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Po fali deszczy, które przeszły przez Szczawnicę w nocy z 
piątku na sobotę i sobotnie dopołudnie, wieczór okazał się 
łaskawy. Dzięki temu publiczność przybyła na plac przy dol-

nej stacji kolejki PKL 11 sierpnia mogła bez przeszkód cieszyć 
się programem przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy i Stowarzyszenie „Dajmy Nadzieję”.

Pierwsza część koncertu, zapowiedziana przez prezesa Stowa-
rzyszenia Michała Zachwieję, miała charakter charytatywny. Na 
scenie wystąpiła kapela ludowa z Ochotnicy Dolnej „Wstozecka”, 
w repertuarze góralskim. Siedem młodych, zdolnych dziewcząt, 
śpiewających i jednocześnie grających na skrzypcach i basach, bar-
dzo dobrze zaprezentowało się przed zebranymi widzami, zbierając 
zasłużone brawa. Kapela zagrała dla Marii Iwony Nowak, na rzecz 
której podczas koncertu odbywała się zbiórka pieniężna. 

Maria Iwona Nowak jest niespełna 33. letnia kobietą chorującą 
na FSHD (dystrofię twarzowo- łopatkowo - ramieniową czyli za-
nik mięśni). Maria w dzieciństwie przeszła dwa ciężkie wypadki 
samochodowe, została potrącona na pasach. Po drugim wypadku 
wykryto u niej tą właśnie chorobę. W młodym wieku, świat się jej 
zawalił, lecz po krótkim załamaniu powstała, rozpoczęła nierów-
ną walkę z chorobą, skończyła liceum, później studia, pracowała 
w przedszkolu oraz na zamku w Niedzicy jako przewodnik. Ra-
tunkiem dla młodej kobiety jest kilkakrotny przeszczep komórek 
macierzystych, a po nim rehabilitacja  – kuracja bardzo kosztow-
na,  niestety, ani w części nierefundowana ze środków Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. 

Na rzecz Marii można także dokonywać wpłat na nr konta Sto-
warzyszenia „Dajmy Nadzieję”: 50 2130 0004 2001 0824 8734 
0002 z dopiskiem „Dla Marii Iwony Nowak”.

Druga część koncertu stała się wspaniałym popisem finali-
stów talent show „The Voice of Poland” – Sebastiana Wojtcza-
ka i Daniela Rychtera. Panowie wystąpili w zestawie najwięk-
szych przebojów z repertuaru  zespołów i piosenkarzy polskich 
i zagranicznych, m.in. zespołu Queen, Dżem, Afromental, Erosa 
Ramazzotti’ego, Davida Bowie, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysz-
tofa Krawczyka, Czesława Niemena. Artyści, pełni humoru i po-
zytywnej energii, błyskawicznie nawiązali świetny kontakt z pu-
blicznością i szybciutko namówili zebranych do wspólnej zabawy. 
W efekcie roztańczeni widzowie nie puścili przesympatycznych 
piosenkarzy bez bisu!

Alina Lelito

Szczawnica w rytmach disco polo
Podczas  przedłużonego weekendu sierpniowego, 14 sierpnia 

na placu pod kolejką Szczawnica bawiła się w rytmach disco polo. 
Mimo deszczu publiczność przybyła tłumnie, by zobaczyć na 
żywo swoich idoli. A na estradzie wystąpili: Jagoda & Brylant, 
Czadomen i Long & Junior. Widzowi pod parasolami śpiewali 
wspólnie z wykonawcami, tańczyli i oklaskiwali kolejne występy. 
Zabawa trwała do nocy!

Imprezę prowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury To-
masz Hurkała.

Organizatorami Szczawnicy w rytmach disco polo byli: Mia-
sto i Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek Kultury, F.H.U. M. i M. 
Guszkiewicz oraz Pensjonat „Nad Wodospadem”. Imprezę współ-
finansowała Kinga Pienińska i Browar Tyskie.

Inf. MOK Szczawnica
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Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej
16-25 maja 1915 r. miała miejsce bitwa pod Konarami, zwa-

na też bitwą pod Klimontowem. Nazwę Konary unieśmiertelnił 
Juliusz Kaden-Bandrowski w swojej książeczce „Bitwa pod Ko-
narami”.

Na początku maja 1915 roku, na skutek przełamania frontu pod 
Gorlicami, ruszyła ofensywa państw centralnych, a Rosjanie roz-
poczęli ogólny odwrót. 11 maja opuścili okopy nad Nidą. Pierwsza 
Brygada Legionów Polskich sforsowała rzekę, przeszła do natar-
cia i szybkim marszem posuwała się naprzód w kierunku Sando-
mierza, śladami swoich bojów z roku poprzedniego.

16 maja zatrzymana została rozwijającą się bitwą pod Konara-
mi. W Konarach stanął sztab Brygady. Z podstaw wyjściowych 
w Kujawach i Pokrzywiance Brygada atakowała oboma pułkami 
na Kozinek – Beradz -Włostów. Wydzielony VI batalion atakował 
na Żerniki – Modliborzyce. Celem natarcia było osiągnięcie szo-
sy Opatów – Sandomierz. Bataliony były rozdzielone pomiędzy 
dywizje austriackie, co dało fatalny skutek, bo sąsiadujące pułki 
czeskie poddawały się masowo Rosjanom i powodowały ekstre-
malnie niebezpieczne załamanie skrzydeł. Dzielnie wspomagały 
Polaków jedynie pułki węgierskie. Rosjanie stawili zaciekły opór, 
co spowodowało ich duże straty. Najcięższe boje toczyły się o la-
sek kozinkowski, który przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. Do-
wodził tu natarciem mjr „Śmigły”.

 26 maja Brygada wycofała się na pozycje wyjściowe na linii 
Kujawy - Konary - Pokrzywianka. Obie strony przeszły do walk 
pozycyjnych, które trwały aż do początku następnej ofensywy 23 
czerwca.

Brygada poniosła pod Konarami największe straty od czasu 
bitwy pod Łowczówkiem. Od 15 do 26 maja straciła (łącznie z 
chorymi) 709 żołnierzy, w tym 149 zabitych. W ciągu następnego 
miesiąca w walkach okopowych, na patrolach i wypadach poległo 
jeszcze około 40 żołnierzy.  Polegli w bitwie pod Konarami po-
chowani zostali na polu walki lub na wielu okolicznych cmenta-
rzach (Baćkowice, Bidziny, Beradz, Bogoria, Gliniany, Iwaniska, 
Jędrzejów, Jurkowice-Samotnia, Klimontów, Kurów, Obrazów, 
Opatów, Płaczkowice, Przepiórów, Staszów, Włostów).  

 Wielką stratą była śmierć dziewięciu wybitnych oficerów. 
Wśród nich polegli dwaj wręcz legendarni: kpt. „Grudziński” i 
kpt. „Herwin”. Kpt. „Grudziński” - Franciszek Pększyc był har-
cerzem, ascetą i abstynentem. Swoje życie, zgodnie z Prawem i 
Przyrzeczeniem, poświęcił wyłącznie Bogu i Polsce. Ciężko ran-
ny 3 VI pod Modliborzycami, strzelił sobie w serce, aby nie do-
stać się do niewoli rosyjskiej. Kpt. „Herwin” – Kazimierz Piątek, 
dowódca pierwszej kompanii kadrowej w okresie kieleckim, ko-
lejno dowódca batalionów, ciężko ranny 19 maja pod Kozinkiem, 
zmarł następnego dnia. „Grudziński” i „Herwin” byli kawalera-
mi Znaku Oficerskiego ZWC. Zajmują dwa pierwsze miejsca na 
liście bohaterów Wojska Polskiego w Księdze Chwały Piechoty 
(wbrew słowom znanej piosenki, płk. „Kula” – Leopold Lis zaj-
muje dopiero dziesiąte miejsce).

Konary odegrały wielką rolę w formowaniu się tradycji Pierw-
szej Brygady jako Wojska Polskiego. Wyrazem uznania Piłsud-
skiego za przywódcę narodu i Wodza Legionów było wręcze-
nie mu wspaniałego sztandaru z Orłem Białym, wykonanego w 
Chicago przez Polski z Ameryki.  Uroczystego wręczenia doko-
nał przywódca Polaków amerykańskich, Aleksander Dębski, 9 
czerwca 1915, w Konarach, przed frontem III batalionu i plutonu 
służbowego kawalerii. Ten sztandar, nazywany potem sztandarem 
pierwszego pułku Legionów lub sztandarem Pierwszej Brygady, 
był w zamiarze fundatorów i w istocie sztandarem Legionów Pol-
skich.  8 września 1929 odsłonięto pod Kozinkiem, na Górach 
Pęchowskich, Pomnik Czynu Legionów. Od końca 1938 roku 
tworzono wokół niego cmentarz poległych w bitwie konarskiej, 
ekshumowanych z okolicznych cmentarzy. Po II wojnie światowej 
cmentarz został całkowicie zniszczony przez komunistów. Potęż-
ny pomnik oparł się dewastacji, zdołali rozbić tylko tablice.

 
Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/podpulkownik/setna-rocznica-
-bitwy-pod-konarami 

Na fot. Legioniści ze Szczawnicy. Stoją (od lewej): Błażej Wier-
cioch (Słowik) od sowy, Antoni Urbański, Adam Mastalski – Mikołas 
(?), siedzi (pierwszy od lewej) Wojciech Zięba… Fot. NN. (Zbiory 
prywatne, kopia Archiwum Muzeum Pienińskiego) Błażej Wiercioch 
(Słowik) ur. 21.11.1896 r. ojciec Paweł Wiercioch, matka Anna Sło-
wik, I Brygada, II p.VI batalion, ranny pod Klimontowem, Antoni 
Urbański – ur. 13.05.1896 r. w Szczawnicy, ojciec Wawrzyniec, mat-
ka Justyna.  1. pp. Legionów Polskich, po kryzysie legionowym wcie-
lony do armii austriackiej, walczył na froncie włoskim. Po powrocie 
w 1918 r. wysłany na front ukraiński.  (źródło: Wykaz Legionistów 
Polskich 1914-1918, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), 
Adam Mastalski Mikołas – ur. 1897 r. w Szczawnicy, stopień: plu-
tonowy artylerzysta, 3. pp. Legionów Polskich, od 1.11.1918 r. do 
31.01.1919 r. na froncie ukraińskim., 6 pap. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych, Medalem Niepodległości i Virtuti Militari (źródło: Wy-
kaz Legionistów Polskich 1914-1918, Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, archiwum Muzeum Pienińskie w Szlachtowej), Wojciech 
Zięba – ur. w 1897 r. w Szczawnicy. (źródło: Wykaz Legionistów Pol-
skich 1914-1918, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

W Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, w Altanie 
Muzycznej Parku Dolnego odbył się kolejny Letni 
Koncert, którego organizatorem był Miejski Ośro-

dek Kultury. Nosił tytuł „Piosenki z Polską w tytule”, w 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed pu-
blicznością wystąpił Jerzy Juliusz Stadnicki, bard z Jaworek, 
przewodnik beskidzki, autor tekstów i poeta, kompozytor i wy-
konawca piosenek. Zabrzmiały utwory związane z historią Pol-
ski, autorstwa artysty, a także piosenki patriotyczne z tekstami 
innych autorów oraz sławiące urodę Ojczyzny i piękno górskie-
go krajobrazu. Ciekawe, mądre teksty świetnie zabrzmiały w 
plenerowej scenerii i zyskały aprobatę słuchaczy.
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XIX Letnia Filharmonia Aukso – Pieniny 2018
 XIX Letnia Filharmonia AUKSO – Pieniny 2018 została za-

inaugurowana 13 sierpnia we foyer Dworku Gościnnego. W kon-
cercie inauguracyjnym Union Civica wystąpił gitarzysta Walde-
mar Gromolak oraz Kwintet Kameralistów AUKSO w składzie: 
Marta Huget – Skiba – skrzypce, Nirosław Nowodas – skrzypce, 
Jarosław Samson – altówka, Joanna Urbańska – Mikszta – wio-
lonczela, Barbara Oruba – kontrabas. 

W programie znalazły się utwory iberoamerykańskich twór-
ców – tanga, bolera, walce, które solo zagrał Waldemar Gromo-
lak, wirtuoz gitary klasycznej, uznany i wysoko ceniony solista 
i kameralista. W dalszej części wystąpił Kwintet Kameralistów 
AUKSO w Koncercie nr 2 g- moll „Lato” RV 315 A. Vivaldiego 
ze słynnych Czterech pór roku. Na finał zabrzmiało fantastyczne 
Concierto del Sur M. M. Ponce zagrane wspólnie przez kwintet i 
Waldemara Gromolaka. 

Drugi dzień XIX Letniej Filharmonii AUKSO – Pieniny 2018 
zyskał odsłonę jaworczańską. W kościele filialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela 14 sierpnia w koncercie orkiestrowym wystąpiła AU-
KSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mo-
sia oraz solista – Waldemar Gromolak – gitara.

