskiego cztery fragmenty z Albumu tatrzańskie, 
powstałego z tęsknoty za krajem, inspirowanego folklorem góral-
skim, a na wielki finał festiwalu - dzieło naszego największego 
kompozytora Fryderyka Chopina: Andante spianato i Wielki Po-
lonez Es-dur op. 22 mistrzowsko zagrane przez Michała Rota. 

I tym razem publiczność owacyjnie przyjęła występ artystów i 
nie odpuściła bisu!

 Organizatorem Festiwalu Muzyka Nad Zdrojami była Funda-
cja Kulturalny Szlak, Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczaw-
nica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy. Patronat 
honorowy nad festiwalem objął  Biskup tarnowski Andrzej Jeż 
oraz   marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Jego 
dyrektorem artystycznym była Katarzyna Wiwer, a koncerty pro-
wadził dyrektor wykonawczy festiwalu - Rafał Monita. 

Alina Lelito
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Piknik 
nad Wodospadem

Ostatni weekend 28 – 29 lipca upłynął wszystkim chętnym 
na Pikniku nad Wodospadem. Do wspólnej zabawy w plenerze 
zaprosili: Miasto i Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz zajazd Czarda – Sewerynówka, obok którego odbywała się 
impreza.

Pierwszego dnia, wieczorem, na sewerynówkowej scenie wy-
stąpił w programie złożonym z melodii pienińskich, słowackich, 
węgierskich, romskich i macedońskich zespół FolkPower. Po nich 
do tańca przy muzyce folkowej oraz największych przebojach es-
tradowych zagrał zespół Jedziebaba. Komu było mało, mógł wy-
tańczyć się później w Czardzie przy hitach ostatnich lat serwowa-
nych przez DJ-a.

Następnego dnia już w godzinach popołudniowych rozpoczę-
ło się piknikowanie na Sewerynówce. Gości powitali uroczyście 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała, jeden z 
właścicieli zajazdu Czarda - Roman Hamerski oraz prowadzący 
imprezę Góral Show – Józef Szałwia. Jako pierwszy na scenie 
wystąpił zespół Juhasy wraz z chórem Pienińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, w programie „Ach Pieniny, jak wy cudne”. Po-
tem w programie kabaretowym, złożonym ze skeczy i melodii gó-
ralskich zaprezentowali się Bajarze znad Grajcarka. Po nich sceną 
zawładnął Pan Magiczny – Sebastian Grabowski  - w pełnym hu-
moru pokazie czarów i iluzji. Do współpracy zaprosił dzieci i do-
rosłych, a na koniec… wyczarował prawdziwego królika, którego 
można było po występie pogłaskać!

Udało się jeszcze rozbawić dorosłą publiczność, dzięki dow-
cipnym występom ludowej gawędziarki rodem z Jaworek – Ireny 
Stopy, gdy wtem… burza rozgoniła zebraną publiczność. Wszyst-
kich chętnych do schronienia się przed deszczem i  kontynuowa-
nia zabawy zaprosiła gościnna Czarda i tam też dalej trwało opo-
wiadanie kawałów i wspólne śpiewanie góralskich melodii, a na 
koniec – dyskoteka.

Oprócz występów podczas Pikniku było wiele atrakcji: kon-
kursy z nagrodami dla dzieci, które poprowadził Góral Show, 
dmuchańce, balony,malowanie twarzy, popcorn i tradycyjny, pie-
czony na ruszcie baran po szczawnicku, serwowany przez rodzinę 
Zachwiejów – Bulisiów oraz wspaniała kuchnia zajazdu „Czarda” 
na Sewerynówce. Na pewno nikt nie odszedł z pikniku smutny 
czy głodny!

Alina Lelito
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Chwila nieuwagi
W szczawnickim Dworku Gościnnym odbył się kolejny koncert 

w ramach festiwalu Ethno Novo. Po spektakularnym występie 22 
lipca, łączącym góralską, folkową nutę zespołu Trebunie Tutki z 
Zakopanego oraz gruzińskie klimaty spod  Kaukazu w wykona-
niu zespołu Quintet Urmuli, tym razem na deskach Jazz Baru za-
grał śląski zespół o intrygującej nazwie „Chwila nieuwagi”.

Pochodzący z Rybnika zespół  przedstawił 28 lipca m.in. utwo-
ry ze swojej najnowszej płyty pt. „Miszung” będący mieszanką 
wielu gatunków muzyki, takich jak piosenka poetycka, jazz i folk 
– stąd zapewne  tytuł płyty.  

Jak sami o sobie mówią: Chwila Nieuwagi to zespół, który 
zwyczajnie tworzy piosenki i gra niezwyczajne koncerty. Muzy-

Piosenki z Polską w tytule
W niedzielne popołudnie 15 lipca w Altanie Muzycznej Parku 

Dolnego odbył się kolejny Letni Koncert, którego organizatorem 
był Miejski Ośrodek Kultury. Nosił tytuł „Piosenki z Polską w 
tytule” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Przed publicznością wystąpił Jerzy Juliusz Stadnicki, bard z Ja-
worek, przewodnik beskidzki, autor tekstów i poeta, kompozy-
tor i wykonawca piosenek, w autorskim repertuarze. Zabrzmiały 
utwory związane z historią Polski, życiem kulturalnym Krakowa, 
pięknem górskiego krajobrazu. Oprócz utworów własnych Jerzy J. 
Stadnicki zaśpiewał też piosenki z repertuaru Sławy Przybylskiej 
i Jonasza Kofty. 

Ciekawe, mądre teksty świetnie zabrzmiały w plenerowej sce-
nerii i zyskały aprobatę słuchaczy.

Alina Lelito

ka zespołu to: żywiołowość folkloru (szczególnie górnośląskiego, 
w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu), klimatyczność ja-
zzu, nastrojowość piosenki poetyckiej oraz setki innych barwnych 
dźwięków.

Ta mieszanka stylów zapewniła szczawnickiej publiczności 
różnorodność i całkowity brak nudy, za co muzycy zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami.   

Joanna Dziubińska

fot. Piotr Stępniewski
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Jak co roku, w niedzielę, w okresie 
letnim, razem Akcja Katolicka i PTTK 
w Szczawnicy organizują wędrówki po 
górach - „Wytrwale wzwyż”. Osoby ak-
tywnie wypoczywające mogą, w grupie z 
przewodnikiem, zapuścić się dalej, wyżej. 
15.VII. był szczególny, wyjątkowy wypad 
na trasę. Połączenie przyjemnego z eduka-
cją o bohaterach polskiej historii oraz ich 
wartościach życiowych.

   Bar - zawsze kojarzył mi się tylko z 
szybkim jedzeniem i zupą mleczną. Bar - 
to też małe miasteczko na Podolu, gdzie 
zawiązała się Konfederacja Barska. W 
roku 1764, przy wydatnej pomocy Rosji, 
wybrano na króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Już wówczas w granicach 
Rzeczpospolitej stanęło ok. 7 tys. rosyj-
skich żołnierzy. Swoimi bagnetami wspar-
li wybór kandydata imperatorowej. Trzy 
lata później ich liczba wzrosła do 40 ty-
sięcy, pod pretekstem krzywd jakich mieli 
rzekomo doznać protestanci i prawosławni 
w Rzeczypospolitej.

W odpowiedzi 29.II.1768 zawiązała się 
Konfederacja w obronie wiary i wolności 
katolickiej, która miała na celu zdetronizo-
wanie Stanisława Augusta Poniatowskie-
go i odrzucenie praw narzucanych Polsce 
przez Rosję.

Konfederacja rozprzestrzeniała się 
szybko na ziemi Rzeczypospolitej. Legio-
ny były też w Małopolsce. Jej źle uzbro-
jone pospolite ruszenie zostało ostatecznie 
pokonane przez wspólnie działające woj-
ska rosyjskie i królewskie. Ostatni bastion 
został zdławiony na górze Jawor. Tam byli-
śmy z naszą wędrówką, by zwiedzić okopy 
Konfederacji.

Do dziś nie ma tam drogi, a bez prze-
wodnika nie znajdzie się tego miejsca. 
Obecnie to cudowny rezerwat przyrody. 
Zbawienna cisza, dzikie maliny i jeżyny, 
rośliny lecznicze, kolorowa łąka pachnąca 
kwiatami. Okopy przetrwały do dnia dzi-
siejszego. Oczami wyobraźni można zoba-
czyć rozmieszczenie, rozstawienie namio-
tów dla walczących i ich koni.

W Tyliczu, za kościółkiem Maryi, zwie-
dzaliśmy mało odkryte, cudowne miejsce 
Dróżek Różańcowych, dróg Maryi czy 
występującą też po nazwą Drogi Krzyżo-
wej. To miejsce szczególne dla ducha, a 
potem... dla ciała.

Tu przyjeżdżają ludzie z całego kraju, 
świata, aby szukać pomocy duchowej, gdy 

są na zakręcie życia, aby umocnić wiarę 
lub ją pogłębić, umocnić siebie w duchu, 
dać pocieszenie innym. Wędrując Dróżka-
mi, pogrążeni we własnych problemach do 
rozwiązania, po drodze spotykamy tablice 
z intencjami życiowymi ludzi Wiary,

Wielkich, ludzi Miłości wg Św. Piotra. 
Pobyt tam każdy przeżywa inaczej, bo są 
inne powody dla którego tam przybył.

YENI DOMINE JESU taki napis jest 
umieszczony na bramie Ogrodu Biblijnego 
w Muszynie. Można tu doznać ponadcza-
sowego przeżycia duchowo-zapachowo-
-wzrokowego. Ogród mieści się na 1,3 ha. 
To szczególne spotkanie Boga z człowie-
kiem i człowieka z Bogiem w  jego Słowie, 
obrazach biblijnych i biblijnej roślinności. 