W programie wieczoru, z racji obchodzonej w tym roku 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, znalazły się 
utwory głównie polskich kompozytorów. Na początek przyby-
li licznie melomani usłyszeli niedokończoną Suitę na orkiestrę 
smyczkową G-dur, Ignacego Jana Paderewskiego ze wzrusza-
jącym Adagio. Kolejnym dziełem, a zarazem powiewem współ-
czesności, był niezwykły utwór Emille Bell Zygmunta Krauzego, 
inspirowany koreańską legendą o gigantycznym dzwonie, który 
nie miał brzmienia, dopóki nie zyskał „ognistego ducha smoka”…

Kolejna część koncertu była wspólnym występem orkiestry 
AUKSO i grającego na gitarze klasycznej Waldemara Gromola-
ka, tym razem w klimatach włoskiego baroku. W jaworczańskiej 
świątyni zabrzmiały dwa koncerty Antonio Vivaldiego: Koncert 
gitarowy C-dur RV 425 (mandolinowy) i Koncert gitarowy D-dur 
RV 93 (lutniowy), prezentujące perfekcję wykonawczą orkiestry 
AUKSO oraz cały kunszt wirtuozerski Waldemara Gromolaka. 
Okazało się, że przybycie do Jaworek i możliwość zagrania w tym 
miejscu ma dla artysty ogromny wyraz sentymentalny z racji jego 
półłemkowskich, półgóralskich korzeni. W efekcie pojawiły się 
bisy – Tango en Skai R. Dyensa oraz dedykowana publiczności i 
wszystkim mieszkańcom Jaworek kompozycja gitarzysty Nie wiem.

Na koniec nastąpił powrót do polskiego repertuaru. Tym razem 
orkiestra wykonała czteroczęściową, romantyczną Serenadę na 
orkiestrę smyczkową op.2  Mieczysława Karłowicza.

15 sierpnia, w trzecim dniu XIX Letniej Filharmonii AUKSO, 
w Sali Jazz Baru Dworku Gościnnego odbył się recital fortepiano-
wy Krzysztofa Kobylińskiego. Koncert został poprzedzony spo-
tkaniem z artystą - gościem festiwalu, które wspólnie poprowadzi-
li Justyna Rekść -  Raubo i Marek Moś. 

Krzysztof Kobyliński jest kompozytorem, aranżerem i piani-
stą o orientacji jazzowo – klasyczno – etnicznej, dyrektorem ar-
tystycznym zespołu KK PEARLS. Jest autorem kilkudziesięciu 
albumów i wersji koncertowych projektów, w których oprócz 
zespołu KK PEARLS i Orkiestry AUKSO brała udział plejada 
czołowych polskich i zagranicznych artystów. Jest również twórcą 
festiwalu PalmJazz i Filharmonia, a także pomysłodawcą, kreato-
rem i fundatorem Centrum Kultury Jazovia w Gliwicach; z wy-
kształcenia – inżynierem informatykiem!

Swoje niewiarygodne zdolności improwizacyjne zaprezento-
wał podczas recitalu fortepianowego Sagrada Familia, złożone-
go z własnych utworów, powstałych podczas pobytu w Barcelo-
nie, z inspiracji słynnej katedry autorstwa Antonio Gaudiego. To 
twórcza projekcja wrażeń i przemyśleń artysty. Podczas koncertu 
uważni słuchacze dwukrotnie mogli usłyszeć nawiązania do pol-
skich pieśni: Płonie ognisko w lesie oraz Pod Twą obronę, co było 
swoistym ukłonem pianisty w stronę publiczności, z racji świą-
tecznego dnia i malowniczego otoczenia Szczawnicy. Krzysztof 
Kobyliński, niezmordowany w grze, płynnie przechodzący od 
tajemniczego klimatu po nastrój pełen ekspresji, skupiony, poszu-
kujący nowych współbrzmień, jeszcze nieodkrytych tropów i sko-
jarzeń muzycznych, oczarował i zaczarował słuchaczy wszech-
stronnością możliwości technicznych swej gry i interpretatorską 
wyobraźnią. 

XIX Letnia Filharmonia Aukso – Pieniny 2018 zakończyła się 
16 sierpnia br. finałowym koncertem orkiestrowym w dużej Sali 
Dworku Gościnnego. Na scenie zaprezentowali się -  zapowiadani 
przez dyrektor festiwalu Justynę Rekść – Raubo -  Ethnojazz Or-
chestra wraz z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod 
dyrekcją Marka Mosia.
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„Wesele w Pieninach”
W miesiącach letnich od 30 czerwca do 

31 sierpnia 2018 Muzeum Pienińskie im. J. 
Szalaya w Szlachtowej, Oddział Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, prezento-
wało wystawę zatytułowaną „Wesele w Pie-
ninach”. Można było na niej zobaczyć strój 
weselny górali szczawnickich i Rusinów 
Szlachtowskich oraz archiwalne fotografie.

Wesele w Pieninach trwało kilka dni, 
było poprzedzone zwyczajami zwany-
mi podłazami, swatami, namówinami. 
W wigilię ślubu (w niedzielę) odbywała 
się obigrowka – wieczór przedślubny, na 
który do domu młodej schodziły się dru-
hny, młody z drużbami i muzykanci. Za-
bawa z tańcami i śpiewem, poczęstunkiem 
trwała do północy, a często i do świtu. 
W następnym dniu rozpoczynał się kil-
kudniowy rytuał przechodzenia z domu 
panny młodej do domu pana młodego i 
odwrotnie.

 Dniem ślubów był poniedziałek. Ran-
kiem, drużbowie wyruszali na wieś spra-
szać gości do domu weselnego młodej. 
Przybyłych goszczono śniadaniem złożo-
nym z bryndzy, chleba i wódki. Po poczę-
stunku, odbywała się ceremonia założenia 
na głowę panny młodej ktonki – wianka 
z kolorowymi wstążkami, upinanego na 
włosy zaczesane w jeden warkocz. Następ-
nie starosta wypraszał zgromadzonych na 
ślub. W tym czasie para młodych klękała 
przed rodzicami i ściskając ich za kolana 
z płaczem, po trzykroć prosiła o błogosła-
wieństwo, a wzruszeni rodzice po trzykroć 
im błogosławili, trzymając ręce na ich gło-
wach. Orszak weselny na przedzie, którego 
szedł starosta z różdżką wyruszał do ko-
ścioła. Młodą prowadził starszy drużba, a 
młodego druhny. Po ślubie,  udawano się 
na ucztę weselną. Siadano za stołami, na 
które wnoszono: barszcz podbity śmieta-
ną, groch z rosołem, krupy (kaszę) z fla-
kami, kapustę, kaszę jaglaną na mleku, śli-
wy, pieczeń wieprzową i placki żytnie lub 
pszenne, kołacze – obrzędowe pieczywo 
pszenne.

Po obiedzie rozpoczynały się tańce 
trwające do późna. Szczawnickim zwycza-
jem weselnym była zabawa wzajemnego 
okradania się druhen i drużbów. We wto-
rek, rankiem drużbowie wraz z druhnami 
i muzyką zachodzili na śniadanie do sta-
rosty, gdzie po poczęstunku złożonym z 
ziemniaków z rosołem, mięsa i wypiciu 
wódki, tańczono i śpiewano. A potem po-
nownie drużbowie spraszali gości do domu 
panny młodej, i znów zasiadano za stoła-
mi, a muzykanci przygrywając kolejnym 
weselnikom brali zapłatę wrzucaną przez 
otwór do basów i skrzypiec. Po tańcach 
trwających kilka godzin, prześpiewywaniu, 
wieczorem goście przenosili się na obiad 
do domu pana młodego. Tam oczekiwał 
ich pan młody z rodzicami i swoimi gość-
mi. Następowało rytualne wprowadzenie 

młodej pani do domu rodzinnego męża. 
Młodą ubraną, jak do ślubu prowadził star-
szy drużba. Przed progiem zamkniętych 
drzwi druhny śpiewały: Otwiraj, matko, 
otwieraj, | Abo się z tela zabiraj, | Otwiraj, 
matko, złoty dwór, | wiedemy niewiastę na 
wybiór, | Otwiraj matko, piekarnię, | bo ci 
wiedemy scekarnię, | jesce ta i w kącie za-
wadzi, | bo się tam kołyska wprowadzi.

W kolejnym dniu odbywały się ce-
piny. Sygnałem do ich rozpoczęcia było 
ukrycie się młodej w komorze i chwytanie 
drużbów przez starościny, które żądały 
od nich okupu. Po wykupieniu drużbowie 
odnajdowali ukrytą młodą panią i prze-
kazywali ją w ręce starościn. Te sadzały 
młodą na stołku lub na dzieży, odpinały 
jej wstążki, zdejmowały wianek – kton-
kę – symbol panieństwa, który oddawały 
siostrze lub innej bliskiej krewnej, aby ta 
szybko wyszła za mąż. Na głowę młodej 
zakładały czepiec, który ta po trzykroć 
zrzucała, płakała aż w końcu ustępowała 
– tym samym dokonał się obrzęd przejścia 
do stanu mężatek. W tym czasie starości-
ny śpiewały: Nie płac Kasie, nie płac,| ani 
nie narzykoj,| jeno pomalućko,| od mamy 
odwykoj,| pozegnoj się Kasiu,| ze swojo 
ponioństwo,| już nalezys do bob,| ze swojo 
małzoństwo, | ej już Kasia mo cepiec,| już 
chustko związała,| już swojo panieństwo,| 
Jaśkowi łoddała.

Wakacje to częsty czas zawierania 
związków małżeńskich i rodzinnej, przy-
jacielskiej zabawy na weselu. Teraz, gdy 
zaślubiny, ze względu na dostępność ter-
minów wynajęcia sali weselnej czy orkie-
stry, planuje się przynajmniej z rocznym 
wyprzedzeniem, warto przypomnieć so-
bie, jak drzewiej bywało…

Alina Lelito 
za tekstem autorki wystawy, dyrektor 

Muzeum Pienińskiego  
-  Barbary Węglarz

Ethnojazz Orchestra to niezwykły projekt z udziałem mię-
dzynarodowej grupy Krzysztofa Kobylińskiego KK PEARLS, w 
której skład, oprócz lidera, wchodzą Reut Rivka (śpiew, sopran), 
Dima Gorelik (gitara), obydwoje z Izraela, Edi Sanchez (gita-
ra basowa) z Kolumbii i Waldemar Lindner (Perkusja) z Polski. 
Kompozycje Krzysztofa Kobylińskiego, grającego na fortepianie, 
dzięki udziałowi Orkiestry AUKSO, zyskały szerokie brzmienie i 
nowy wymiar muzyczny. Wspaniałej, świeżej orkiestracji dokonał 
Piotr Steczek, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, skrzy-
pek Orkiestry AUKSO, który podczas koncertu rozpoczął jeden z 
utworów, grając na duduku. Za teksty do projektu odpowiedzialna 
była Reut Rivka, wokalistka obdarzona magicznym głosem, któ-

rym uwiodła publiczność, wprowadzając w niecodzienne klimaty 
muzyczne. Koncert, przez swoją wielokulturowość, liczne odnie-
sienia do tradycji narodowych każdego z wykonawców, stworzyła 
stopliwe dzieło, nową jakość muzyczną z pogranicza ethno – jazzu 
i muzyki rozrywkowej.

Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez przybyłą publicz-
ność, wśród której znaleźli się m.in. senator RP Jan Hamerski z 
małżonką, Andrzej Mańkowski – prezes Fundacji Andrzeja Mań-
kowskiego, Helena Mańkowska, wiceprezes zarządu Thermaleo 
Plus Sp. z o.o. wraz z Janem Lubomirskim Lanckorońskim, Ga-
briela Kierzyk, prezes zarządu Uzdrowiska Szczawnica S.A., dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy Tomasz Hurka-
ła i Grzegorz Podlewski z małżonką, inicjator pienińskiej odsłony 
Letniej Filharmonii Aukso pięć lat temu. Brawa nie milkły, bisy 
następowały wielokrotnie…

Festiwal zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Szczawnicy i Fundację f.o.r.t.e., dzięki współpracy z Gru-
pą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica, Fundacją Andrzeja 
Mańkowskiego. Jego dyrektorem artystycznym jest Marek Moś, 
a Patronat Honorowy nad festiwalem roztoczył Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda. Wszystkie wydarzenia 
muzyczne XIX Letniej Filharmonii AUKSO prowadziła jego dy-
rektor – Justyna Rekść – Raubo.

Alina Lelito
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W okresie wakacyjnym w  Dworku Go-
ścinnym odbywała się kolejna edycja Festi-
walu Ethno Novo. Festiwalowym wydarze-
niem sierpnia stał się koncert Anny Marii 
Jopek & Kroke, 2 sierpnia. Anna Maria 
Jopek, jedna z czołowych polskich woka-
listek, autorek piosenek, także improwiza-
torka, pasjonatka i wizjonerka muzyczna 
ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. F. 
Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu. 
Śpiewała na najbardziej prestiżowych sce-
nach świata, m.in. w Carnegie Hall, Hol-
lywood Bowl, Royal Festiwal Hall, Opera 
w Tokio i Tel Awiwie, Blue Note Tokyo, 
Hamer Hall w Melbourne. Zdobyła wszel-
kie możliwe nagrody i wyróżnienia w bran-
ży muzycznej, a także została odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Od pięciu lat eksperymentuje z formami 
scenicznymi. Anna Maria Jopek & Kroke 
zaprezentowali na scenie głównej Dwor-
ku wspólny, unikatowy projekt. Widzowie 
otrzymali sporą dawkę muzycznej magii 
polegającej na spotkaniu dwóch niezwy-

kłych światów wrażliwości i brzmień. Pod-
czas koncertu usłyszeć można było 
muzykę etno, jazz, klasyczną, kle-
zmerską, a także elektroniczną. 