Dla wierzących są zachętą do czytania 
Biblii, Ewangelii oraz medytacji o Bogu, 
Stwórcy i Ojcu… Dla niewierzących - oka-
zją do spotkania w przyrodzie i słowie z 
miłującym nade wszystko Bytem Nadprzy-
rodzonym.

Ach to piękno, ach te przeżycia, ach te 
uzdrawiające słowa i zapachy. Warto było 
tu przybyć i to przeżyć.

Od Obidzy do Białej Wody szliśmy pie-
szo. Była możliwość nazbierania grzybów 
i nabrania kondycji fizycznej.

Dziękujemy Panu Aleksandrowi Majer-
czakowi za zorganizowanie tak wartościo-
wej, głęboko duchowej i ciekawej wypra-
wy.

Elżbieta Zawalska-Czajka
Przy pisaniu artykułu korzystałam z in-

formacji zawartych w internecie.

„Wytrwale wzwyż”

P.S.
W drugą niedziele lipca wyprawa na Przechybę poświęcona była Żołnierzom Wyklę-

tym, szczególnie tym z naszych lasów szczawnickich, którzy do dzisiaj niestety z rożnych, 
czasem wręcz przeciwstawnych powodów budzą kontrowersję. A czasem zamiast dywa-
gować, „jak bym się zachował w tamtych czasach”, wystarczy dzisiaj zachowywać się w 
miarę uczciwie.

Po wyjściu w deszczowy poranek ze Szlachtowej dalej było słonecznie, a także grzy-
biasto. Po osiągnięciu Przechyby zeszliśmy na Krzemieniny, gdzie w towarzystwie mło-
dych ludzi, którzy przyszli z Gabonia, oddaliśmy cześć poległym tam Stanisławowi Pe-
rełce i Józefowi Walkoszowi. Za nich i wszystkich Żołnierzy Wyklętych modliliśmy się na 
Mszy Św. sprawowanej przez proboszcza Tomasza Kudronia w kaplicy na Sewerynówce. 
Po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy informacyjnej z lokalizacją na dzisiaj zbadanych 
miejsc, gdzie w czasie wojny i po wojnie mieli schronienie partyzanci. Losy Żołnierzy 
Niezłomnych przybliżył obecnym dr Dawid Golik,  pracownik naukowy z IPN Kraków, 
a Pani Maria Dziedzina, córka Józefa Walkosza, opowiedziała o swoim życiu, życiu 
dziecka Żołnierza Wyklętego.

Zakończyliśmy kolejny etap ocalania od zapomnienia ważnych fragmentów historii 
naszych partyzantów. Pozostało jeszcze oznakowanie szlaku i wydanie broszury.

Następnie chcielibyśmy upamiętnić Kurierów Pienińskich, którzy niestety też budzą 
kontrowersję.

Aleksander Majerczak
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Miêdzy nami, gó ra la mi...30.06. uczestniczyliśmy w zebraniu sprawozdawczo - 
wyborczym Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Szczawnicy. 
Złożyliśmy gratulacje nowym władzom na czele z preze-
sem panem Kazimierzem Salamonem. Wyraziliśmy także 
podziękowanie  za pomoc i współpracę.

13.07 wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej na Bryjarkę, 
która powiązana była z dwoma ważnymi wydarzeniami: 100 
– leciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 116 
rocznicą wzniesienia na Bryjarce krzyża. Dziękujemy za tak 
liczne przybycie członkom naszego Oddziału, mieszkańcom 
Szczawnicy i gościom.

21.07 czynnie uczestniczyliśmy w Dniach Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej, zorganizowanych przez Miasto i Gmi-
nę Szczawnica, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie i 
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.  Złożyliśmy wią-
zanki przy pomniku J. Szalaya, dzięki któremu Szczawnica 
stała się słynnym kurortem. Zostaliśmy zaproszeni do Pi-
jalni Wód Mineralnych, w celu oglądnięcia okolicznościo-
wej wystawy pt. „Mosty- Czasy- Budapeszt”, udostępnionej 
przez Konsulat Generalny w Krakowie.

Wszystkim solenizantom lipcowym skła-
damy szczere i serdeczne życzenia długich 
lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczę-
ściem, pogody ducha, pomyślności i ludz-
kiej życzliwości, dni pełnych słońca i ra-
dości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i 
najmilsze w życiu.

Serdecznie zapraszamy na XV Góralski Festyn Rodzin-
ny, który odbędzie się 13 sierpnia 2018 r. Wszystkich chęt-
nych do pomocy prosimy o włączenie się w jego organizację.

15 sierpnia 2018r na Sewerynówce będzie miał miejsce 
odpust Matki Boskiej, na który serdecznie zapraszamy.

Zarząd Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 

Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego 

przyjęli

1.07.2018 r.

Emilia Julia Paczosa 

8.07.2018 r.

Marcello Messana 

15.07.2018 r.

Wiktoria Maria Łaptos

Alan Andrzej Zachwieja 

22.07.2018 r.

Ignacy Daniel Tkaczyk 

29.07.2018 r.

Melania Maria Majerczak

Maja Maryna Salamon 

Odeszli do wieczności

 Franciszka Murzyn zm. 5.07.2018r. 

 Zofia Gondek zm. 9.07.2018

 Jan Racięga zm. 21.07.2018r.

 Ewa Janc zm. 28.07.2018r. 

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  

Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu  świętego 

przyjęli:

1.07.2018r. Jaworki

Marcelina Stopka

14.07.2018r. Jaworki

Antoni Marek Lichoń

29.07.2018r. Szlachtowa

Antoni Magda

Nikodem Wojtaszek

XIX Letnia Filharmonia AUKSO – PIENINY 2018
 13.08 (poniedziałek)
Szczawnica – Dworek Gościnny 
(Foyer), g. 20.00
Koncert inauguracyjny
 
w programie: 
N. Coste, M. Ponce, A. Vivaldi
wykonawcy: 
Waldemar Gromolak (gitara) 
oraz Kwintet Kameralistów AUKSO 
w składzie:
Marta Huget-Skiba, Mirosław No-
wosad (skrzypce), Jarosław Samson 
(altówka), Joanna Urbańska-Mikszta 
(wiolonczela), Barbara Oruba (kon-
trabas)

 14.08 (wtorek)
Jaworki – Kościół filialny pw. św. 
Jana Chrzciciela, g. 20.00
Koncert orkiestrowy
 
w programie: 
A. Vivaldi, I.J. Paderewski, M. Kar-
łowicz

wykonawcy:
Waldemar Gromolak (gitara) oraz 
AUKSO Orkiestra Kameralna Mia-
sta Tychy pod dyr. Marka Mosia
 
15.08 (środa)
Szczawnica – Dworek Gościnny 
(Jazz Bar), g. 20.00
Gość Festiwalu – spotkanie z ma-
estro Jackiem Kaspszykiem oraz 
koncert zespołu folklorystycznego
(prowadzenie Justyna Rekść-Rau-
bo i Marek Moś) 

16.08 (czwartek)
Szczawnica – Dworek Gościnny 
(Sala koncertowa), g. 20.00
Koncert finałowy 
w programie: K. Kobyliński
wykonawcy: Reut Rivka – śpiew, 
Krzysztof Kobyliński – fortepian, 
zespół KK PEARLS oraz Orkiestra 
Kameralna Miasta Tychy AUKSO 
pod dyrekcją Marka Mosia
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SZCZAWNICKIE AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Szczawnica,  24 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie inter-
netowej www.szczawnica.pl w terminie od 24 lipca 2018 r. do 14 
sierpnia 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 21 w budynku wielorodzinnym nr 2 na 

osiedlu Dwudziestolecia w Szczawnicy

II. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :

- część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 ha poło-
żonej w Szczawnicy  na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0244 ha poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na ziele-
niec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0220 ha poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na ziele-

niec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat
- działkę ewid. nr 1220/14 oraz część działki ewid. nr 1220/18 o 

powierzchni ogólnej 0.0115 ha położonych w Szczawnicy przy ul. 
Główna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastrono-
micznej w budynku stanowiącym własność Dzierżawcy na okres 
3 lat

- działkę ewid. nr 342/1 o powierzchni 0.0480 ha położoną w 
Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele skła-
dowe na okres 3 lat

III. Oddania nieruchomości w najem :
- lokal użytkowy obejmujący pomieszczenia kuchni i pomiesz-

czenia pomocnicze o łącznej powierzchni 76,65 m2 wraz z wy-
posażeniem w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w 
Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7a na okres od 01.09.2018 r. 
do 31.07.2021 z przeznaczeniem na prowadzenie całodziennego 
wyżywienia dla dzieci oraz świadczenia usług gastronomicznych 
w okresie wakacji i ferii.

- lokal użytkowy o powierzchni 8 m2 położony w budynku ko-
munalnym w Szczawnicy przy ul. Główna 6 ( siedziba MOK ) z 
przeznaczeniem na potrzeby instalacji infrastruktury telekomuni-
kacyjnej na okres 3 lat.

  

 UCHWAŁY PODJĘTE NA  
LI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY 

MIEJSKIEJ 23 LIPCA 2018 ROKU

1) Nr LI/352/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprze-
targowym,          

2) Nr LI/353/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w najem nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprze-
targowym, 

3) Nr LI/354/2018 w sprawie  przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica, 

4) Nr LI/355/2018 w sprawie zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Mia-
sta i Gminy Szczawnica, 

5) Nr LI/356/2018 w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica, 

6) Nr LI/357/2018 w sprawie zmian w bu-
dżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2018. 

7) Nr LI/358/2018 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Fiat Qubo to nowy samochód Straży Miejskiej w 
Szczawnicy. Samochód na wyposażeniu naszej jednostki na 
podstawie umowy leasingu zastąpił stary wysłużony już kilkuletnią 
„służbą” Mitsubishi Pajero Pini , który już  nie nadawał się nawet 
do remontu.