Zespół Kroke (w języku jidysz: 
Kraków) został założony w 1992 
roku przez trójkę przyjaciół: To-
masza Kukurbę, Jerzego Bawoła i 
Tomasza Latę, absolwentów kra-
kowskiej Akademii Muzycznej. Ze-
spół nie stronił od eksperymentów 
z jazzem oraz muzyką współczesną. 
Kroke zasłynął jako twórca muzyki 
klezmerskiej, ale z czasem rozwinął zainte-
resowania o szeroko pojmowaną muzykę et-
niczną, wzbogacaną elementami autorskich 
improwizacji. Obecnie zespół znany jest 
ze swojego niepowtarzalnego stylu, rozpo-
znawalnego podczas koncertów na całym 
świecie. Kroke współpracował z szeregiem 
cenionych artystów: Nigelem Kennedym, 
Edytą Geppert, Tomaszem Stańką, Mają Si-
korowską, Krzysztofem Heredzinem, Diego 
Galazem, Urną Chatar Tugchi, orkiestrą 
Sinfonietta Cracovia.

Wśród utworów prezentowanych pod-
czas sierpniowego koncertu w Dworku 
Gościnnym znalazły się zarówno utwory z 
repertuaru Anny Marii Jopek, jak i Kroke 
w oryginalnych, nowych aranżacjach, m.in. 
„Szepty i łzy” z muzyką Wojciecha Kilara i 
słowami Marcina Kydryńskiego, „Na Dło-
ni” z muzyką i słowami Anny Marii Jopek, 
czy „River of shadows” Bawoł/Kukurba/
Lato.

Ostatnim koncertem wieńczącym im-
prezę był występ romskiego zespołu Kałe 
Bała, znanego szczawnickiej publiczności 

m.in. z występów w Muzycznej Owczarni. 
Przybyłych do Jazz Baru gości, w imieniu 
gospodarzy Dworku przywitała Agnieszka 
Żarska.

Założycielką i wokalistką zespołu, które-
go nazwę można przetłumaczyć jako Czar-
ne Włosy jest Teresa Mirga - urodzona na 
Spiszu poetka, pieśniarka i kompozytorka, 
wywodząca się z Cyganów Karpackich.

Na szczawnickiej scenie zespół zapre-
zentował melodie Cyganów Słowackich, 
Węgierskich i Bałkańskich oraz stare pieśni 
Cyganów Karpackich w tradycyjnych i no-
wych aranżacjach. Wielkie brawa publicz-
ności wzbudziły zwłaszcza pieśni o miłości, 
przyjaźni, przemijaniu i tym, co dla Cyga-
nów jest najważniejsze: o wolności i swobo-
dzie podróżowania.

Organizatorem Ethno-Novo Festiwal 
2018 jest Fundacja Andrzeja Mańkowskie-
go, współorganizatorami Grupa Therma-
leo & Uzdrowisko Szczawnica i Dworek 
Gościnny. Projekt realizowany jest przy 
wsparciu finansowym Województwa Mało-
polskiego.

Joanna Dziubińska i Alina Lelito, 
z wykorzystaniem materiałów organizatora

Sierpień z Festiwalem Ethno Novo

Wysokie loty Lusławickiej Orkiestry Talentów
W ramach szóstej edycji Festiwalu EMANACJE, organizowane-

go przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, 
odbywającej się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz 85.lecia urodzin Krzysztofa Pendereckiego, w szczaw-
nickim Dworku Gościnnym odbył się jeden z czterdziestu letnich 
koncertów. 31 sierpnia br. w Dużej Sali Dworku wystąpiła Lusła-
wicka Orkiestra Talentów pod dyrekcją Moniki Bachowskiej. 

Lusławicka Orkiestra Talentów jest jednym z czołowych 
przedsięwzięć realizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego. Cyklicznie realizowany projekt zakła-
da powołanie co dwa lata dziecięcej orkiestry smyczkowej, złożo-
nej z wyróżniających się młodych muzyków, wyłonionych na pod-
stawie przesłuchań w Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół 
muzycznych I stopnia. W skład zespołu wchodzi ponad 40 mło-
dych muzyków z całej Polski, dla których zaproszenie do Lusła-
wickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia, 
a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem 

znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają 
nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. 
Opiekunem artystycznym i dyrygentem LOT jest Monika Ba-
chowska, dyrygent, chórmistrz, pedagog po Akademii Muzycznej 
w Krakowie, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dyscyplinie 
dyrygentura UMFC w Warszawie. Od 2017r. pracuje na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego w Krakowskiej Akademii im. A. 
Frycza Modrzewskiego. Prowadzi także Młodzieżową Orkiestrę 
Kameralną Fresco Sonare i Chór Kameralny Insieme.

Podczas sierpniowego koncertu młoda orkiestra zaprezentowała: 
pięcioczęściową Suitę staropolską na orkiestrę smyczkową Andrze-
ja Panufnika, trudną Chromaticę Adama Jarzębskiego, wdzięczną 
Canzonę di Barocco Henryka Czyża, rozbudowaną Capriol Suitę- 
Petera Warlocka, słynną francuską Pavane op. 50 Gabriela Faure 
oraz lżejsze w formie: The Wedding Night (ze ścieżki dźwiękowej 
filmu Frankenstein) Patricka Doyle, The Pink Panther Henry Man-
cini’ego oraz graną techniką pizzicato Pink Plank Plunk Leroya 
Andersona. Zwłaszcza dwa ostatnie utwory wprowadziły zarówno 
młodych artystów, jak i przybyłą do Dworku Gościnnego publicz-
ność w doskonały humor i zaowocowały oklaskami i kilkoma bi-
sami. Utalentowana muzycznie młodzież, doskonale prowadzona 
przez Maestrę Bachowską, zdobyła szturmem serca widowni!

Koncert w szczawnickim Dworku pokazał, że niezależnie od 
wieku można być świetnym artystą, a im wcześniej młody czło-
wiek będzie miał okazję do szlifowania swojego talentu, tym 
większe będą osiągnięcia. Zdolności, pracę i jej efekty Lusławic-
kiej Orkiestry Talentów pod dyrekcją Moniki Bachowskiej doce-
nili przybyli melomani serdecznymi, niekończącymi się brawami 
na stojąco!

Alina Lelito wg materiałów organizatora

fot. Piotr Stępniewski

fot. Joanna Dziubińska



STRONA   7

Nr 312  -  WRZESIEŃ 2018MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Lengyel testvérek

W dzisiejszej rzeczywistości łatwo można sobie przetłumaczyć te 
słowa, ale kilkanaście lat temu trzeba było poświęcić sporo czasu, by 
poznać ich znaczenie.

Zaczniemy od początku. Lato na przełomie wieków spędzałem 
wraz moim kolegą na włóczędze po ościennych krajach. Zaczęliśmy 
od wyjazdu pociągiem do Budapesztu. Tam wyciągamy mapę, losu-
jemy dalszą podróż, tak bez wielkich przygotowań, z paszportem w 
kieszeni, zwitkiem forintów, plecakami wypchanymi jedzeniem, śpi-
worami, rozłożeni na jednej z ławek szukamy pomysłu na kierunek 
eskapady. Może nad Balaton? Nie, tam za dużo ludzi, pełny sezon 
turystyczny, to nas nie interesuje. To może wyżej, do znanego miasta 
Debrecen? To jednak też odpada. Wtem nad naszymi głowami poja-
wił się cień, spoglądamy ku górze -  mundurowi! Lekka konsterna-
cja, przecież nic nie zrobiliśmy. Jeden z panów o coś zapytał (chyba), 
ale któż zrozumie Madziarów!

Wzruszyliśmy ramionami, pytanie padło troszkę głośniej więc 
kolega w przebłysku geniuszu odpowiedział po rosyjsku, że jeste-
śmy turystami. Miałem wrażenie, iż nie był to dobry pomysł z tym 
rosyjskim. Następne pytanie już zrozumiałem - ,,paszport’’. Karnie 
podajemy. Panowie otwierają i pierwszy raz słyszę już z uśmiechem 
- Lengyel testvérek. Co to znaczy? Ale jak z uśmiechem, to raczej 
dobrze. Pokazując na mapę, kalecząc niemiłosiernie język Puszkina, 
pada pytanie: dokąd jedziemy. Właśnie problem, dokąd? Ja pokazuję 
Balaton, kolega Debrecen, a w końcu mówimy ,,nie znajem kuda idi-
ot’’. Śmiech rozładował całą sytuację. Jeden z mundurowych wskazał 
na mapie Pećs i zrobił gest w międzynarodowym języku migowym 
,,super”. Czemu nie? Może być Pećs /pol.Pecz\. Doprowadzili nas do 
peronu, pomogli kupic bilety (co nie jest rzeczą prostą, albo było na 
Węgrzech). Podaliśmy sobie ręce i wskakujemy do wagonu. Dzięki, 
węgierscy bracia! Podróż minęła nam szybko. Jesteśmy na miejscu. 
Szukamy lokum, dzisiaj śpimy w hotelu, zostawiamy bagaże i ru-
szamy na zwiedzanie. To przerosło moje wyobrażenie! Miasto jest 
po prostu piękne!

Starówka w promieniach zachodzącego słońca, podświetlona jas-
nopomarańczową barwą – po prostu cudo! Tutaj wrócimy później 
już nocą. Zmierzamy w kierunku budowli przypominajacej meczet. 
Tak, to był kiedyś meczet Paszi Kasim, teraz jest kościół. Chcemy 
wejść do środka.Niestety, jakaś starsza pani wygania nas, coś przy 
tym mówiąc, tylko co? Kolega próbuje negocjować, wszystko na nic. 
Macham i odchodzimy.Wracamy na starówkę. Jutro też jest dzień. 
Siadamy w malowniczy ogródku i próbujemy zamówić kolację. Je-
dyne co przychodzi mi do głowy to gulasz, to powinni zrozumieć. 
Dostajemy jedzenie.

Starszy pan siedzący obok coś do nas zagaduje, odpowiadamy już 
po polsku, jesteśmy jednak zmęczeni. Staruszek woła kelnerkę, coś 
z nią porozmawiał, grzecznie nam się ukłonił i odszedł. Na stoliku 
pojawił się dzbanek wina i kielichy. Na nasz  pytający wzrok kelnerka 
pokazała znikającego już pana, coś ze śmiechem powiedziała i od-
chodząc znow padły słowa: ,,Lengyel testvérek”. Co to znaczy? Jak 
wrócimy do domu, postaram się to sprawdzić w jakimś słowniku. 
Teraz spanie, a rankiem ZWIEDZANIE!

Miasto o świcie powala na kolana swoim urokiem. Piękne kami-
eniczki, następny meczet, później synagoga, pałac przypominający 
nam Wiedeń. Cóż za różnorodność, jest nawet barbakan (pozostała 
tylko wieża), budynek poczty to istny majsterszyk architektoniczny. 
Na uliczkach mały ruch, więc możemy się rozkoszować widokami. 
Miasto tonie w kwiatach, co robi na nas niesamowite wrażenie. Żal 
opuszczać to piekne miejsce, ale cóż DROGA WZYWA! Wrócę tam 
kiedyś na dłużej moi Węgierscy Bracia! Lengyel testvérek  - odpowi-
ada głos w sercu.

Zbyszek,,Highlander”Lach

Andrzej Dziedzina Wiwer

Poezja spod kapelusza

-  ZAJONCE  ZYCIE  -

Siedz i  se za jonc c icho pod miedzó
Myślonc ze ło n io wca le n ie w iedzó
Siedz i  se c icho i  dumo skr yc ie
Jak ie to marne to jego zyc ie
Fto ma łochoto n ie śm ierdz i  lon io
To we dn ie w nocy jus go pogon io
Listek na dr zewie ig ła smereka
Cichy da lek i  pog łos c łowieka
Wiater jak dmuchn ie i  kon ik po lny
A co no jgorse tys ś l imok wolny
Posum potoku źdźb ło co s ie chyb ie
Wsyćko to razo na n iego dyb ie
Sroka jak wr zescy i  wróna krace
Tak ie za jonce zyc ie ladace
Ze mus i  s t r zyc s ie wko ło wsytk iego
Nima jonc kwi l i  zyc ia le tk iego

Uliczna  dyskoteka
W niedzielę 19 sierpnia, na placu „przy wiewiórce”, panował 

radosny nastrój, dzięki wspólnemu występowi dwóch zaprzyjaź-
nionych beatboxerów: Łukasza Różyckiego  znanego jako Kudłaty 
Sound System i Maurycego Rastamańka. Panowie zaprezentowa-
li w swoistej „ulicznej dyskotece” cały swój kunszt i zdolności 
wokalno – dźwiękowo - słowne, improwizując na zadany przez 
widownię temat. A są w tym mistrzami!  Spontaniczny dwugo-
dzinny koncert zakończyli wiązanką największych współczesnych 
przebojów, przerobionych na klimaty dyskotekowe.

A.L.
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Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Dziękuję 
za Wasze zaufanie

  
Droga główna Miasta i Gminy Szczaw-

nica biegnąca od Krościenka aż do rynku 
w Jaworkach podlega Starostwu Powiato-
wemu w Nowym Targu. To Starostwo jest 
odpowiedzialne za remonty oraz inwesty-
cje w paśmie tej drogi i jestem wdzięczny, 

że dzięki Waszym głosom wyborczym w 
czasie mojej kadencji, jako radnego powia-
towego, udało się wybudować np. most w 

Malinowie i Szlachtowej, odremontować 
mosty w Jaworkach i Szczawnicy oraz 
przebudować drogę i zrobić nowe chod-
niki na całym tym odcinku. Nie byłoby 
to jednak możliwe, bez współpracy z wła-
dzami Miasta i Gminy Szczawnica, która 
partycypowała w kosztach ponoszonych 
inwestycji przez Powiat. Obecnie pracuje-
my nad przebudową drogi i chodników od 
mostu w Krościenku do Kotońki i w tym 
miejscy chcę podziękować Dyrektorowi 
PZD Tomaszowi Moskalikowi za zaanga-
żowanie w realizację tego projektu. Przez 
ostatnie kilka lat, Powiat Nowotarski zain-
westował ponad 20 milionów złotych na te-
renie Miasta i Gminy Szczawnica. Takich 
inwestycji, nigdy wcześniej nie było i tym 
bardziej cieszę się, że stało się to podczas 
mojej kadencji radnego, ale do zrobienia 

pozostało jeszcze sporo i gorąco wierzę, że 
uda się tego dokonać w trakcie następnych 
czterech lat, co zależy m.in. od Państwa 
głosów podczas październikowych wybo-
rów. 

„Pieniążki kto ma ten jedzie do Wieliczki, 
A kto pieniążków nie ma 
ten palcem do solniczki…”

Przytoczony fragment biesiadnej piosenki to świetne motto  
do odbytej przez nas w dniu 22 lipca wycieczki. Na zaproszenie 
Pana Wojciecha  Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopol-
skiego  30 osobowa grupa słuchaczy Pienińskiego UTW  zyskała  
niepowtarzalną okazję  nieodpłatnego zwiedzenia  Kopalni  Soli 
Wieliczka, miejsca  szczególnego dla kultury polskiej, zabytku   
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przy-
rodniczego UNESCO.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi za wyrazy sym-
patii, życzliwość oraz możliwość odbycia tej  niezapomnianej 
wyprawy.  

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy 101 m pod ziemią, od udziału w 
Mszy Św. odprawianej w Kaplicy Św. Kingi. Magia tego miejsca, 
ogrom przestrzeni, blask kryształowych żyrandoli padający na 
misternie rzeźbioną posadzkę, solne płaskorzeźby i ołtarze odzna-

czające się niezwykłym artyzmem doskonała akustyka sprawiły, 
że to przeżycie na długo zapadnie w naszej  pamięci.

Na zwiedzanie kopalni wyruszyliśmy pod przewodnictwem 
sympatycznego Pana Waldemara, który profesjonalnie i z humo-
rem wprowadził nas w tajemniczy świat podziemnych korytarzy, 
urokliwych jeziorek, dziesiątków solnych rzeźb, oryginalnych 
urządzeń i sprzętu górniczego. Towarzyszyła nam zaduma i re-
fleksje nad  zmaganiami górników z żywiołem oraz ich ciężką i 
niebezpieczną pracą.

Miłym akcentem podczas zwiedzania kopalni były życzenia  i 
gromko odśpiewane „sto lat” dla Madzi i Władzi, które jak się 
okazało właśnie 22 lipca obchodzą urodziny. Niedzielne popołu-
dnie spędziliśmy w Liszkach, do których zaprosili nas członkowie 
Lisiecki Klub Seniora. Przyjęto nas po królewsku. Biesiadowali-
śmy przy gitarze i pysznych, grillowanych lisieckich kiełbaskach. 
Był też czas na cenną wymianę doświadczeń na temat działalności 
naszych stowarzyszeń oraz deklaracje współpracy. Zapraszamy i 
czekamy na rewizytę w Szczawnicy.

Na zakończenie dnia zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w  
Tyńcu i szczęśliwy powrót do domu.

Zofia Krępa
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Służąca panią!
Popołudnie 7 sierpnia br. umilił licznie przybyłej do kinoteatru 

„Pieniny” publiczności spektakl „La serva padrona – Służąca 
panią!” włoskiego kompozytora doby baroku Giovanniego Batt-
tisty Pergolesiego do libretta Gennaro Antonia Federica. Utwór 
reprezentuje gatunek opery buffa, czyli opery komicznej – two-
rzonej jako przerywniki do długich oper seria o tematyce tragicz-
nej. Spektakl wykonany został w języku polskim i wzbogacony 
o dwie arie innych kompozytorów o podobnej tematyce: „Donne 
vaghe ” Giovanniego Paisellego z opery „La serva padrona” napi-
sanego do tego samego libretta oraz „Il vecchiotto cerca moglie” 
Gioacchinego Rossiniego. 

   W sztuce wystąpili: 
Serpina – Maria Zło-
tek - sopran, absolwent-
ka Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie 
śpiewu dr. hab. Marii Se-
remet, Uberto  – Klau-
diusz Leśniak – baryton, 
absolwent Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu 
w klasie śpiewu prof. dr. 
hab. Tadeusza Pszonki, 
Vespone – Ewa Walkow-
ska – mezzosopran, ro-
dowita szczawniczanka, 
absolwentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie 
w klasie śpiewu dr. hab. 
Małgorzaty Ratajczak. Przy fortepianie zasiadła Anna Głowa-
-Łobodzińska – doświadczony akompaniator śpiewaków-soli-
stów, pianistka na wydziale wokalnym Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

Sierpniowy spektakl był drugim z kolei koncertem tworzącej 
się nowej Pienińskiej Sceny Muzycznej, której twórcami są biorą-
cy udział w przedstawieniu wykonawcy. Ideą sceny jest propago-
wanie muzyki klasycznej, operowej i musicalowej w przystępnej 
dla każdego słuchacza formie.

Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.

Alina Lelito

Ach Pieniny, 
jak wy cudne…

12 sierpnia w Altanie w szczawnickim Parku Dolnym odbył 
się ciekawy koncert. Już po raz drugi wspólnie zagrały zespoły 
łączące kilka pokoleń muzyków.

Podczas koncertu pt. „Ach Pieniny, jak wy cudne” na scenie 
wspólnie wystąpiła młodzież z zespołu regionalnego Juhasy, Gru-
pa Wokalna Kantabile, Ewa Walkowska i Maria Złotek oraz Chór 
Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W repertuarze znalazły się utwory znane całej publiczności: 
były m.in. szlagiery o lecie i wakacjach, o wędrówkach po górach, 
słońcu i miłości. Nie zabrakło też znanych przebojów zagranych i 
zaśpiewanych na góralską nutę.

Tym razem pogoda okazała się łaskawa dla melomanów. Było 
ciepło, słonecznie, co w połączeniu z lekkim, ale różnorodnym 
repertuarem, dało nastrój iście sielski. Na koncert przybyło wielu 
turystów.

Koncert odbył się w cyklu Koncertów Letnich w Altanie Mu-
zycznej Parku Dolnego, organizowanych przez szczawnicki Miej-
ski Ośrodek Kultury.

Joanna Dziubińska

Heksameron
W nr 302 naszej gazety, który ukazał się w 

listopadzie ubiegłego roku, opisywaliśmy osobę 
Jakuba Pielaka, szczawniczanina, muzyka i kom-
pozytora. Debiutancki album z jego muzyką, pt. 
„Vulcan’s Electric Hammer”, ukazał się na rynku 
fonograficznym 25 października 2017r. Jest to pły-
ta nagrana przez norwesko - polską formację Free 
Fusion Band, której Jakub jest liderem, grającym 
na gitarze basowej, syntezatorach, odpowiedzial-
nym także za programowanie. Zapowiadaliśmy 
także pracę nad kolejną płytą z kompozycjami 
Jakuba Pielaka.

Miło nam poinformować, że płyta już powstała, ulaże się pod koniec roku i 
nosi tytuł „Heksameron”. Znalazły się na niej m.in. kolejne części suity „Vulcan’s 
Electric Hammer”, utwór „Hyperion”, skomponowany do fragmentów poematu Joh-
na Keatsa pod tym samym tytułem oraz zapowiadany przez nas w listopadowym 
artykule utwór „Night & Rust”, poświęcony Szczawnicy i swej tęsknocie za rodzin-
nym miastem.

Materiał na płycie nagrał zespół Free Fusion Band w składzie: Joanna Szczerb-
kowska – Kowal (fortepian), Tomasz Koza (gitary), Tomasz Gadecki (saksofony), 
Daniel Zalewski (wokal, instrumenty perkusyjne) i Jakub Pielak (gitary basowe, 
syntezatory, programming).

Autorowi gratulujemy i życzymy, by płyta trafiła do jak najszerszej grupy od-
biorców, zyskując status co najmniej „Złotej Płyty”!!!

AL

Filmowe lato z Orange
29 i 30 sierp-

nia do wszyst-
kich miłośników 
dobrego filmu 
zostały adreso-
wane seanse pod 
chmurką. Na pla-
cu pod kolejką w 
dwa kolejne sierp-
niowe wieczory 
można było zoba-
czyć dwie super 
projekcje  na dużym ekranie. Pierwszego dnia prezentowany 
był film Piknik z niedźwiedziami, drugiego – Do zakochania 
jeden krok. Widownia przybyła do kina na świeżym powietrzu 
chwaliła zarówno możliwość oglądania filmów w wygodnych 
leżakach, jak i smak serwowanych chipsów. Przed wieczor-
nym chłodem ochraniał cieplutki kocyk, a czyste powietrze i 
niebo pełne gwiazd były scenerią, która pozostanie w pamięci, 
jako najpiękniejsze wakacyjne wspomnienie.

AL
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Psy na biegunach

Ładne oczy
„Piękny pies naprawdę, ale tu na wsi, w 

górach to ma raj. My to byśmy sobie nie 
mogli na takiego pozwolić, Państwo rozu-
mieją, my mieszkamy w mieście.” To sły-
szę bardzo często, ale najczęściej to: „Ten 
to widać, że rasowy, po oczach widać, bo 
prawdziwy husky to ma jedno oko brązo-
we, a drugie niebieskie”, z czego wynika, 
że żaden z naszych husky nie jest prawdzi-
wy. 

Jest taka teoria, że jak husky to tylko 
w pakiecie z ogrodem. Że to pies, który 
przede wszystkim musi biegać. Biegać 
musi kilka kilometrów dziennie, a jak nie 
to zeżre kanapę, kurę i na koniec wykopie 

wielki dół. Musi więc mieć taki delikwent 
ogród z dwumetrowym płotem, lśniącą 
budę z Castoramy i biegaj sobie husky, ile 
chcesz. Tylko pamiętaj, musisz być praw-
dziwy z błękitnym spojrzeniem, żebyś był 
ozdobą wśród hortensji, głogów, begonii i 
tuj.

Mam przyjaciół w Warszawie, którzy 
nie mają ogrodu, ani nawet podwórka, 
balkonu z tego co pamiętam też za bardzo 
nie. Jak ich poznałam mieli trzypokojowe 
mieszkanie i Majkę o oczach niebieskich 
jak smerf. Z czasem pojawił się Misiek, 
potem Demon, a mieszkanie, jakie było 
takie jest. A te psy to jedne z najbardziej 

szczęśliwych i wybieganych 
husky jakie znam.

Ja nie jestem specjalist-
ką od rasy ani tym bardziej 
hodowcą, jak mnie ostatnio 
podpisali w TV Nowy Targ, 
ale coś mi mówi, że to nie 
w ogrodzie sęk. Obserwuję 
dziś psy z mojego tymcza-
sowego okienka i rozczulam 
się nad tym, jak cały dzień 
smacznie śpią. Salomka i 
Akitka zwinięte w liska, 
Kamyczki, jak zwykle wtu-
lone tak, że nie wiadomo, 
gdzie ogon, a gdzie łeb. Je-

dynie Dejzi lekko niespokojna, ale to już 
wiemy, że Dejzi to wilk. Nie byliśmy dziś 
na treningu, nie biegamy codziennie po 
cztery godziny, jak myślą co niektórzy. Ale 
mamy swój rytm. Psy wiedzą, że trening 

przyjdzie, że mogą spokojnie odpoczywać 
i czekać, że zawsze warto dobrze zjeść. No 
ok powiecie, ale co, jak się nie trenuje, jak 
się nie ma takiego bzika, tylko mieszka w 
mieście i ma się jednego prawdziwego psa? 
Taki przecież mógłby hasać w ogrodzie, a 
nie wyć na balkonie czy jeszcze gorzej w 
kojcu. Mógłby, ale nie sam. Bo taki husky, 
czy prawdziwy czy nie, od ogrodu i zie-
lonej trawki bardziej potrzebuje spaceru, 
towarzystwa, nas! Bo nie ma nic gorszego 
niż samotny pies i ogródek kilkadziesiąt 
metrów, cały jego świat.