Piotr Jezutek już rok 
temu odwiedził Szczawnicę, 
w tym roku wrócił jednak 
w te okolice, aby zobaczyć 
pozostałe atrakcje regionu oraz 
dowiedzieć się nieco więcej 
o góralskiej tradycji, jaką na 
tych terenach się pielęgnuje. 
Wędrówkę rozpoczyna od 
Jaworek, gdzie rozmawia z 
miejscowym bacą, później ze 
stoku narciarskiego zjeżdża 
na terenowej hulajnodze. W 
centrum wsi odwiedza stadninę 
koni, w której dowiaduje się o hipoterapii a także regionalną 
karczmę z ciekawą historią – zbudowano ją na potrzeby planu 
filmowego. Następnie przenosi się do Szczawnicy, gdzie 
wypożycza rower i przejeżdża malowniczymi ścieżkami pod 
Wodospad Zaskalnik. W karczmie, która znajduje się obok, 
rozmawia z góralską kapelą oraz z właścicielem obiektu – bo to 
miejsce także nietypowe, z jednej strony karczma, z drugiej zaś 
swoista izba regionalna.

Film dostępny na stronie: 
http://krakow.tvp.pl/38159907/szczawnica-i-jaworki
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Coroczne tygodniowe plenery rzeźbiarskie 
to nowa inicjatywa,  która została rozpoczęta w tym roku. Od 
16  lipca na skwerku na tzw. „Miedziusiu”  można „na żywo” 
zobaczyć jak jest tworzona pierwsza „turystyczna ławka” gdzie 
będzie można „przysiąść” obok znanej szczawnickiej postaci.

Pierwszą osobą, którą chcemy upamiętnić właśnie w ten sposób 
to Michał Słowik - Dzwon - polski poeta i dramaturg, amator, 
samouk, uznawany za najwybitniejszego poetę pienińskiego. 
Ukończył 4 klasy szkoły ludowej, austriackiej, jeszcze w okresie 
rozbiorów. Z powodów finansowych nie kontynuował nauki 
szkolnej, natomiast dużo czytał, korzystając najpierw z prywatnych 
książek, pożyczanych od sąsiadów, a następnie, po utworzeniu w 
Szczawnicy biblioteki, z zasobów bibliotecznych. Zafascynowany 
miejscowymi legendami i podaniami, zasłyszanymi od gazdów, 
w wieku 18 lat napisał czteroaktową sztukę ludową „Janosik 
Hetman Zbójnicki”. Była ona wystawiana w Szczawnicy przez 
Zespół Amatorski od 1928 aż do II wojny światowej. Kolejna 
jego czteroaktówka Sobkowe kochanie z 1936 roku także była 
wystawiana do wybuchu wojny. Po wojnie napisał ciąg dalszy 
do sztuki o Janosiku, „Janosikowa kochanka”, oraz osiem innych 
sztuk, które jednak nie doczekały się wystawienia. Od 1952 zajął się 
także prozą, zbiór jego opowiadań i nowel nosi tytuł „W pienińskiej 
krainie”. Był jednym z założycieli Muzeum Pienińskiego, 
pracując w nim nieprzerwanie od 1937 aż do śmierci. To muzeum 
odziedziczyło jego prace, takie jak malunki na szkle, rzeźby czy 
korzenioplastyki. Obecnie znajdują się one w poświęconej mu 
Izbie Pamięci. Zebrał też i zapisał ponad tysiąc pieśni i przyśpiewek 
góralskich oraz napisał dwie powieści: „Turowy Róg” i „Zbójnicki 
róg”. Kilka zbiorów jego wierszy i opowiadań, pisanych gwarą, 
zostało wydanych staraniem Związku Podhalan. Sam ułożył 
treść napisu wyrytego na nagrobku, brzmi on „Niemąg jo już 
dłązy na ta świecie bawić. Musiołew kochąne Piąniny łostawić”. 
W kolejnych latach mogłyby odbyć się kolejne plenery - w innych 
miejscach naszego miasta ale może również na Jaworkach i w 
Szlachtowej i w podobny sposób można by było „przypominać” 
o innych osobach związanych z naszym regionem np. Anna i 
Artur Wernerowie, Maciek zza Ławy, ks. Stanisław Wach i wiele 
innych osób o których warto pamiętać. 

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica zmieniła swoje oblicze. Została uruchomiona jej nowa 
wersja i zastąpiła starą witrynę. Dla przejrzystości oddzieliliśmy 
część informacyjną od urzędowej i zawarte na niej informacje 
będą podzielone na dwie strefy - Gminną i Turystyczną. 
Główny nacisk położony jest na czytelny układ i łatwość w 
poruszaniu się po poszczególnych działach. Panel wiadomości 
otrzymał nowoczesny, przyjazny dla internautów kształt. 
Po prawej stronie ekranu znajduje się kalendarz zawierający 
ważne dla Miasta i Gminy wydarzenia społeczne, kulturalne i 
sportowe. Podamy też bieżącą prognozę pogody. Strona spełnia 
też wszystkie wymogi dla czytelników słabowidzących.

Oczywiście stara wersja dostępna będzie do wglądu jako 
archiwalna. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna i większa 
przejrzystość umożliwią Państwu lepsze zapoznanie się z naszą 
gminą. 

 

Droga dojazdowa do pól oraz w kierunku Gabańki 
od strony Szlachtowej została wykonana dzięki pozyskaniu 
środków z budżetu województwa Małopolskiego związanych 
z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych polegających na 
poprawie nawierzchni do gruntów rolnych. Roboty polegały 
na mechanicznym wykonaniu na całej szerokości koryta drogi, 
zagęszczeniu podbudowy kruszywem łamanym i ułożeniu 
nawierzchni z płyt drogowych betonowych w formie dwóch 
pasów jezdnych wraz z uzupełnieniem poboczy i wzmocnieniu 
nawierzchni tłuczniem kamiennym. W tej technologii zostało 
wykonanych 177 mb drogi.
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Informacja o stanie zaawansowania 
planowanych na 2018 rok inwestycji 

według stanu na 30.06.2018 r

1. w dniu 14 marca 2018r. podpisano umowę na roboty 
budowlane pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego dla 
nagłośnienia sceny przy dolnej stacji PKL” z firmą Instalacje i 
Pomiary Elektryczne, Wiesław Lewoniec, z siedzibą ul. Połoniny 
3a, 34 - 460 Szczawnica na kwotę 20.200,00zł brutto. Przyłącz do 
działki miejskiej został zrealizowany.

2. w dniu 21 marca br. podpisano umowę na roboty budowlane 
pn.: Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie 
sołectwa Jaworki, operacja realizowana w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
ze spółką „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, z siedzibą ul. 
Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk. Umowa opiewała na 
kwotę 278 139,90 zł. Prace zostały zgłoszone do odbioru.

3. w dniu 5 kwietnia br. podpisano umowę na świadczenie usługi 
polegającej na Wykonaniu terenowej waloryzacji przyrodniczej na 
odcinku łącznie 230,91 km tras rowerowych, w ramach projektu pn.: 
„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny 
w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I 
– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe 
Doliny Popradu”, Program Współpracy Transgranicznej Interreg 
V–A Polska – Słowacja 2014 – 2020, ze Spółką „EU CONSULT” 
Sp. z o. o., z siedzibą ul. Toruńska 18C, 80-747 Gdańsk. Umowa 
opiewała na kwotę 59040,00 zł. Umowa została zrealizowana 
i dokumentacja uwzględniona w przetargu na wykonanie 
oznakowania turystycznego.

4. w dniu 25 kwietnia br. podpisano umowę na remont łazienek 
na 1. piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, 
z firmą BC PROGRES Bożena Chlebek, z siedzibą: 34-452 
Ochotnica Dolna, ul. Osiedle Równie 2. Umowa opiewała na 
kwotę prawie 60 tys. zł. i została zrealizowana w terminie.

5. w ramach projektu Innowacyjne przedszkole miejscem 
wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020: Doposażenie kuchni 
w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy. Dostawca 
sprzętów to spółka GASTRO PRESTIGE GROUP Sp. z o. o., ul. 
Piramowicza 11, 33-300 Nowy Sącz. Wartość zadania opiewała na 
kwotę prawie 37 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu w pierwszych 
dniach miesiąca lipca.

6. w dniu 27 kwietnia 2018 podpisano umowę na roboty 
budowlane pn: Przebudowa nawierzchni drogi na tzw. Bukowinki 
w Jaworkach z firmą Usługi Budowlane i Inżynieryjne, Produkcja 
Materiałów Budowlanych Tadeusz Wiercioch 34-440 Kluszkowce 
ul. Słoneczna 14. Umowa opiewała na kwotę 34480,07 zł brutto i 
została wykonana w terminie.

7. w miesiącach maj/czerwiec zlecono bieżącą konserwację 
obiektu sportowego ORLIK przy ul. Groń 7 w Szczawnicy.

8. w dniu 13 czerwca 2018 podpisano umowę na roboty 
budowlane pn: Naprawa i regeneracja nawierzchni Placu 
Targowego i parkingu przy ul. Zdrojowej w Szczawnicy z firmą 
IMBUD Ignacy Śledź 33-386 Podegrodzie, Naszacowice 124. 
Umowa opiewała na kwotę 47383,29 zł. i została zrealizowana w 
dniach 25-26.06.

9. wykonanie robót na cmentarzu komunalnym w Szczawnicy 

– Szlachtowej. Planowana wartość inwestycji to kwota ok. 500 
tys. zł. Został ogłoszony przetarg i wpłynęła jedna oferta. W 
pierwszych dniach lipca postępowanie zostanie rozstrzygnięte.

10. wykonanie pętli rowerowej na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica od granicy Państwa w przełomie Dunajca do 
przełęczy Obidza stanowiącej granicę gminy o łącznej długości 
ok. 17,5 km w ramach projektu Uzdrowiska pogranicza polsko 
– słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar 
realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej 
łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, Program 
Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska – Słowacja 
2014 – 2020. Planowana wartość inwestycji to kwota ponad 2 mln. 
zł. Został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 10.07.

11. rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego 
centrum Szczawnicy. Całkowita wartość zadania wyniesie około 
6 800 000,00 zł. Zostały opracowane kosztorysy wykonawcze i na 
miesiąc lipiec planowany jest termin ogłoszenia przetargu. 

12. w ramach projektu Innowacyjne przedszkole miejscem 
wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020: 
- Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu technologii 
informacyjno – komunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Szczawnicy oraz w Miejskim Przedszkolu Publicznym w 
Szczawnicy. Planowana wartość zadania to kwota ok. 250 tys. zł 
- Wykonanie modernizacji Miejskiego Przedszkola Publicznego 
w Szczawnicy. Planowana wartość zadania to kwota 60 tys. zł. 
- Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy. 
Wartość zadania to kwota 12 tys. zł. Zostało opublikowane 
zaproszenie do składania ofert.

13.wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Planowana 
wartość inwestycji to kwota prawie 30 tys. zł. Zadanie zostanie 
wykonane po uprzedniej akceptacji ze strony Rady Miejskiej 
zmian budżetowych i wprowadzeniu tego zadania do planu 
budżetowego.

14. w dniu 01.03.2018 r. podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego 
ulicy Św. Krzyża, z firmą Zakład Elektro-Budowlany Stanisław 
i Paweł Kasprzak S.C. 34-450 Krościenko n/D ul. Kingi 49b. 
Wartość umowy opiewa na kwotę 12000,00 zł brutto, termin 
realizacji umowy do 28 września 2018 r.

15. w dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę na wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę (remont) 
mostu na pot. Skotnickim w Szczawnicy wraz z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z panem Jerzym Łukasikiem - 
Projekty i Nadzory Budowlane 34-460 Szczawnica ul. Ogrodowa 
20. Wartość umowy opiewa na kwotę 7011,00 zł brutto, termin 
realizacji umowy do 31.07.2018 r.

16. w dniu 19.06. 2018 r. zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy wykonanie przebudowy 
nawierzchni drogi ul. Bereśnik w Szczawnicy. Wartość zlecenia 
opiewa na kwotę 30000,00 zł brutto, termin realizacji umowy do 
28.09.2018 r.

17. w dniu 20 czerwca 2018 podpisano umowę na roboty 
budowlane, pn: Przebudowa nawierzchni drogi Szalaya boczna w 
Szczawnicy z firmą Usługi Budowlane i Inżynieryjne, Produkcja 
Materiałów Budowlanych Tadeusz Wiercioch 34-440 Kluszkowce 
ul. Słoneczna 14. Wartość umowy opiewa na kwotę 123000,00 zł 
brutto, termin realizacji umowy do 20.08.2018 r.



STRONA   17

Nr 311  -  SIERPIEŃ 2018WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

18. wykonanie przebudowy nawierzchni drogi ul. Św. Krzyża 
wraz z odwodnieniem. Planowana wartość inwestycji ok 55000 
zł brutto. Zadanie zostanie wykonane po uprzedniej akceptacji ze 
strony Rady Miejskiej zmian budżetowych i wprowadzeniu tego 
zadania do planu budżetowego. 

19. Wykonanie bieżącej naprawy nawierzchni drogi ul. 
Skotnicka boczna w Szczawnicy. Planowana wartość inwestycji 
ok 45000,00 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane po uprzedniej 
akceptacji ze strony Rady Miejskiej zmian budżetowych i 
wprowadzeniu tego zadania do planu budżetowego.

20. Wykonanie odwodnienie ul. Widok. Planowana wartość 
inwestycji ok 30000,00 zł brutto. W miesiącu lipcu zostanie 
opublikowane zaproszenie do składania ofert.

21. Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla ul. Skotnickiej 
wraz z wykonaniem robót budowlanych. Planowana wartość 
inwestycji ok. 300.000,00zł. Obecnie jest wykonywany projekt 
sieci wodociągowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin 
przygotowania dokumentacji ulegał zmianom w związku z 
przedłużającą się procedurą pozyskania niezbędnych uzgodnień.

22. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Głównej – 
Piaski. Planowany koszt projektu 27.000,00zł. W miesiącu lipcu 
zostanie ogłoszone zapytanie o składania ofert przez projektantów.

23. Wykonanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi 
dojazdowej do pól ulica Słona Młaka na odcinku w km 0+753 
do 0+895 w m. Szlachtowa”. Podpisano umowę z firmą Usługi 
Budowlane i Inżynieryjne, Produkcja Materiałów Budowlanych 
Tadeusz Wiercioch 34-440 Kluszkowce ul. Słoneczna 14 na kwotę 
65.743,16 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
siedemset czterdzieści trzy złote 16/100 groszy).

Ponadto Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej:

1. zamontował przy DT Halka zakupione 2szt ławki - koszt 
787,20zł 

2. naprawił fontanny na pl. Dietla, i przy ZPL oraz wymieniło 
pompę w kaskadzie w Parku Dolnym - koszt 12133,14zł

3. wymienił 13 szt koszt metalowych w ciagu il. Zdrojowej - koszt 
4810zł

4. wykonał remont schodów na os. XX - lecia - koszt 568,23zł
5. obniżył krawężnik, chodnik na os xx lecia w celu umożliwienia 

przejazdu do miejsc postojowych - koszt 2482,45 zł
6. wyrównał drogę na Przysłop kruszywem łamanym - koszt 650zł 
7. wykonał zabezpieczenie studni wlotowej na ul. czarna Woda - 

koszt 3045
8. uzupełnił ubytków w ul. Partyzantów kruszywem łamanym. 

termin wykonania 10.07.2018 koszt 3100zł
9. wykonał zmiane organizacj ruchu na ul. Czarna Woda w 

Jaworkach koszt 14036,04 zł 
10. wykona odwodnienia na ul. Św. Krzyza dz. ewid 2080 - termin 

realizacji do 31 lipca koszt 9850 zł 
11. udrożnił kanalizację deszczową - 5000,00
12. na bieżąco wykonuje naprawe dróg -koszt 37433,76

Po nas nie spływa 
W niedzielę 29 lipca br. na przystani flisackiej w Szczawnicy 

miał miejsce finał akcji „Po nas nie spływa” Była to kontynuacją 
trzech akcji realizowanych w Polsce: CPR on the beach na Helu 
Nam nie wisi oraz Nas obchodzi – celem projektu było zaproszenie 
do darmowych szkoleń z ratownictwa kajakarzy, turystów i 
pasjonatów aktywności wodnych oraz zbiórka pieniędzy na 
międzynarodowe projekty szkoleniowe 2019.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Safe Water, Safe 
Land, grupa ratowników medycznych, górskich i jaskiniowych 
oraz instruktorów pierwszej pomocy a partnerem było  Miasto i 
Gmina Szczawnica. 

Nadrzędnym celem było dotarcie ze szkoleniami z pierwszej 
pomocy w miejsca, gdzie poziom wiedzy w tym zakresie jest wciąż 
niski oraz szerzenie świadomości, jak wiele zdziałać może jednostka 
w sytuacji realnego zagrożenia, w rezultacie ratując ludzie życie.  
W Szczawnicy zostało przeszkolonych kilkadziesiąt osób.

Szczawnica posiada dwie tablice reklamujące pobyt 
w naszym mieście ze zdjęciami atrakcji turystycznych. 
W Zabrzeży znajduje się tablica odnowiona w 2016 roku ze zdjęciami 
ze Spływu przełomie Dunajca oraz z promenady spacerowej. 
Natomiast w ostatnim czasie dokonaliśmy wymiany tablicy w 
Dębnie na nową z nowymi zdjęciami Parku Dolnego oraz Placu 
Dietla.
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Psy na biegunach

Czy Dejzi jest wilkiem
Dejzi ma jedenaście lat. Do Jaworek 

przywiózł ją muzyk z zespołu Skorpions. 
Podobno miała osiem miesięcy, podobno 
jej pierwsi właściciele nie dawali sobie z 
nią rady, podobno mordowała wszystkie 
kury w okolicy, podobno była to sunia 
rasy syberian husky, no właśnie, podob-
no… Dejzi zaopiekował się Staszek. Zrobił 
jej wybieg, budę, zaczął ją dobrze karmić 
i zabierać na spacery. I tak Dejzi została 
jego wiernym psem, psem jednego pana, 
psem czujnym, jak najlepszy stróż. Dejzi, 
mimo że łagodna w stosunku do ludzi, nie 
zatraciła swojego pierwotnego instynktu. 
Podobno potrafiła zerwać się nocą i dopaść 
w lesie dziką zwierzynę, podobno pewnej 
zimy upolowała osłabioną mrozami łanię. 
Podobno kiedyś spacerowała samotnie pod 
Ruskim Wierchem, ktoś zrobił jej zdjęcie, 
bo myślał, że to wilk.

Dejzi żyje w stadzie z resztą naszych 
psów, ale nie akceptuje żadnej z suk, żad-
nej poza Akitką. Lubi biegać w zaprzęgu 
i z entuzjazmem reaguje na widok szelek, 
jednak najbardziej odpowiadają jej samot-
ne długie spacery, samotne, czyli tylko ona 
i człowiek, jeden człowiek i jeden pies. De-
zji jest silną, dużą suką o pięknym wilcza-
stym umaszczeniu. Jako jedyna z naszych 
huskych rzewnie wyje nocami do księżyca. 
Ma bystre brązowe oczy, puszysty położo-
ny ogon i długie silne łapy. Nie ucieka, jak 

inne syberiany, ale trzeba mieć na nią oko 
ze względu na jej szczególne zmiłowanie 
do drobiu i dziczyzny. Dezji po śmierci 
Stasia mnie traktuje jak pana, dalej nie 
integruje się ze stadem, tylko czeka, by 
wziąć ją na długi spacer, by powędrować 
starym, utartym szlakiem tak jak wtedy, 
gdy byli tylko we dwoje, ona i on.