Grzegorz Jękner (trzykrotny Mistrz Pol-
ski w psich zaprzęgach) zaczynał od jedne-
go psa. Ach co za ogród wtedy miała jego 
mama. Widziałam na starych, pożółkłych 
fotografiach. Mógłby wygrać konkurs na 
tysiąc barw. Fira, suczka syberianka, z gra-
cją spacerowała alejką pośród piwonii i ro-
biła furorę na cały Nowy Targ i oczy miała 
niebieskie, a to wiadomo, nie byle co. Po-
tem ogródek zaczął znikać, ale pojawił się 
kolejny pies. A potem następny i następny i 
po piwoniach w końcu zniknął ostatni pąk. 
Są za to kojce w rzędzie, nieduży wybieg i 
szczęśliwych czterdzieści łap.

Ogród mnie się marzy, pewnie, że tak. 
Taki z dzikimi śliwkami, niedojrzałym 
agrestem, drewnianym płotkiem i furtką 
na haczyk. Ogród zielony, pachnący latem, 
bez komarów i altaną z winem pod i nad. 
Ogród marzy się nam, a naszym  psom MY 
i komendy: „go” „gee”, „haw”…

Kasia Kołodziejska

Jubileusz Stowarzyszenia 
Artystów Pienińskich 

w Pijalni Wód Mineralnych 
w Szczawnicy

Stowarzyszenie Artystów Pieniń-
skich obchodzi w tym roku uroczystość 
10-lecia istnienia i towarzyszą temu jubi-
leuszowi  wydarzenia, które są okazją do 
zaprezentowania dorobku artystycznego 
członków zrzeszonych w grupie twórców, 
m. in. z Krościenka, Szczawnicy, Ochot-
nicy i Nowego Targu. Stowarzyszenie 
funkcjonuje zrzeszając artystów, często 
amatorów, reprezentujących różnorodne 
techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, 
ceramika, rzeźba, fotografia, haft. Takim 
wydarzeniem była sierpniowa wystawa 
w Pijalni Wód Mineralnych Thermaleo. 
Na wystawie znalazły się prace Krystyny 
Aleksander, Krystyny i Franciszka Kolko-
wiczów, Wiesławy Frey, Anny Oleś, Gra-
żyny Gruszki, Wiktora Ćwiertniewicza, 
Stanisława Jabłońskiego, Andrzeja Beli-
czyńskiego, Elżbiety Adamczyk, Anny 
Malinowskiej, Ewy Majerczak, Anny 
Czajki, Krystyny Walosik, Tatiany Tokar-
czuk- Błażusiak, Romana Kacwina, Igora 
Twardochleba, Wiktorii Pugacz, Wiesława 
Borkowskiego, Klaudii Jankowskiej, Mo-
niki Sztajer- Ziemianek oraz Anny Moniki 
Malik. 

Nieprzypadkowo wystawa odbyła się w 
tym właśnie miesiącu, gdyż rejestracja sto-
warzyszenia dokonała się 11 sierpnia 2008 
roku, dzięki staraniom Jolanty i Janusz 
Tyburów, założycieli  grupy SAP. Obec-
nie prezesem stowarzyszenia od niedawna 
jest Anna Monika Malik, która zastąpiła 
długoletnią prezes Ewę Majerczak. Chro-
nologicznie kierowali grupą Janusz Tybur, 
Rafał Monita, Andrzej Beliczyński,  Ewa 
Majerczak i obecna Anna Monika Malik. 
Na uroczystym wernisażu, który odbył się 
4 sierpnia br. zgromadzonych gości przy-
witała  Agnieszka Żarska oraz głos zabrała 

prezes SAP-u. Uroczystości towarzyszyła 
kapela Jaśka Kubika z Krościenka. Wśród 
zaproszonych gości  byli wicewójt Kro-
ścienka Ryszard Wojtarowicz, poseł Anna 
Paluch, członkowie stowarzyszenia 60 + 
oraz znajomi i przyjaciele artystów. Prace 
eksponowane  na jubileuszowej  wystawie 
ukazały bogatą, różnorodną i oryginalna 
twórczość rodzimych artystów i zachwy-
ciły swoją indywidualnością. Życzymy ar-
tystom  SAP-u kolejnych jubileuszy i  dal-
szych  artystycznych inspiracji. 

Anna Malinowska

fot. Joanna Dziubińska
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Kantaty  Jana Sebastiana Bacha  
w Dworku Gościnnym 

W piątek 24 sierpnia w szczawnickim Dworku Gościnnym 
w ramach międzynarodowego Festiwalu Barokowe Eksploracje 
można było usłyszeć piękne kantaty Jana Sebastiana Bacha w wy-
konaniu światowej sławy holenderskiego śpiewaka Petera Kooij 
(bas) oraz zespołu Baroque Collegium 1685, w którego skład 
wchodzą czeska Orkiestra Musica Florea wraz ze Szczawnickim 
Chórem Kameralnym pod batutą dyrektor festiwalu - Agnieszki 
Żarskiej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Piotr Kaszuba, posłanka na Sejm RP 
Anna Paluch oraz senator Jan Hamerski.

W programie wyjątkowego wieczoru znalazły się trzy kanta-
ty niemieckiego kompozytora. We wszystkich prezentowanych 
utworach istotną rolę odgrywa postać Matki Jezusa - Maryi. 

Koncert rozpoczęła kantata 58 „Ach Gott, wie manches He-
rzeleid”, która odnosi się do ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu 
przed Herodem. Kantata jest jednym z dzieł określanych przez 
Bacha jako Dialogus, ponieważ toczy się w niej dialog pomiędzy 
duszami a Chrystusem.  

Następnie melomani wysłuchali kantatę 82 „Ich habe genug!” 
w interpretacji Petera Kooij, która stanowiła istny rarytas dla licz-
nie zgromadzonych słuchaczy, oraz kończącą spotkanie z muzyką 
barokową wzruszającą kantatę 10 „Meine Seel’ erhebt den Her-
ren”,  którą wykonał Szczawnicki Chór Kameralny wspólnie z so-
listami: Davidem Fiorem (tenor), Ewą Leszczyńską (sopran) oraz 
Heleną Poczykowską (alt). Licznie zgromadzona  publiczność była 
pod wrażeniem kunsztu  artystów, czemu dała wyraz owacją na 
stojąco. 

Peter Kooij - należy do grona najlepszych interpretatorów mu-
zyki Jana Sebastiana Bacha. Jest dyrektorem artystycznym zespo-
łu Ensemble Vocal Européen. Prowadził kursy mistrzowskie w 
Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Portugalii, Finlandii oraz 
Japonii. Artysta w 2016 roku został nagrodzony prestiżowym Me-
dalem Bachowskim w Lipsku, honorującym najważniejszych pro-
pagatorów muzyki Bacha na świecie.

Baroque Collegium1685 - międzynarodowy zespół, którego 
zadaniem jest przybliżenie muzyki baroku, a w szczególności 
dzieł oratoryjno - kantatowych.  Inicjatorką oraz dyrektorem arty-
stycznym zespołu jest Agnieszka Żarska. W jego skład wchodzą 
Szczawnicki Chór Kameralny oraz Orkiestra Musica Florea.

Szczawnicki Chór Kameralny – od 10 lat zgłębia i propagu-
je polifonię chóralną różnych epok oraz współpracuje z licznymi 
polskimi i zagranicznymi śpiewakami i solistami. 

Orkiestra Musica Florea -  działa od 1992 roku w Republice 
Czeskiej, zajmuje się interpretacją muzyki dawnej. Została zało-
żona i jest prowadzona przez dyrygenta Marka Štryncla. Muzycy 
grają na autentycznych instrumentach barokowych lub wiernych 
kopiach tych instrumentów. Repertuar orkiestry obejmuje kame-
ralną muzykę instrumentalną, świeckie i religijne dzieła wokalno- 

instrumentalne, dzieła orkiestrowe i symfonikę oraz dzieła orato-
ryjne i operowe od wczesnego baroku aż po XX stulecie. Zespół 
otrzymał wiele prestiżowych nagród. 

Organizatorem Festiwalu Barokowe Eksploracje jest Szczaw-
nicki Chór Kameralny oraz Orkiestra Musica Florea przy współ-
pracy z Grupą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica i  Fundacją 
Rodziny Mańkowskich.  Projekt wspiera Narodowe Centrum Kul-
tury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kul-
tury Republiki Czeskiej. 

Piątkowy koncert z udziałem Petera Kooij został objęty hono-
rowym patronatem ambasady Królestwa Niderlandów. 

Weronika Błażusiak

P.S.
Dwa dni wcześniej, 22 sierpnia, w ramach międzynarodowego 

Festiwalu Barokowe Eksploracje 2018 na Dużej Scenie Dworku 
Gościnnego odbyła się polska premiera opery-pasticcio Muzio 
Scevola autorstwa trzech barokowych kompozytorów: Filippo 
Amadei, Giovanniego Bononciniego, Georga Friedricha Haende-
la. Była to międzynarodowa produkcja w reżyserii Lorenzo Cha-
roy (Francja), pod dyrekcją Marka Štryncla (Czechy), z udziałem 
ponad 50 wybitnych artystów z Czech i Francji, orkiestry baroko-
wej Musica Florea oraz zespołu Hartig Ensemble, specjalizujące-
go się w rekonstrukcji dawnego baletu i tańca. Światowa premiera 
tego dzieła miała miejsce w niemieckim Halle, w czerwcu br., w 
ramach jednego z najważniejszych festiwali muzyki Haendla na 
świecie. 

Piękną choreografię opery stworzyła Helena Kazárová, sceno-
grafię Václav Krajc, a barwne, stylowe kostiumy - Roman Šolc. Na 
scenie wystąpili soliści: Alexis Vassiliev (Muzio Scevola), Mar-
kéta Cukrová (Clelia), Michaela Šrůmová (Orazio), Lucia Kno-
teková (Fidalma), Marta Fadljevičová (Lucio Tarquinio), Sylva 
Čmugrová (Irene), Roman Hoza (Porsena) oraz zespół baletowy 
Hartig Ensemble – Tańce i Balety Trzech Stuleci. Grała orkiestra 
barokowa Musica Florea Praha.

Polska premiera Muzio Scevola przyciągnęła pełną salę wi-
dzów. Zachwyt wzbudzały zarówno kolorowe stroje z epoki, 
świetnie przygotowany balet, jak i doskonale wykonywane przez 
solistów arie. Całość ukazana w klimacie baroku, z konwencjo-
nalnym zachowaniem się artystów na scenie i efektami teatral-
nymi rodem sprzed stuleci. Naprawdę warto było to przeżyć, by 
poczuć urodę tamtych czasów!

Muzio Scevola była już czwartą produkcją operową, prezento-
waną w ramach Barokowych Eksploracji. Przedsięwzięcie było 
możliwości dzięki wsparciu finansowemu Forum Polsko-Cze-
skiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Narodowego 
Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej oraz 
Województwa Małopolskiego. Organizowane we współpracy z 
Grupą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica oraz Czeskim Cen-
trum w Warszawie.

Ostatnia odsłona tegorocznych Barokowych Eksploracji nastą-
pi 16 listopada w Bytomiu, w programie Barok w Europie Środ-
kowej - Gorczycki, Mielczewski, Capricornus oraz muzyke z ar-
chiwów w Kromieryżu, prezentowanym przez Baroque Collegium 
1685 i solistów na Gorczycki Festiwal 2018. 

Alina Lelito

fot. Joanna Dziubińska

fot. Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...05.08  wzięliśmy udział w corocznej Mszy Świętej na Błysz-
czu w Tylmanowej

13.08 odbył się jubileuszowy XV Góralski Festyn Rodzin-
ny Związku Podhalan, który oficjalnie otworzyli  Burmistrz 
Szczawnicy pan Grzegorz Niezgoda i wiceprezes naszego Od-
działu Marek Ciesielka. Rozpoczął go barwny korowód, który 
przeszedł ulicami miasta od Dworku Gościnnego do Promechat-
ki, a uczestniczył w nim Burmistrz, zespoły regionalne i przed-
stawiciele Związku Podhalan. Na Placu Dietla oraz przy Domu 
Towarowym „Halka” zaprezentowały się dwa zespoły regionalne: 
„ Mali Szlachtowianie” ze Szlachtowej i „Rożnowska Dolina” z 
Rożnowa. Na scenie przy Promechatce powtórnie wystąpiły ze-
społy „Mali Szlachtowianie” i „Rożnowska Dolina” oraz „Zielony 
Jawor” ze Spisza.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkur-
sy dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami, loteria fan-
towa oraz degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez 
nasze gaździny. Na koniec całej imprezy wystąpiła gwiazda wie-
czoru zespół „Ciupaga”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktyw-
nie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu.  