Wiele czytałam o udomowionych wil-
kach, o przypadkowych krzyżówkach i 
Wilczaku czechosłowackim. Podobno te 
ostatnie cechuje niesamowita wytrzyma-
łość i samodzielność, podobno to psy, któ-
re zarówno dobrze spisują się w zaprzęgach 
jak i jako psy stróżujące. Ale przecież De-
zji to podobno husky, no właśnie, podobno.

Zimo nie odchodź
Strasznie się boję, że odejdzie zima. Co 

prawda mówią o tym w prognozach już od 
tygodnia, a półmetrowe sople dalej zdobią 
wejście do Owczarni, ale i tak strach, że 
to koniec. Że nagle zrobi się szaro, mokro, 
że kalosze, że deszcz i wiatr. Więc proszę 
zimo, nie odchodź.

W tym roku wyjątkowo długo czekali-
śmy na biały raj. I jak już spadł wreszcie 
ten wyczekany śnieg, jak zrobiło się zim-
no, czysto i spokojnie, to mogłoby już tak 
zostać na wiele lat. Zimą nasze psy na bie-
gunach czują się najlepiej i choć alaskanom 
czasami brakuje futerka, to i tak na pewno 
od chlapy wolą mróz. Można wreszcie od-
kurzyć sanie, zimowy zestaw szelek, wy-

ścielić pieskom budy słomą, wyciągnąć ze 
starej skrzyni najcieplejsze buty, a schować 
przeciwdeszczowy płaszcz. Można tarzać 
się z psami do woli, wpuszczać je domu, 
do łóżka, a odkurzacz może spokojnie za-
padać w zimowy sen.

Ale jeśli Barbara i Andrzej mają rację, 
że idzie halny, że za chwilę wiatr zmiecie 
nam całą radość psich zaprzęgów, że zabie-
rze ze sobą mroźne noce i zimowy krem, to 
trzeba mieć jakiś plan b. Trzeba odkopać 
cztero-kołowy wózek, quada i hej. Trze-
ba znów dać się ochrzcić Sylwii mianem 
„pani błotko”, pogodzić się z kałużami i 
dłuższym dniem.

I chodź lubimy wiosnę, to póki co, dro-
ga zimo nie odchodź, daj się nam jeszcze 
tobą nacieszyć, bo jak jest tak pięknie, bia-
ło, to i na duszy lżej.

Kasia Kołodziejska

Świat akwarelą 
malowany

(Rozmowa z Joanną Dziubińską, właści-
cielką Galerii Krzywa Jabłonka).

- W lipcu w Krzywej Jabłonce odbył się 
wernisaż nowej wystawy. Kto jest jej auto-
rem? 

A u t o r k ą 
jest Danuta 
Franczak z 
Mszany Dol-
nej. Na werni-
saż,  który od-
był się 21 lipca 
br. przybyli 
z a p r o s z e n i 
goście, rodzi-
na, przyjaciele 
i wielbiciele 
t wó r c z o ś c i 
artystki. Malarka opowiadała o swoich ob-
razach, o inspiracjach, o tym co daje jej na-
tchnienie. Chętnie odpowiadała na zadawa-
ne przez gości pytania. Wernisaż obywał się 

w rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Pani 
Danuta opowiadała o znaczeniu światła w 
jej malarstwie i o szczególnym zamiłowa-
niu do kolorów. 

- Jakie rodzaje technik malarskich stosu-
je artystka? W czym czuje się najlepiej?

Jest artystycznym samoukiem. W swo-
ich pracach stosuje różne techniki: maluje 
akwarelami, akrylami, rysuje także paste-
lami, maluje na płótnie, na drewnie, pisze 
ikony. Jej ukochaną techniką jest jednak 
akwarela, dlatego  na obecnej wystawie pre-
zentuje swoje akwarelowe prace. 

-  Prace o jakiej tematyce znalazły się na 
wystawie w Krzywej Jabłonce?

Tematyką jej obrazów w przeważającej 
części są: górskie pejzaże, folklor, sielskie 
chaty, przyroda i drewniane zabytkowe ko-
ściółki, a także cykl akwarelowych portre-
tów. W Krzywej Jabłonce ma na stałe eks-
pozycje swoich prac.

- Do kiedy będzie trwać wystawa i czy 
można nabyć prace malarki? 

Wystawę prac Danusi Franczak w naszej 
galerii można będzie podziwiać do 5 wrze-

śnia. Istnieje oczywiście możliwość zaku-
pienia jej prac, aby każdy miłośnik sztuki 
mógł mieć w swoim domu kawałek pie-
nińskich skał i jaworczańskiego nieba, pod 
którym wygrzewają się owieczki pilnowane 
przez dostojne owczarki podhalańskie.

- Jakie są plany wystawiennicze Galerii 
Krzywa Jabłonka na kolejne miesiące?

Szczawnicka Galeria Krzywa Jabłonka 
w swojej ofercie posiada prace kilkunastu 
artystów z terenu Pienin i Gorców. Ko-
lejnym artystą, który zaprezentuje u nas 
swoją twórczość będzie znamy wszystkim 
szczawniczanom fotograf Zbigniew Lach 
– wernisaż jego wystawy już 8 września. 
Zapraszamy!

 - A kiedy odbędzie się wystawa autorska 
właścicielki galerii? 

Chciałabym zaprosić na sierpniową wy-
stawę moich prac do Eglander Caffé, gdzie 
prezentuję fotografie w stylu retro, malar-
stwo na szkle i ikony wykonane technikami 
mieszanymi.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Alina Lelito
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Z a w o d y 
w   b ło c i e

Wyjątkowo widowiskowe okazały się 
kolejne, czwarte już zawody Super-Enduro, 
które w szczawnickich kamieniołomach 
zorganizował klub Moto-Pasja. Zawodnicy 
musieli przedzierać się przez kałuże, płoty 
i bagno.

Sobotnie opady deszczu sprawiły, że 
trudna trasa po dawnych kamieniołomach 
stała się jeszcze bardziej widowiskowa. 
Całe szczęście w niedzielę 15 lipca pogoda 
dopisała i na zawody przybyło bardzo wie-
lu widzów. Mimo to stojący wzdłuż trasy 
kibice byli obrzucani błotem wyrzucanym 
spod kół ryczących maszyn.

Zawodnicy startowali w trzech kate-
goriach wiekowych: seniorzy, młodziki 
i juniorzy. Każda grupa miała dwa biegi 
na dostosowanych do swoich umiejętności 
trasach, które jednak w części się pokry-
wały. Zwyciężał zawodnik, który pokonał 

największą ilość okrążeń. Przy 
równej ilości przejazdów decy-
dował lepszy czas.

W klasie Senior na podium 
stanęli:

Bartłomiej Baziak z OKM 
Olszana

Jarosław Guzik z MKS Gor-
ce

Adam Podgórski z RMK Li-
manowa

W kategorii Młodzików zwy-
ciężyli:

* w grupie pojemności 50-65
Jakub Walas
Karim Szenk
Dawid Cepelik
* w grupie pojemności 85
Szymon Kuś
Adrian Skoczeń
Bartek Szczepaniak
W kategorii Junior:
Mateusz Nowak z W&W
Grzegorz Kowalczyk z Raf Racing
Michał Szczepaniak z Moto-Pasji

Niestety nie obeszło się bez kontuzji: je-
den z zawodników podczas upadku wybił 
sobie bark – do przyjazdu karetki zajęli się 
nim ratownicy GOPR i strażacy ze szczaw-
nickiej OSP.

Zawody te, na pewno zapadną w pamię-
ci zawodników i kibiców. Kolejne Super-
-Enduro organizowane przez Moto-Pasję 
już 23 września.

Joanna Dziubińska

Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Skutki  powodzi 
w Powiecie Nowotarskim
Tematem wiodącym Komisji Infrastruktury 

oraz ostatniej Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego, była sytuacja 
po powodziach które nawiedziły nasz powiat w lipcu. Najwię-
cej szkód drogowych powstało we wschodniej części powiatu. 
Szczególnie poważnym uszkodzeniom uległy obiekty w ciągu 
drogi powiatowej Harklowa - Tylmanowa. W Ochotnicy Górnej 
rzeka opuszczając koryto wdarła się w korpus drogi i spowodo-
wała trwałe uszkodzenie jej ok. 80-metrowego odcinka, tak że 
konieczne było jej czasowe zamknięcie ze względów bezpieczeń-
stwa. Wysoki poziom stanu wody naruszył również przepusty w 
bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego odcinka. W Ochotnicy 
Dolnej podmyte zostały dojazdy po obu stronach do mostu „Pod 
Słubicą”. W miejscowości Nowa Biała rzeka Białka również zna-
cząco zniszczyła most. Niektóre obiekty mostowe w rejonie miej-
scowości Trybsz wymagają gruntownego oczyszczenia z drzew 
i konarów, osadzonych na ich filarach przez wody powodziowe. 

Wstępne szacunki wskazują, że bieżące zabezpieczenie uszkodzo-
nych obiektów powiatowych będzie kosztować nie mniej niż 350 
tys. złotych. Natomiast szacowana całkowita wartość szkód po-
niesionych w związku z powodzią wyniesie 38 mln złotych.

Kolej regionalna na Podhalu
Słynna Zakopianka już od lat przysparza kierowcom nerwów, 

stresów oraz długich godzin spędzonych w korkach. By chociaż 
trochę poprawić tą sytuację, Powiat Nowotarski będzie brał udział 
w finansowaniu inicjatywy transportowej o nazwie „Podhalańska 
Kolej Regionalna”, realizowanej przez Województwo Małopol-
skie przy udziale podhalańskich samorządów. Szesnaście kursów 
dziennie ze średnio cogodzinnym cyklem kursowania na trasie 
Nowy Targ - Zakopane (część przedłużona do Chabówki) cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. Oferta skierowana jest zarówno 
do mieszkańców Podhala – uczniów, osób pracujących, jak rów-
nież do turystów, którzy w szybki i atrakcyjny cenowo sposób 
mogą się przemieszczać się pomiędzy górskimi miejscowościami. 
Prawie 7 tysięcy osób podróżuje każdego tygodnia pociągami. 
Zdarzają się kursy, w których w jednym pociągu podróżuje ok. 
130 osób. By zapewnić pasażerom jak największy komfort podró-
ży, Przewozy Regionalne zdecydowały o skierowaniu na trasę po-
jazdów o większej pojemności.
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Trasą letnich wycieczek

Kawałek polskiej ziemi 
w Niagara-on-the Lake, Ontario

W pobliżu naszego miejsca zamieszkania w Kanadzie, w miej-
scowości Niagara-on-the-Lake, znajduje się szczególne miejsce 
związane z historią Polski i Polakami. Jest to Polski Narodowy 
Cmentarz Wojskowy Rekrutów Generała Hallera, niewielka dział-
ka,  około 15 x 15 metrów, a jakże ważna dla wszystkich miesz-
kających w Kanadzie Polaków. Oddana krajowi Polskiemy przez 
rząd kanadyjski, na wieczne posiadanie, jest jedynym kawałkiem 
ziemi na kontynencie północno-amerykańskim, należącej do na-
rodu polskiego. Niedawno, wraz z moim mężem Januszem, od-
wiedziliśmy to miejsce, aby zapoznać się bliżej z jego historią. 

W czasach, gdy od końca XVIII wieku Polska podzielona była 
między Rosję, Prusy i Austrię, i została wymazana z  politycznej 
mapy świata, naród polski nigdy nie porzucił idei wolności naro-
dowej. W czasie I wojny światowej polscy imigranci w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, dowodzeni przez polskiego patriotę 
i pianistę Ignacego Paderewskiego, wpadli na pomysł utworzenia 
polskiej armii na terenie Kanady. Projekt ten został omówiony z 
rządami Kanady, Francji i Ameryki, a bardzo duży wpływ w two-
rzeniu polskiej armii miało stowarzyszenie Polskie Sokolstwo w 
Ameryce. W latach 1917-1919, aż 22,174 wolontariuszy polskiego 
pochodzenia przekroczyło rzekę Niagara z miasta Youngstown, 
w stanie Nowy Jork, do miasteczka Niagara-on-the-Lake w Ka-
nadzie i dołączyło do armii 221 polskich Kanadyjczyków w celu 
szkolenia wojskowego. Polscy wolontariusze zostali przeszkoleni 
w obozie wojskowym im. Kościuszki przez kanadyjskich ofice-
rów pod dowództwem podpułkownika A. D. Lepana. Uzbrojeni 
i sfinansowani byli przez Francję, a zatem nosili francuskie nie-
bieskie mundury i dlatego zostali nazwani „Błękitną Armią”. W 
Europie wolontariusze tej armii zostali przydzieleni do Czwartej 
Armii Francuskiej w grupach batalionów i pułków i uczestniczyli 
na froncie zachodnim w sektorze szampańskim Francji w 1918 r. 
W październiku 1918 r. batalion i grupy pułkowe zostały zjedno-
czone, tworząc odrębną armię polską, która z dodatkowymi pol-
skimi wolontariuszami z całego świata liczyła około 80 tysięcy 
żołnierzy pod dowództwem polskiego generała Józefa Hallera. 
Pod koniec I wojny światowej żołnierze ci zostali przetranspor-
towani przez Niemcy, by dołączyć do większych polskich sił, aby 
zapewnić  niepodległość Polski, po 123 latach zniewolenia, a tak-
że odeprzeć inwazję bolszewików na polską ziemię.   

W tym roku przypada setna rocznica poświęcenia Polskiego 
Cmentarza Wojskowego w Niagara-on-the-Lake, który powstał w 
1918 roku w wyniku epidemii hiszpańskiej grypy. Epidemia ta 
spustoszyła obóz szkoleniowy, zabierając życie 43 rekrutów. Była 
to okrutna epidemia, która pochłonęła życie około 1 procenta całej 
światowej populacji, więcej istnień ludzkich niż pierwsza wojna 
światowa. Na cmentarzu wojskowym w  Niagara-on-the-Lake 
spoczywa 25 z 41 żołnierzy zmarłych podczas epidemi, ale na 
tablicy pamiątkowej znajdują się nazwiska wszystkich zmarłych  
wówczas żołnierzy. Uhonorowana jest również Elizabeth Asher, 
nie-Polka, mieszkanka miejscowości Niagara-on-the-Lake, któ-
ra ryzykowała własnym życiem i bezpieczeństwem opiekując się 
chorymi żołnierzami. Później to ona walnie przyczyniła się do po-
wstania Polskiego Cmentarza Wojskowego, jako miejsca spoczyn-
ku żołnierzy polskich. Pozostała ona dozorczynią tego cmentarza 
aż do swojej śmierci w 1941 r. Elisabeth Asher została pierwszą 

kanadyjską osobą cywilną udekorowaną Orderem Odrodzenia 
Polski w uznaniu za jej życzliwość wobec żołnierzy i oddaniu 
sprawie polskiej. Rząd polski przyznał jej także Krzyż Zasługi 
w 1934 r.

Narodowy Cmentarz Wojskowy Rekrutów Generała Hallera 
został odrestaurowany w 2000 roku przez polskie stowarzysze-
nia weteranów amerykańskich i kanadyjskich oraz Kongres Po-
lonii Amerykańskiej. Każdego roku, w drugą niedzielę czerwca, 
przedstawiciele polskich społeczności z Kanady i Stanów Zjed-
noczonych, w tym członków parlamentu kanadyjskiego, polskich 
konsulów, burmistrzów miast Niagara-on-the-Lake i amerykań-
skiego miasta Niagara Falls,  szefowie organizacji i weteranów 
polsko-kanadyjskich i polsko-amerykańskich przybywają tu, aby 
złożyć hołd polskim żołnierzom, którzy gotowi do walki o swój 
kraj, ulegli wybuchowi śmiercionośnej hiszpańskiej grypy pod-
czas szkolenia wojskowego. Ich groby stanowią trwały pomnik 
tego wielkiego patriotycznego przedsięwzięcia. Polonia oddaje tu 
również hołd wszystkim mieszkańcom Niagara-on-the-Lake, któ-
rzy zapewnili tym żołnierzom zagranicznym bezprecedensowe 
wsparcie społeczne, kulturalne, materialne, medyczne i empatycz-
ne, i którzy przyczynili się w dużej mierze do odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził 
to miejsce i złożył kwiaty na cmentarnym ołtarzu podczas swej 
wizyty w Kanadzie w 2016 roku. 

My, stojąc na niewielkim cmentarzu, czuliśmy pod nogami na-
szą polską ziemię, a w sercach dumę jak i wdzięczność dla spo-
czywających tu żołnierzy oraz dla wszystkich tych, którzy chronią 
pamięć o nich, aby trwała ona na zawsze dla dalszych pokoleń 
Polonii. Janusz patrząc na pomnik generała Hallera, opowiedział 
mi historię o jego dziadku, Franciszku Wierciochu, przydomek 
Buraś, ze Szczawnicy.  Latem 1914 roku, dziadek był 18. letnim 
młodzieńcem, żyjącym marzeniami o lepszej przyszłości. Wraz 
ze swoim kolegą postanowili, że tego roku, po zakończeniu żniw, 
pojadą do Kanady, aby polepszyć swoją sytuację ekonomiczną. 
Jednakże, w sierpniu tego roku wybuchła  I wojna światowa, unie-
możliwiając ich wyjazd. W zamian, dziadek Franciszek został 
pobrany do wojsk austryjackich, gdyż do takiego zaboru należała 
wówczas Szczawnica. W związku z działaniami wojennymi, zna-
lazł się on we Włoszech, gdzie dowiedział się o tworzeniu Polskiej 
Armii pod dowództwem generała Józefa Hallera. Dziadek Fran-
ciszek udał się zatem do Francji, gdzie przyłączył się do Armii 
Hallera i walczył na wielu frontach. Gdy opuścił Szczawnicę w 
1914 roku nosił mundur austryjacki, a powrócił do niej nosząc już 
mundur polskiej armii. 

“Za Wolność Waszą i Naszą”

Anna Kondracka - Wiercioch
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Kazimierz Majerczak 

Niezapomniany kapłan cz. XII

KS. JAN KOZIOŁ W OCENIE TYCH, KTÓRZY GO ZNALI
Czy święty? W piśmie do Kurii Biskupiej w Tarnowie z dnia 

29 maja 1931r. przełożony ks. Jana Kozioła, ks. dziekan dekanatu 
krościeńskiego nazywa go „Wzorowym kapłanem”, nadzwyczaj 
pracowitym i sumiennym katechetą” oraz „gorliwie pracującym 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej i rozwijającym działalność 
Akcji Katolickiej”180. – „Tych kwestii (chodzi o wizjonerskie prze-
życia duchowe Służebnicy Bożej s. Leonii Nastał – przyp. auto-
ra) nie mówię obecnemu spowiednikowi, jakkolwiek jest bardzo 
świątobliwy (ks. Prefekt Jan Kozioł)”181. – „Był to kapłan wielkiej 
świątobliwości, niezmordowanej gorliwości i niezwykłej pokory, 
pełen Ducha Bożego” (Bronisława Węglarz)182. Nic dziwnego, że 
coraz więcej ludzi wierzy w świętość ks. Jana Kozioła. A wiara ta 
sięga jego życia, gdy przez parafian bywał nazywany „drugim św. 
Janem Bosco” (Bronisława Węglarz)183. – „W koleżeńskiej grupie 
nauczycielskiej mówiono o nim, że to święty człowiek’ (Józef 
Węglarz Matusek)184. Jeszcze przed śmiercią ks. Kozioła „siostra 
zakonna usługująca chorym do siostry zakrystianki ze Szczaw-
nicy, która odwiedziła ks. Prefekta w szpitalu, powiedziała: „nie 
wiecie kogo macie, macie świętego” (Bronisława Węglarz)185. Tę 
samą opinię czynami ogłosili ludzie biorący udział w powitania 
ciała ks. Kozioła przy Kotońce oraz w jego pogrzebie: „Po śmierci 
śp. Ks. Prefekta, siostry zakonne, ludzie świeccy i chorzy przy-
chodzili do jego zwłok modlić się i pocierali o jego ciało i trumnę 
różańce, medaliki i różne święte rzeczy” (Bronisława Węglarz)186. 
W przemowie pogrzebowej ks. Wojciech Zygmunt, administra-
tor parafii, powiedział m.in.: „…cieszmy się, że będziemy mieli 
tak bliskiego świętego w niebie, który będzie orędował za nami” 
(Bronisława Węglarz)187. A później opinia o jego świętości wrasta-
ła lawinowo.