15.08 uczestniczyliśmy wraz z Pocztem Sztandarowym w od-
puście ku czci Matki Bożej, w kaplicy na Sewerynówce. Godnie 
reprezentowaliśmy nasz Oddział przyodziani w stroje góralskie, 
z bukietami kwiatów i ziół – symbolami święta Matki Boskiej 
Zielnej.

23.08 zaprezentowaliśmy się na 50 Między-
narodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.  
Podczas Dnia Górali Polskich pochwaliliśmy się naszą pienińską 
tradycją, strojem, śpiewaliśmy, tańczyliśmy i częstowaliśmy faso-
lą ze śliwkami.

Zapraszamy na otwarcie siedziby Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan, które odbędzie się  6.10.2018r. Szczegóły jesz-
cze podamy do wiadomości.

Wszystkim wrześniowym solenizantom życzymy spokoju i 
radości, które oświecają życie oraz zdrowia, pomyślności i sa-
mych pogodnych dni.    

Pieniński Oddział Związku Podhalan

Z wydarzeń Zespołu Regionalnego 
im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy! 

3 czerwca 2018 roku Grupa śpiewacza z Zespołu brała udział 
w I Przeglądzie Folkloru Pienin, Gorców i Podhala „Nuta Dunaj-
ca” organizowanym w przez Gminne Centrum Kultury w gminie 
Czorsztyn. Członkowie zespołu prezentując się jak najlepiej na 
deskach sceny w Domu Strażaka w Maniowach wyśpiewali sobie 
I miejsce w kategorii dorosłej. 

14 sierpnia 2018 roku, w ramach Sabałowych Bajań w Bukowi-
nie Tatrzańskiej nasza koleżanka Janina Gawlik zdobyła 2 miejsce 
w kategorii śpiewu solowego! – Serdecznie gratulujemy ! 

Zespoły z Pienin na Jubileuszowym 50 Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 

23 sierpnia br. na plenerowej scenie zakopiańskiego festiwalu, 
w ramach Dnia Górali Polskich, wystąpił Zespół Regionalny im. 
Jana Malinowskiego ze Szczawnicy. Członkowie zespołu, wraz z 
Zespołem Pieśni i Tańca Pieniny z Krościenka n.D, zostali zapro-
szeni do wspólnego świętowania złotego jubileuszu, prezentując 
tradycyjne tańce i przyśpiewki regionu pienińskiego.  Udział w 
góralskim święcie był okazją do wspólnych, miłych spotkań oraz 
wspomnień z dawnych lat festiwalowych. Warto przypomnieć, 
iż Zespół im. Jana Malinowskiego, pod kierownictwem Anie-
li Krupczyńskiej, przez wiele lat występował na Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zdobywając: w 1974 
Srebrną Ciupagę, w 1975 Złoty Liść Jesieni, w 1983 Złoty Liść 
Jesieni i Ciupagę Dziennikarzy oraz w 1987 Srebrna Ciupagę. 
W ramach Dnia Górali Polskich na festiwalu zaprezentowały się 
także gaździny z Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan, czę-
stując tradycyjną fasolą ze śliwkami oraz nasz kolega Jan Kubik 
z Krościenka n.D, prezentując swoje artystyczne dzieła. Był to 
wspaniały, miły dzień, przepełniony góralską jednością, oby było 
ich więcej! 

Opracował Maciej Czaja 
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 

Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego 

przyjęła

19.08.2018 r.

Zuzanna Luiza Szczepaniak

Połączyli się 

Sakramentem Małżeństwa 

4.08.
Natalia Ciesielka i Daniel Kurny-

ta 
Wioletta Jasińska i  Mateusz Ma-

zur 
11.08.

Renata Tobiasz i Tomasz Kamiń-
ski

25.08
Agnieszka Sanhen i Adam Szka-

radek

Odeszli do wieczności

Ewa Janc - 2.08.
Jerzy Ćmikiewicz - 03.08
Józef Słowik - 11.08
Jakub Moskalik - 16.08
Stanisława Gabryś- 17.08
Władysław Gondek - 18.08

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  

Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu  świętego 

przyjęła:

12.08.2018r. Szlachtowa

Laura Anna Piszczek

Połączyli się 

Sakramentem Małżeństwa

Robert Krzysztof Latasiewicz i 
Ewa Joanna Gardoń – 11.08. Ja-
worki

Patryk Wiktor Putek i Joanna Ma-
ria Kowalska – 18.08. Szlachto-
wa

Kronika Towarzyska
„Popatrz, jak prędko mija czas…”

Wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu po stracie ukochanej Mamy i Babci śp. EWY JANC oka-
zali duchowe wsparcie oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i złożyli ofiarę Mszy św.

składamy serdeczne podziękowanie: „BÓG ZAPŁAC”

Dzieci z rodzinami

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadze-
nie XV GÓRALSKIEGO FESTYNU RODZINNEGO w dniu 13.08.2018 r.

Prezes Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy

Elżbieta Wiercioch

Po raz czwarty „Parafia dla parafian”
 
Pod takim hasłem w dniu 26.08.2018 odbyła się na terenie ogrodów plebańskich Parafiada 

w Szlachtowej.   Zorganizowana została przez Proboszcza parafii Szlachtowa- ks. Tadeusza 
Wojciechowskiego - z myślą o wszystkich parafianach i gościach przebywających w tym cza-
sie na wakacjach na terenie naszej parafii. Pomimo deszczowej pogody zgromadziło się wielu 
parafian i gości. Kuchnia polowa serwowała gulasz węgierski gotowany w wielkim kotle, 
pizzę, kiełbaski z grilla, baraninę, oscypki, szaszłyki, moskale. Nie zabrakło potraw przy-
gotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Jaworek. Były placki, sałatki, smalec domowy, 
bufet kawowy. Dużą atrakcją była ścianka wspinaczkowa, na której można było spróbować 
swoich możliwości, jak też i zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, malowanie buziek 
oraz  robienie piesków z baloników. Wiele emocji sprawił mecz balonowy pomiędzy dwoma 
drużynami. Drużyna ks. Proboszcza i drużyna mistrza kucharza kuchni polowej. Pomimo nie 
najlepszej pogody nie zabrakło dobrego nastroju do zabawy tanecznej. Dzięki dobrej organi-
zacji i współpracy z wieloma instytucjami nie zmokliśmy. Namioty zapewniły nam  bezpiecz-
ne schronienie.

Wiesława Sajdak - Tokarczyk

Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się w przeprowadzenie Parafiady. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do Dyrektora MOK w Szczawnicy p. Tomasza Hurkały za udo-
stępnienie namiotu i ławek, Bankowi PKO BP za ufundowanie nagród, Szczawnickiej Grupie 
GOPR za ściankę wspinaczkową oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek 
i p. Cygler za rozłożenie i złożenie namiotu, p. Wiesławie Sajdak-Tokarczyk i Marcie Rych-
tarczyk za prowadzenie zabaw i konkursów, Kole Gospodyń z Jaworek, pani sołtys Bożenie 
Soleckiej, Strażakom OSP ze Szlachtowej, p. Lucjanowi Pietrzak za przyczepkę, Dominikowi 
i Maćkowi za pomoc w transporcie ławek, wszystkim osobom dostarczającym ciasta. Przede 
wszystkim dziękuję Wam, którzy zechcieliście skorzystać z zaproszenia i przyszliście na za-
bawę. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i że za rok będziemy organizować koleją 
Parafiadę.

 Proboszcz parafii Szlachtowa Ks. Tadeusz Wojciechowski
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Numer 
okręgu 

wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu

1 Sołectwo Jaworki 
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie 1

2 Sołectwo Szlachtowa 
ulice: Berech, Cieśliska, Łemkowska 1

3 Sołectwo Szlachtowa 
ulice: Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Sielska, Słona Młaka, Wspólna 1

4 Osiedle Szczawnica Wyżna 
ulice: Szlachtowska, Maćka zza Ławy 1

5 Osiedle Szczawnica Wyżna 
ulice: Brzeg, Samorody, Sopotnicka do nr 20 1

6
Osiedle Szczawnica Wyżna 

ulice: Gabańka, Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Sopotnicka od nr 21 do końca, 
Staszowa

1

7 Osiedle Szczawnica Centrum 
ulice: Szalaya od nr 51 do końca, Zawodzie 1

8 Osiedle Szczawnica Centrum 
ulice: Aleja 1 Maja, Połoniny, Park Górny, Św. Krzyża, Bereśnik, Jana Wiktora 1

9
Osiedle Szczawnica Centrum 

ulice: Języki, Kowalczyk, Główna do nr 30, Park Dolny, Plac Dietla, Szalaya do nr 50, 
Zdrojowa

1

10 Osiedle Szczawnica Centrum 
ulice: Osiedle Dwudziestolecia 1

11 Osiedle Szczawnica Centrum 
ulice: Osiedle Połoniny 1

12 Osiedle Szczawnica Niżna 
ulice: Aleja Parkowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Zielona, Główna od nr 31 do nr 100 1

13 Osiedle Szczawnica Niżna:
ulice: Pod Sadami, Skotnicka, Średniak, Wygon 1

14 Osiedle Szczawnica Niżna 
ulice: Flisacka, Pienińska, Nad Grajcarkiem, Groń, Zyblikiewicza 1

15 Osiedle Szczawnica Niżna 
ulice: Główna od nr 101 do końca, Słoneczna, Widok 1

Czas wyborów, część I.
Wrzesień i październik bieżącego roku to czas przygotowania 

i przeprowadzenia kolejnych wyborów samorządowych. Na Ra-
dzie Miejskiej mijającej kadencji spoczywał obowiązek podjęcia 
uchwał wymaganych ustawą Kodeks wyborczy, dotyczących po-
działu Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ob-
wody głosowania.

Nowelizacja Kodeksu, pozostawiła dla gmin do 20.000 miesz-
kańców (do których zalicza się Szczawnica) obowiązujące także 
w poprzednich wyborach okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że 
15 radnych dla Miasta i Gminy Szczawnica będzie wybieranych 
w 15 okręgach i w każdym z nich, mandat uzyska tylko jeden 
spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze – ten, 
który otrzyma największą liczbę głosów. 

Rada Miejska w Uchwale Nr XLVI/323/2018 z 28 lutego 2018 
roku zachowała dotychczasowy podział Szczawnicy na okręgi 
wyborcze. 

Zasady i sposób ustalania podziału na okręgi jednomandatowe 
są ściśle określone przepisami i na tyle skomplikowane, że krót-
ki artykuł nie daje możliwości ich pełnego omówienia. Przepisy 
Kodeksu, dla tworzenia okręgów wyborczych, wymagają między 
innymi obliczenia i uwzględnienia tak zwanej jednolitej normy 
przedstawicielstwa.   

Podział Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze 
uwzględnia wymogi Kodeksu, bierze pod uwagę układ przestrzen-
ny ulic, liczbę ich mieszkańców, dla uzyskania wielkości najbar-
dziej zbliżonych do wspomnianej wyżej normy i jest następujący:

Obowiązkiem Rady Miejskiej było również wyznaczenie ob-
wodów głosowania i ich siedzib. Zostało to dokonane Uchwałą 
Nr XLVII/330/2018 z 26 marca 2018 r.  Obszar obwodów i ich 
siedziby nie uległy zmianie, poza jednym wyjątkiem. Ze względu 
na wyłączenie z użytkowania budynku Sanatorium Papiernik, sie-
dziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 musiała zostać prze-
niesiona w inne miejsce. 

Dzięki uprzejmości Właściciela Domu Wypoczynkowego 
Vena, wyborcy Obwodu Głosowania Nr 5, będą mieli możliwość 
głosowania w lokalu wyborczym utworzonym właśnie w Venie. 
Zmiana siedziby lokalu wyborczego nie będzie powodować żad-
nych uciążliwości dla wyborców, ponieważ dotychczasowy i nowy 
lokal znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.   

Dla przypomnienia, podajemy poniżej wykaz lokali wybor-
czych, wraz z ich siedzibami.
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Numer 
obwodu  Granice obwodu 

 
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej  

1 
Sołectwo Jaworki  

ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie  

Remiza OSP  
Jaworki

ul. Czarna Woda 2  

 
2 

Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, 

Słona Młaka, Wspólna  

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Szlachtowa

ul. Jana Pawła II 25  

 
3 

Miasto Szczawnica  
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, 

Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska  

Remiza OSP  
Szczawnica

ul. Szalaya 84 

 
4 

Miasto Szczawnica  
ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, 

Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie  

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Szczawnica

ul. Główna 12  

 
5 

Miasto Szczawnica  
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle Dwudziestolecia, 

Osiedle Połoniny  

Dom Wypoczynkowy Vena
Szczawnica

ul. Połoniny 4 A

 
6 

Miasto Szczawnica  
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, 
Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, 

Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Szczawnica

ul. Główna 116  

Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła szereg zmian 
w dotychczas obowiązujących przepisach, jednak w zdecydowa-
nej większości nie dotyczą one samego procesu głosowania w 
lokalu wyborczym. Najbardziej widoczną (w sensie dosłownym) 
nowością, będą dla wszystkich głosujących przeźroczyste urny 
wyborcze bardzo pokaźnych rozmiarów. (Rozmiary urn zostały 
ściśle określone w przepisach, podobnie jak zakaz umieszczania 
godła, barw państwowych czy jakiegokolwiek innego oznaczenia 
na urnie). 