Przykłady: „Moim zdaniem ks. Kozioł już za życia był świętym” 
(Józefa Tokarczyk)188. – „Był to ksiądz święty za życia, jestem tego 
pewna”(Aniela Krupczyńska)189. Po wojnie, w latach pięćdziesią-
tych, gdy byłam jeszcze panną, rozmawiałam z siostrą Klemensą, 
którą wspominam jako bardzo świątobliwą zakonnicę. W trakcie 
tej rozmowy wspomniałyśmy ks. Kozioła. Powiedziałam jej, że 
ludzie mówią i ja też tak myślę, że ks. Kozioł powinien być ogło-
szony świętym. Siostra odpowiedziała mi, że też tak uważa, ale do 
tego oprócz świętości życia trzeba mieć też znajomości, a Ksiądz 
Kozioł był biedny” (Józefa Słowik)190. – „Był świętym kapłanem” 
(Janina Gabryś)191. – „Uważam, że powinien być ogłoszony jako 
święty” (Zofia Zachwieja – Kudłacz)192 – „mam wewnętrzne prze-
konanie, że zasłużył sobie na wyniesienie Go na ołtarze, co daj 
Boże. Amen.” (Helena Wiercioch)193. – „Swoją opiekuńczością, 
serdecznością, sprawiedliwością zasłużył sobie na naszą pamięć, 
wdzięczność i na to, żeby był ogłoszony jako święty” (Maria 
Wiercioch)194.- „A teraz po jego śmierci proszę go o wstawien-
nictwo w modlitwie. W moich oczach ks. Jan Kozioł był człowie-
kiem świętym (Stanisław Bartkowski)195. – „Był tak cudownym 
człowiekiem, że i teraz po śmierci wyjednuje u Boga ludziom to o 
co oni proszą” (Jadwiga Jedynak – Toś)196. „Gdy jestem na cmen-
tarzu zawsze odwiedzam grób księdza Jana Kozioła i uciekam się 
do Niego w różnych trudnych sprawach moich i moich bliskich, 
a takowych nie brakuje każdego dnia”(Zofia Gacek)197. /…/ Ma-
ria Widomska w roku 2011 przyjechała na wspólna z parafianami 
modlitwę przy grobie ks. Kozioła aż z Limanowej. Powiedziała 

wtedy do zebranych, z ks. proboszczem Franciszkiem Bondkiem 
na czele, m.in. słowa: „macie tu świętego”. Nieświadomie powtó-
rzyła ww. słowa siostry – pielęgniarki z nowotarskiego szpitala, 
powiedziane o ks. Koziole przed jego śmiercią, do odwiedzającej 
go szczawnickiej siostry zakrystianki200./…/

Osobę i pracę ks. Jana Kozioła krótko i zwięźle charakteryzują 
słowa: miłość do Boga i do ludzi. Szczawniczanie jej doświadczali 
za jego życia oraz doświadczają jej obecnie. Niezależnie od tego 
co ktoś sądzi o przedstawionych wyżej informacjach, zdarzeniach 
czy ocenach, nie potrafi zaprzeczyć temu, że fenomen ks. Jana 
Kozioła mający znamiona kultu trwa nieprzerwanie (!) przez po-
nad 70 lat od jego śmierci. Czy wszyscy szczawniczanie o tym 
wiedzą Czy znają zasługi ks. Jana Kozioła i łaski przez niego wy-
proszone? Czy proszą go o wstawiennictwo u Boga?

W roku 2011 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej rozpo-
czął coroczne obchody Dnia księdza Jana Kozioła. Ustalono, 
że dniem tym będzie zawsze niedziela najbliższa rocznicy jego 
śmierci przypadającej w dniu 23 sierpnia. Gdy padła taka pro-
pozycja przyjęto ją od razu jednogłośnie. Nikt z zebranych nie 
pytał się, co to za ksiądz, dlaczego mamy go wspominać. W na-
stępnym roku obchodzono siedemdziesięciolecie śmierci ks. Jana. 
W tej uroczystości wzięło udział kilku księży, Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica, poczty sztandarowe miejscowych organizacji 
społecznych, góralscy skrzypkowie, parafianie szczawniccy oraz 
kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów przybyłych z rodzin-
nej ziemi ks. Kozioła ze swoim ks. proboszczem. Obchody Dnia 
Księdza Kozioła rozpoczęto od uroczystego odsłonięcia i poświę-
cenia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez oddziała Pieniński 
PTTK w Szczawnicy a umieszczonej przed dawnym mieszkaniem 
ks. Kozioła. Następnie odprawiono uroczystą Mszę św., a po niej 
uformowała się procesja, której uczestnicy odmawiając różaniec 
przeszli na cmentarz odległy od kościoła parafialnego o około je-
den kilometr. Tam złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze, 
modlono się a także przypominano sylwetkę ks. Jana Kozioła: 
jego pracę, zasługi i bardzo uroczysty pogrzeb, który był wręcz 
manifestacją. Tak rozpoczęte obchody Dnia Księdza Kozioła są 
kontynuowane. 

Koniec

Przypisy:
180. Archiwum Diecezji Tarowskiej, PK VII/22, Nr 3478/31.
181. Op.cit. s. Leonia Nastał, Uwierzyłam…, s.463. Por.tekst z 

przypisem 96.
182. Op.cit.(Bronisława Węglarz).
183. Op.cit.(Bronisława Węglarz).
184. Op.cit. (Józef Węglarz Matusek).
185. Op.cit.(Bronisława Węglarz).
186. Op.cit.(Bronisława Węglarz).
187. Op.cit.(Bronisława Węglarz).
188. Op.cit.(Józefa Tokarczyk)
189. Op.cit.(Aniela Krupczyńska)
190. Op.cit.(Józefa Słowik)
191. Op.cit.(Janina Gabryś)
192. Op.cit.(Zofia Zachwieja –Kudłacz)
193. Op.cit.(Helena Wiercioch)
194. Op.cit.(Maria Wiercioch)
195. Op.cit.(Stanisław Bartkowski).
196. Op.cit.(Jadwiga Jedynak – Toś)
197. Op.cit.(Zofia Gacek)
200. Por. tekst z przypisem185
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Anna Malinowska TPSP

fot. Joanna Dziubińska

Kwieciste  hafciarskie 
wzory w kawiarni 

Eglander Caffe

W lipcu mieliśmy możliwość obejrzenia 
wystawy haftu pienińskiego w wykonaniu Zo-

fii Drążkiewicz, która wielokrotnie już gościła ze swoimi wy-
stawami w Małej Galerii Eglander Caffe. I tym razem  artystka 
zaprezentowała swoje ulubione rękodzieło. Ta wystawa była kon-

tynuacją zainteresowań 
artystki- hafciarki, kon-
tynuacją tradycyjnych 
wzorów haftu pieniń-
skiego. O tym, że ta tra-
dycja jest stale obecna 
w kręgu zaintereso-
wań Zofii Drążkiewicz 
świadczą  zastosowane 
motywy przyrodnicze 
twórczo wykorzystane w 
serwetach, bieżnikach, w 
kamizelkach, gorsetach i 
wyszywanych obrazach. 
Aby te tradycyjne wzory 

nie uległy zapomnieniu, Zofia Drążkiewicz prowadziła zajęcia w 
minionym roku szkolnym z młodzieżą w szczawnickim gimna-
zjum i w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Pienińskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku. Pracowitość i cierpliwość wymagana 
przy realizacji wspomnianych serwetek i bieżników widoczna jest 
w pracach zaprezentowanych na wystawie. Na wernisażu, który 
odbył się 19 lipca grono przyjaciół i członków TPSP w gorącej 
atmosferze lipcowego popołudnia uczestniczyło w interesującej 
prezentacji samej autorki, która ciekawie opowiadała o tajni-
kach żmudnej hafciarskiej pracy. Goście byli pełni podziwu dla 
pracowitości, cierpliwości i pomysłowości użytych wzorów oraz 
życzyli autorce wielu kolejnych twórczych lat życia  i satysfakcji  
płynącej z artystycznej pasji.

Podróże małe i duże

Kraina Dolnego Renu 
Do tej francuskiej krainy trafiamy nie 

przypadkowo. Bo zareklamowana jako 
miejsce nader zielone, w sercu którego 
znajdują się bajeczne, malutkie wioseczki, 
usytuowane między niewysokimi zalesio-
nymi górkami. Te z kolei kryją w sobie nie-
zliczoną ilość zamków i zamkowych ruin. 
Dobre na weekendowe spacery zarówno 
dla małych jak i dużych wędrowników.

Przyjeżdżamy w okolice miasteczka 
Niederbronn-les-Bains, gdzie fartem dzień 
przed wyjazdem udało nam się znaleźć 
nocleg. Na szlak, wyszukany na chybił tra-
fił w dniu przyjazdu, prowadzący do ruin 

zamku Wasenbourg, wyruszamy spod ma-
łego kościółka. Już pierwszą atrakcją napo-
tkaną zaraz po wyjściu z auta okazują się 
być lamy, które sporym stadkiem obser-
wują nas zza ogrodzenia tuż przy parkin-
gu. Robiąc dosłownie parę kroków dalej 
trafiamy na istne zoo. Za kolejnym ogro-
dzeniem dostrzegamy kroczącego dumnie 
pawia, biegające po zielonej trawie świnki 
morskie czy stado koziołków zjeżdżają-
cych na dziecięcej zjeżdżalni! Taak! Idąc 
dalej wzdłuż ogrodzenia natrafiliśmy jesz-
cze na dzika oraz świnie w błotnej zagro-
dzie. To dopiero niespodzianka. Następnie 
szlak skręca już do lasu, prowadząc nas 
mocno w górę by potem prawie u szczytu 
rozgałęzić się na wiele szerszych dróżek, 
będących również ścieżkami rowerowymi. 

W końcu dochodzimy 
do ruin zamku, z któ-
rego rozpościera się pa-
norama na leżące u jego 
stóp miasteczka.

Następnego dnia po-
stanowiliśmy znów na 
szybko poszukać kolej-
nych szlaków prowadzą-
cych do zamków. Nasz 
wybór całkiem przy-
padkowo padł na zamek 
Windstein i okazał się 
on strzałem w dziesiąt-
kę! Co prawda bardzo 
dużo drogi pokonuje się 

samochodem i zostaje tylko niewielkie 
podejście pod same bramy ruin, ale za to 
są to ruiny nie byle jakie. Niegdyś zamek 
wkomponowany był idealnie w czerwone 
bloki skalne, dziś tu i ówdzie pozostały 
wykute w kamieniu przejścia z komnaty 
do komnaty czy schody prowadzące na 
wyższe kondygnacje. A samo obchodze-
nie tych pozostałości dostarczyło nie lada 
emocji Czarkowi, który zachwycony był 
możliwością drobnego wspindrania się 
po skałkach. Co nas zaskoczyło to to, że 
wszystkie skały górujące pośród ruin obite 
są trasami wspinaczkowymi i to w ocenie 
starego wspinacza Mariusza, należącymi 
do nie najłatwiejszych. Tylko wspinających 
się brakuje… Na przeciwnym wzgórzu, 
na które bardzo szybko można się dostać, 
znajduje się druga część zamku, bardziej 
okazała i lepiej zachowana.

Mając jeszcze trochę czasu w zapasie 
przed powrotem do domu, zaliczamy na-
stępny zamek, a właściwie jego kompletne 
ruiny na szczycie jednego z pagórków. Jed-
nak tym razem docierając do celu jesteśmy 
rozczarowani, bo w rzeczywistości są to 
mało okazałe ruiny w środku lasu. Okazu-
je się, że okolica jest tak bogata w zamki 
bądź ich ruiny, że wybierając szlak na chy-
bił trafił nigdy nie wiadomo na co się trafi. 

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na www.caravanin-

gworld.pl
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Śmietanowi bracia
Każdy z nas ma zapewne jakieś ulubione ro-

śliny, które chętnie ogląda, którymi się szczegól-
nie interesuje, które go nawet fascynują. Czy to 
wyglądem – chyba najczęściej – czy też pocho-
dzeniem, sposobem życia... Zdarza się jednak, 

że zmienia się nam gust i pragniemy poznać coś nowego. Jak to 
mawiał profesor, uczący mnie w liceum rysunków: „co jakiś czas 
zmieniają się upodobania ludzkie”. I tak jest w istocie. Kiedyś, 
przez długie lata związany byłem, jako badacz, a także, rzec moż-
na, uczuciowo, z trawami. Dzięki nim wspinałem się na kolejne 
szczeble mej kariery naukowej. Dostarczały mi wiele nader in-
teresujących tematów badawczych. Nadszedł jednak moment, w 
którym zapragnąłem poszerzyć zakres mych poszukiwań i zain-
teresowałem się roślinami całkowicie różnymi od traw, a miano-
wicie... drzewami. Pisałem o nich samych, także o ich niezwykłej 
symbolice. Poza tym od czasu do czasu „odkrywam” kolejne ro-
śliny, które mnie niespodziewanie urzekają. Tak było, gdy w inny 
niż wcześniej sposób spojrzałem na zwykłą koniczynę łąkową, 
która dzięki temu wnikliwemu oglądowi stała się... niezwykła! 
Wprost urzekła mnie urodą kwiatostanu. 

A dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dwóch gatunkach z tej sa-
mej co koniczyna rodziny bobowatych (inaczej motylkowatych), 
a po łacinie Fabaceae (lub Papilionaceae). Są to przelot alpejski 
(Anthyllis alpestris) i przelot pospolity (Anthyllis vulneraria). 

Do rodzaju Anthyllis, którego zasięg geograficznego występo-
wania rozciąga się na obszar Europy, Azji południowo-zachodniej 
i północną Afrykę, należy ok. 35 gatunków. Największe ich zróż-
nicowanie występuje na naszym kontynencie, w basenie Morza 
Śródziemnego.

W Polsce występują tylko dwa wymienione wyżej gatunki. 
Są to rośliny wieloletnie, osiągające wysokość do 60 cm (przelot 
pospolity). Liście mają dwojakiego rodzaju – odziomkowe i ło-
dygowe. Na podstawie wyglądu liści (także po rozmiarach kwia-
tów – większe u przelotu apejskiego) można je stosunkowo łatwo 
odróżnić. 

Jednak najbardziej zachwycające są dla mnie kwiaty, które w 
rodzinie bobowatych przyjmują dość wyrafinowaną formę. Kie-
lich jest dość duży, u przelotu pospolitego, za młodu, pokryty ja-
snymi, niemal białymi włoskami, zaś u przelotu alpejskiego po 
przekwitnięciu staje się brudnoszary i rozdęty. Natomiast niezwy-
kła jest korona kwiatowa, barwy żółtej lub wręcz złocisto-żółtej, 
która składa się z części o „żeglarsko-ptasich” nazwach, miano-
wicie: żagielka i dwóch skrzydełek, połączonych w nasadzie tzw. 
łódeczką. W każdym kwiatku znajdziemy dziesięć pręcików zro-
śniętych w rurkę. Te niezwykłej urody kwiaty, rozwijające się od 
maja do sierpnia, zebrane są na szczycie łodygi w sporych rozmia-
rów główkowaty kwiatostan. Jaka szkoda, że nierzadko atakowa-
ne są przez jeden z gatunków motyla modraszka, którego larwy 
żywią się nasionami przelotu! 

W młodym stadium rozwoju (szczególnie u przelotu pospoli-
tego), kwiatostan kojarzy mi się z porcją... śmietankowo-cytry-
nowych lodów (to stało się powodem nazwania tych gatunków 
„śmietanowymi braćmi”). Owa wdzięczna, o „smakowitym” wy-

glądzie, główka jest u nasady objęta dwiema podsadkami (pod-
sadka po łacinie - bractea, po angielsku - bract), czyli liśćmi, z 
kąta których wyrasta kwiatostan lub jego część. Owocem przelo-
tów są jednonasienne strąki z dwubarwnym nasieniem – po części 
zielonym, po części jasnożółtym.

Miejscem występowania przelotu alpejskiego są góry Europy. 
W Polsce rośnie tylko w Tatrach, od regla dolnego po piętro halne, 
chociaż najczęściej można się na niego natknąć w reglu górnym i 
w piętrze kosówki. Wchodzi w skład naskalnych muraw, rozwija-
jących się na wapieniu.

Natomiast przelot pospolity, zwany niekiedy przelotem upraw-
nym, ma szerszy obszar występowania – Europa, Azja Mniejsza i 
Afryka Północna. Ponadto bywa też uprawiany w kilku  regionach 
świata. W Polsce jest rozpowszechniony na niżu i w niższych po-
łożeniach górskich. 

W Pieninach po stronie polskiej bardzo częsty po 800 m n.p.m., 
sporadycznie przekracza 1000 m. Rośnie na ciepłolubnych łąkach, 
w murawach naskalnych, niekiedy na żwirowiskach. W literaturze 
florystycznej podawany od końca XIX w. przez wielu autorów.

Jest to gatunek zmienny morfologicznie, toteż wyróżnia się w 
jego obrębie kilka podgatunków lub odmian. 

Kwiaty, również całe ziele są używane w ziołolecznictwie. Sub-
stancji czynnych jest wiele, m.in. izoflawony, flawonoidy garbni-
ki katechinowe. Wyciągi z przelotu wchodzą w skład niektórych 
kosmetyków (mają np. zapewniać odpowiednią wilgotność skóry). 
W medycynie ludowej niektórych krajów europejskich wodne i al-
koholowe wyciągi z przelotu są stosowane np. jako środek uspoka-
jający, moczopędny lub łagodzący kaszel. Zewnętrznie odwarem 
ze świeżego ziela lub kwiatów przelotu leczono rany, owrzodzenia 
i wypryski. W literaturze można się też zapoznać z przepisami 
sporządzania nalewek (na winie) z kwiatów przelotu pospolitego. 
Podobno pomagają na przypadłości choroby krążeniowej i zabu-
rzenia nerwowe.

Bez wątpienia warto wybrać się w letni, pogodny dzień na pie-
nińskie (i nie tylko pienińskie) łąki, odszukać tę piękną roślinę i 
przyjrzeć się jej niezwykłemu wyglądowi z bliska. Nie będzie to 
czas stracony!

      
   Ludwik Frey
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