Całkowitą nowością są także dwie komisje wyborcze – komisja 
do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz komisja 
do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. 

Zadaniem pierwszej z komisji, jak mówi nazwa, będzie prze-
prowadzenie procesu głosowania. Po zakończeniu głosowania i 
zamknięciu lokalu dla wyborców, komisja do spraw przeprowa-
dzenia głosowania, przekaże protokolarnie materiały wyborcze 
komisji ds. ustalenia wyników, po czym opuści lokal wyborczy. 
Komisja ds. ustalenia wyników głosowania dokona ich obliczenia, 
po czym sporządzi protokoły głosowania w obwodzie.

Niezmienne pozostają godziny otwarcia lokali wyborczych – 
od godziny 700 do 2100. 

Należy pamiętać, że wybory samorządowe, to nie tylko wybo-
ry radnych miejskich i burmistrza. W dniu 21 października bę-
dziemy wybierać również radnych Rady Powiatu Nowotarskiego i 
radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W wyborach Rady Powiatu, Szczawnica wchodzi w skład 
Okręgu Wyborczego Nr 2, wraz z gminami Czorsztyn, Krościen-
ko, Łapsze Niżne oraz Ochotnica Dolna. W całym Okręgu Nr 2 
zostanie wybranych 6 radnych powiatowych. 

W wyborach do Sejmiku, Szczawnica wchodzi w skład Okręgu 
Wyborczego Nr 4, obejmującego powiaty: wadowicki, myślenic-
ki, suski, nowotarski i tatrzański. W całym Okręgu Nr 4 będzie 
wybieranych 7 radnych sejmiku. 

Tak więc, po przyjściu do „swojego” lokalu wyborczego na te-
renie Szczawnicy, wyborca otrzyma cztery różne karty do głoso-
wania. 

Wybory samorządowe są jedynymi z wyborów, w których nie 
funkcjonują tzw. zaświadczenia o prawie do głosowania, umoż-
liwiające udział w wyborach w dowolnym lokalu wyborczym na 
terenie Polski. W wyborach samorządowych mogą brać udział 
wyłącznie wyborcy figurujący w stałym rejestrze wyborców dla 

danej gminy. Jest to logicznie uzasadnione zasadą, by o wyborze 
władz danej społeczności lokalnej, decydowali tylko mieszkańcy 
tej społeczności.

Każdy z mieszkańców Szczawnicy może sprawdzić w Urzę-
dzie Miasta i Gminy (Ewidencja Ludności) czy figuruje w reje-
strze wyborców, a bezpośrednio przed wyborami, czy został ujęty 
na spisie wyborców, co stanowi warunek otrzymania karty do gło-
sowania w lokalu wyborczym. 

Istotną nowością – zmianą wprowadzoną w Kodeksie wybor-
czym jest fakt, że wybory zaplanowane na 21 października zde-
cydują o tym, kto zasiądzie w radach gmin, powiatów, sejmików 
oraz na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na najbliższe pięć lat, a nie jak dotychczas cztery lata. 

Zgodnie z sugestiami osób które uczestniczyły 
w miesiącu maju w uroczystościach na Przy-
słopie została wymieniona tablica na pomni-

ku poświęconym partyzantom którzy zginęli w tym 
miejscu. Wymiana była związana  z nieczytelnymi 
napisami.
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WYWIAD Z BURMISTRZEM 
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

GRZEGORZEM NIEZGODĄ

- Panie Burmistrzu, 
za Panem już trzecia ka-
dencja na stanowisku 
włodarza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica. Na pewno 
każda z nich była inna. 
Czym się obecna różniła 
od poprzednich?

Kadencja 2014 – 2018 
była kadencją o wiele trud-
niejszą od dwóch poprzed-
nich. Z jednej strony kwin-
tesencją sprawowania stano-
wiska burmistrza jest przede 
wszystkim rozwój, przejawiający się inwestycjami. Praktycznie do 
2017 roku możliwości realizacji inwestycji, z pozyskanych środ-
ków na kolejne zamierzenia, były utrudnione z powodu opóźnień 
w ocenie i w decyzjach dotyczących rozdysponowywania środ-
ków unijnych. Pierwsze pozytywne dla nas informacje napłynęły 
właśnie w tym okresie. Ponadto, planując jakąkolwiek inwestycję 
szczególną uwagę musimy już skupiać na montażu finansowym i 
wysokości naszego wkładu własnego, z uwagi na nasze zobowią-
zania finansowe, co również w pewnym stopniu ograniczało nasze 
pomysły i plany.

Również „otoczka” wokół samorządów w Polsce w tej kadencji 
też była raczej nieciekawa. Najpierw, szeroka dyskusja w tema-
cie ograniczenia możliwości kandydowania dla obecnych włoda-
rzy, a później ponowna dyskusja ogólnopolska dotycząca z kolei 
wynagrodzeń wójtów i burmistrzów. W poprzednich latach było 
raczej spokojniej, a polityka ogólnokrajowa pozwalała się skupić 
na sprawowaniu funkcji burmistrza, a nie na tłumaczeniu i wyja-
śnianiu specyfiki tego stanowiska.

- Ostatnie cztery lata to czas wytężonej pracy, wielu inwe-
stycji. Które z nich wymagały największego starania, formal-
ności, wydatków?

Każdy kto przygotowuje inwestycję czy składa wniosek o dofi-
nansowanie zdaje sobie sprawę że nie są to łatwe procedury. Naj-
trudniejsze są projekty, w które zaangażowanych jest wiele stron 
czy instytucji. Z pewnością te, związane z ograniczaniem niskiej 
emisji, gdzie dwa nasze wnioski zostały zakwalifikowane do do-
finansowania, są trudnymi projektami, w których jest zaangażo-
wanych m.in. prawie 330 mieszkańców – właścicieli gospodarstw 
domowych dokonujących wymiany starych źródeł ciepła. 

W ostatnim okresie dodatkowym problemem jest znaczny 
wzrost cen usług budowlanych i deficyt wykonawców na ryn-
ku. Przykładowo, projekt związany z rewitalizacją uzdrowisko-
wą centrum Szczawnicy, przygotowywany od 2015 roku według 
ówczesnych cen, w chwili obecnej, po przeliczeniu na aktualne 
stawki, będzie droższy o kilkaset tysięcy złotych. Dobrze, że Rada 
Miejska wykazuje zrozumienie i po zwiększeniu wkładu własnego 
możemy próbować realizacji tego zadania.

- Szczawnica stoi u progu realizacji największej chyba 
inwestycji, jaką jest gazyfikacja miasta. Na jakim etapie za-
awansowania znajduje się to przedsięwzięcie?

To jest przedsięwzięcie, nad którym pracuję bardzo długo. W 
2008 roku rozpoczęły się rozmowy na ten temat i w 10 rocznicę 
możemy świętować sukces. Na 15 września planowane jest uro-
czyste podpisanie umów z wykonawcami poszczególnych od-
cinków i do 2020 roku Szczawnica będzie w znacznym stopniu 
zgazyfikowana. Jest to projekt o znaczeniu ponadgminnym. Na-
sze starania pozwolą również na częściowe zgazyfikowanie takich 
gmin jak Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna – Tylmanowa oraz 
Krościenko. W 2008 roku jedyną osobą, która wierzyła w sen-
sowność tamtych rozmów był wówczas mój zastępca – Jan Golba, 
któremu należą się podziękowania za wsparcie w tym okresie. 

- Funkcjonowanie Miasta to nie tylko inwestycje. Jest bieżą-
ca działalność, by zapewnić mieszkańcom podstawowe potrze-
by. To szkolnictwo, służba zdrowia, sprawy komunalne itd. 
Jak tutaj przebiegała praca samorządu?

Mieszkańcy z pewnością nie pamiętają, że w 2006 roku Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się tylko administracją 
sieci wodociągowej, a przyzwyczaili się, że praktycznie wszystkie 
sprawy bieżące są w gestii naszego MZGK. To też ważna zmiana, 
która dokonuje się systematycznie na przestrzeni tych lat. Poprzez 
doposażenie, zwiększenie zatrudnienia, zlecanie wszystkich spraw, 
które zakład może realizować, a nawet przejęcie chociażby od Sta-
rostwa Powiatowego utrzymania zimowego drogi powiatowej, 
mamy jednostkę zabezpieczającą już nasze podstawowe potrzeby.

Bolączką Szczawnicy jest w dalszym ciągu służba zdrowia. 
Mieszkańcy mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej na 
miejscu, ale w przypadku porad specjalistycznych, muszą liczyć 
się z wyjazdem do Nowego Targu lub Nowego Sącza. Również 
turyści, w przypadku nagłej potrzeby, mogą korzystać jedynie z 
Podhalańskiego Szpitala w Nowym Targu. Rozwiązania systemo-
we, ogólnokrajowe, z pewnością nie pomagają w dostępności do 
lekarzy i specjalistów. Podejmowałem próbę realizacji tego typu 
przedsięwzięcia w Szczawnicy poprzez dzierżawę planowanego 
do budowy przez prywatny podmiot ośrodka zdrowia na ulicy Za-
wodzie. Pomysł i rozwiązanie gwarantowało szybkie powstanie 
tego typu obiektu, ale pod względem prawnym budziło pewne 
wątpliwości. Dlatego po konsultacjach w komisjach Rady Miej-
skiej, wycofaliśmy się z tego zadania i przystąpiliśmy do projek-
towania swojego ośrodka w Malinowie. Do końca tego roku po-
winno być pozwolenie na budowę. W dalszym ciągu natomiast 
kwestią nierozstrzygniętą jest sprawa finansowania inwestycji i 
finansowania bieżącego utrzymania. 

Szkolnictwo jest zawsze tematem, na który można by przepro-
wadzić osobny wywiad. W tej kadencji praktycznie nastąpiła ko-
lejna zmiana systemowa w oświacie. Jako samorządy nie mieliśmy 
wielkiego wpływu na dokonywane zmiany, a nasze kompetencje 
zostały w tym zakresie wręcz ograniczone. Nie oceniam tego, jak 
reforma oświaty wpłynie na jakość kształcenia, ale mam nadzieję, 
że to już jest system wymagający w przyszłości udoskonalania, 
a nie kolejnej gruntownej reformy. Całe zamieszanie z reformą 
Pani Minister Zalewskiej miało z pewnością negatywny wpływ na 
finanse samorządów, ale z drugiej strony pojawiły się możliwości 
związane z doposażeniem szkół i przedszkoli, z których skwapli-
wie skorzystaliśmy. 

- Zawsze, mimo dobrych chęci, ma człowiek sprawy niedo-
kończone bądź takie, z których nie do końca jest zadowolony. 
Co Pan by zaliczył do spraw wymagających poprawy? Jak 
przedstawia się na dzień dzisiejszy zadłużenie miasta, co było 
problemem końca poprzedniej kadencji?

Sprawy niedokończone świadczą o tym, że w dalszym ciągu nie 
brakuje pomysłów. Przecież w tym roku chociażby przygotowali-
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śmy dwa wnioski, które znajdują się na etapie oceny. Kolejny etap 
rewitalizacji miasta, obejmujący tereny przylegające do naszych 
osiedli mieszkaniowych i wniosek tzw. turystyczny, ulokowany w 
Małych Pieninach. 

Duże szanse na dofinansowanie ma projekt trans graniczny, 
związany z przebudową przystani flisackiej w Pieninach i remon-
tem Drogi Pienińskiej do Czerwonego Klasztoru, a na etapie ogło-
szonych przetargów znajduje się rewitalizacja centrum Szczaw-
nicy i budowa I etapu ścieżki rowerowej łączącej Szczawnicę z 
Piwniczną.

W najbliższych dniach będzie podpisana umowa, związana z 
budową komisariatu policji na ulicy Skotnickiej i roboty ruszą 
jeszcze w tym roku, a o sieci gazowej wspomniałem wcześniej. 

Obecna sytuacja prawna w Polsce nie sprzyja niestety inwesty-
cjom związanym z sezonem zimowym. Projekty narciarskie zwią-
zane z Durbaszką, czy z poprawą infrastruktury na Palenicy, to 
tematy ograniczone przez przepisy związane z ochroną przyrody. 
Natomiast w ostatnim okresie pojawiło się ciekawe rozwiązanie 
dotyczące zagospodarowania Jarmuty i co najważniejsze, praw-
dopodobnie możliwe do realizacji. W najbliższych dniach ma na-
dejść odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej 
kwestii i wtedy będziemy „mądrzejsi”.

Wszystkie te zamierzenia czy realizacje są planowane z za-
chowaniem zasad gospodarki finansowej miasta, ale z pewnością 
nie wpływają na zmniejszenie zadłużenia miasta. Obecne nasze 
wskaźniki są na poziomie dopuszczalnym i zostały przez ostat-
nie cztery lata nieznacznie zmniejszone. Jednak ciągły rozwój 
Szczawnicy jest oparty na dużych środkach finansowych pozyski-
wanych z zewnątrz, wspartych finansowaniem kredytami niezbęd-
nych wkładów własnych.

- Na terenie Miasta działa wiele podmiotów gospodarczych, 
stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Jak przebiega-
ła współpraca z nimi na rzecz rozwoju miasta? Jak układały 
się stosunki z największymi partnerami w tej dziedzinie, jaki-
mi są PKL i Uzdrowisko Szczawnica?

Na przestrzeni ostatnich lat zostały wypracowane pewne me-
chanizmy współpracy z organizacjami działającymi na terenie 
miasta i każda z organizacji ma świadomość, na jakie wsparcie 
może liczyć. Coroczne obserwacje powodują zmiany związane 
chociażby z finansowaniem wspólnych przedsięwzięć, ale są to z 
reguły zmiany kosmetyczne, przy obopólnej aprobacie. Cały czas 
szukamy nowych inicjatyw, ciekawych dla mieszkańców i tury-
stów, i jeżeli takie się pojawiają, to staramy się je wspierać. Przy-
kładem ostatnich lat jest wspólna organizacja z PKL wydarzenia 
kulturalnego, jakim jest „Hey Fest Festiwal” w Szczawnicy. Dzię-
ki tej inicjatywie mogliśmy na scenie w naszym mieście gościć 
w ciągu dwóch ostatnich lat – zespóły Eney, Lemon, Piersi czy 
Patrycję Markowską i Kasię Kowalską.

Bardzo cieszy również realizowana inwestycja, związana z 
przebudową „Hutnika” przez spadkobierców hr. Stadnickiego i 
mam nadzieję na kolejne przedsięwzięcia Uzdrowiska Szczawnica 
S A, czy Grupy Thermaleo. W ostatnich latach personalne kontak-
ty zostały znacznie ograniczone, ale mam nadzieję, że zapowia-
dane „zamieszkanie na stałe w Szczawnicy” przez Pana Andrzeja 
Mańkowskiego znacząco wpłynie na możliwości wspólnych in-
westycji w przyszłości i lepszą współprace pomiędzy samorządem 
terytorialnym a przedstawicielami spadkobierców. 

- Wiele osób przybyłych z zewnątrz do Szczawnicy, czy to 
urlopowiczów, turystów czy kuracjuszy, zwraca uwagę na 
brak informacji turystycznej oraz prężnie działającego biura 

promocji naszego miasta. Był nawet ogłoszony konkurs na to 
stanowisko, który jednak nie został rozstrzygnięty. Dlaczego?

Biuro promocji to nie tylko stanowisko jednoosobowe, ale cały 
system, który niestety nie do końca funkcjonuje jak należy. Prio-
rytetem wydaje się nie tylko znalezienie odpowiedniej osoby, ale 
również opracowanie systemu wspólnej promocji regionu Pienin; 
wspólnej z pozostałymi gminami i podmiotami działającymi na 
tym terenie. Zawsze środki finansowe na promocję będą za małe, 
ale z pewnością dadzą lepszy efekt, jeżeli zostaną skumulowane. 
Wydaj się, że powoli w tej kwestii zmienia się również nastawie-
nie zainteresowanych, którzy zaczynają odczuwać taką potrzebę. 
W 2015 roku prowadziliśmy rozmowy w sprawie wspólnej ini-
cjatywy w zakresie promocji turystycznej, ale wówczas spotkało 
się to z niewielkim zainteresowaniem, a wręcz z dostrzeganiem w 
tym pomyśle chęci zdominowania przez Szczawnicę pozostałych 
jednostek. Mam nadzieję, że upływający czas pokazał, że nie ma 
innego sensownego wyjścia jak wspólna promocja.

- W ostatnim roku powstał także wakat na stanowisku Pana 
zastępcy, a teraz na stanowisku komendanta Straży Miejskiej. 
Brakuje Panu dobrych współpracowników?

Mam dobrych współpracowników. Prawdą natomiast jest, że 
często możliwe wynagrodzenia nie są czynnikiem motywującym 
do sprawowania funkcji kierowniczych i brania na siebie odpo-
wiedzialności niewspółmiernej do odpowiedzialności na stano-
wiskach kierowniczych w podmiotach prywatnych. Każdy z wy-
mienionych przypadków jest zupełnie inny. Pan Tomasz Moskalik 
zdecydował rozwijać swoje umiejętności samodzielnie, sprawując 
funkcję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, czyli na stanowi-
sku odpowiedzialnym za inwestycje bez dodatkowych aspektów 
pracy, jakie bez wątpienia miał na stanowisku Zastępcy Burmi-
strza.

Z kolei Pan Andrzej Bańkosz od samego reaktywowania Straży 
Miejskiej był jej komendantem, czyli prawie 12 lat. To bez wąt-
pienia duże osiągnięcie na tym stanowisku.

Obydwu Panom bardzo dziękuje za te lata współpracy i odej-
ścia te miały „normalny” charakter, co w samorządach nieczęsto 
się zdarza.  

- Będzie się Pan starał o reelekcję na stanowisko Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica. Jaki ma Pan pomysł na uczynie-
nie z naszego miasta jeszcze bardziej znanego, odwiedzanego 
latem i zimą, ośrodka? Na czym skupi się Pan w kolejnej ka-
dencji?

Swoje starania o reelekcję ogłosiłem już bardzo dawno temu i 
mam nadzieję, że będzie to odbierane przez wyborców jako po-
twierdzenie mojej konsekwencji i odpowiedzialności. Pomimo 
wyborów samorządowych, staram się poświęcać odpowiednią 
ilość czasu na dotychczasową pracę i kontynuowanie tych wszyst-
kich zamierzeń, o których wspomniałem wcześniej, oraz wykorzy-
staniem kolejnych możliwości pozyskania środków, czy wsparcia 
inwestorów zainteresowanych lokowaniem swoich środków na 
naszym terenie. Pomysłów na nową kadencję jest wiele i z pew-
nością wymagają one kilku zmian, chociażby poprzez dobór od-
powiednich współpracowników, o których mowa w poprzedniej 
wypowiedzi. Dla mnie osobiście decydującym czynnikiem, zwią-
zanym z udziałem w kolejnych wyborach samorządowych jest 
przedsięwzięcie polegające na doprowadzeniu gazu do Szczaw-
nicy. Z pewnością 12 latami sprawowania funkcji burmistrza za-
znaczę swoją osobę w dziejach miasta, ale taką inwestycją, jak 
doprowadzenie do niego gazu, przechodzi się do historii.

Rozmawiała Alina Lelito
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Zbliża się termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, iż zgodnie z art. 11’1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) w dniu 30 września 2018 r. upływa termin 
wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie czyli do 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia 
w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, 
pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, 
wyliczonej dla danego roku. 

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobo-
wiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

W SP 1 w Szczawnicy wszystko już 
przygotowane na przyjęcie uczniów 
Wakacje minęły szybko i od poniedziałku 3 września wracamy 

do szkoły. W czasie wakacji odnowiliśmy podłogi w 4 klasach, 
dzięki środkom inwestycyjnym Miasta i Gminy Szczawnica. Rów-
nocześnie pomalowanych zostało 14 sal lekcyjnych, sanitariaty i 2 
pomieszczenia gospodarcze. Pomoce dydaktyczne, szczególnie te 
otrzymane w projekcie „Innowacyjna edukacja kluczem do sukce-
su uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”, bardzo wzbogaciły bazę 
szkoły. Mamy zamiar intensywnie z nich korzystać i w kolejnym 
roku szkolnym. Czeka nas wiele nowych wyzwań, nauka na lek-
cjach i zabawa w czasie zajęć pozalekcyjnych. Powodzenia.

Zmagania kajakarzy 
na Dunajcu

W sobotę pierwszego września, przy pięknej słonecznej pogo-
dzie,  na  torze kajakowym Pienińskiego Klubu Sportowego na 
Dunajcu odbył się 58. Międzynarodowe Regaty Slalomowe - Me-
moriał A.A. Wernerów oraz Zawody Weteranów im. Wojciecha 
Piecyka. 

Podczas 58 Międzynarodowych Regat Slalomowych Memo-
riału A.A Wernerów zawodnicy startowali w dwóch kategoriach 
wiekowych - młodzikach i  kategorii open z podziałem na kobiety 
i mężczyzn. Kajakarze mieli do pokonania tor slalomowy składa-
jący się z dziewiętnastu bramek. Sędzią głównym zawodów była  

Elżbieta Kin- Czopek.  
Nagrody najlepszym zawodnikom wręczali sekretarz Miasta i 

Gminy Szczawnica Tomasz Ciesielka oraz sę-dzia główny zawo-
dów Elżbieta Kin- Czopek.

Następnie odbyły się zmagania weteranów w ramach Zawodów 
im. Wojciecha Piecyka.

Weronika Błażusiak
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Uchwały podjęte podczas XLII, nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 27 sierpnia 2018 roku:

Uchwała Nr LII/359/2018 w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018,

Uchwała Nr LII/360/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości.  

Projekt programu 
Power zatwierdzony!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w 
Szczawnicy zakwalifikowała się do realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Zatwierdzony projekt na-
pisany został przez nauczycielkę języka angielskiego i niemiec-
kiego p. Małgorzatę Oleś-Gagatek i nosi tytuł: ,,Podwyższenie 
umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli- kluczem do 
zwiększenia jakości nauczania i rozwoju współpracy międzynaro-
dowej”. Realizowany on będzie na zasadach programu Erasmus+.

W ramach projektu od września 2018r. nauczyciele uczestni-
czyć będą w następujących dwutygodniowych szkoleniach zagra-
nicznych:
1. P. Małgorzata Oleś-Gagatek- kurs metodyczny w języku angiel-

skim pt.’’Teaching English to very young learners” w szkole ję-
zykowej ”Alpha School of English” w St. Paul’s Bay na Malcie.

2. P. Katarzyna Ciesielka- kurs języka włoskiego w szkole języko-
wej DILIT IH w Rzymie (Włochy).

3. P. Dominika Smolarska- kurs języka angielskiego w szkole ję-
zykowej ‘’Centre of English Studies” w Dublinie (Irlandia).

4. P. Anna Marcińska- kurs specjalistyczny w języku angielskim 
pt. ‘’English Language Training and Irish Culture” w szkole 
językowej ‘’Cork English World’’ w Cork w Irlandii.

5. P. Andrzej Hurkała- kurs języka angielskiego w szkole języko-
wej ‘’English in Cyprus” w Limassol na Cyprze.

6. P. Jacek Pietrzak- kurs języka angielskiego w szkole językowej 
‘’Easy School Malta’’ w Valetcie (Malta).

7. P. Magdalena Styrylska- kurs języka angielskiego w szkole ję-
zykowej ‘’Centre of English Studies’’ w Dublinie (Irlandia).

8. P. Dorota Cebula- kurs języka angielskiego w szkole językowej 
‘’Easy School Malta’’ w mieście Valetcie (Malta).

9. P. Danuta Urban- udział w ‘’job shadowing”- obserwacja lekcji 
muzyki w szkole partnerskiej Gnadenthal-Gymnasium w In-
golstadt (Niemcy).

10. P. Małgorzata Oleś-Gagatek- udział w ’’job shadowing’’- ob-
serwacja lekcji j. ang. w szkole partnerskiej Gnadenthal-Gym-
nasium w Ingolstadt (Niemcy).

11. P. Małgorzata Oleś-Gagatek- udział w ‘’teaching assignment”- 
prowadzenie lekcji w szkole partnerskiej Gnadenthal-Gymna-
sium w Ingolstadt (Niemcy).
Cały projekt sfinansowany zostanie ze środków unijnych, a jego 

budżet wyniesie 25585,00 Euro, co stanowi równowartość kwoty 
110327,64 PLN. Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości 
nauczania w szkole i umożliwi nauczycielom tej szkoły wymianę 
doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. ks. prof. J. Tischnera 

postanowiła wykorzystać wakacje na intensywne prace remonto-
we, aby w nadchodzącym roku szkolnym uczęszczające do niej 
dzieci i młodzież, mogli zdobywać wiedzę i poszerzać swoje zain-
teresowania w jak najbardziej komfortowych warunkach, zgodnie 
z ich oczekiwaniami i oczekiwaniami rodziców. W związku z tym 
przeprowadzono generalny remont czterech sal, z których dwie 
przeznaczono na pracownie: języka angielskiego i zajęć plastycz-
nych. Obydwie klasy zostały odmalowane i wyposażone w nowe 
meble oraz pomoce dydaktyczne. Dwie następne zostały przezna-
czone na nowopowstały gabinet logopedyczny oraz salę dla klasy „0”.

Dzięki projektowi „Innowacyjne przedszkole miejscem wszech-
stronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Gminy Szczawnica”, 
który realizowany jest w naszej placówce, gabinet logopedy jak i 
sala dla klasy „0” zostały wyposażone w meble, pomoce dydak-
tyczne, pomoce do ćwiczeń i zabawy najnowszej generacji, łącz-
nie z interaktywna ścianą i dywanem.

Jako kontynuacja projektu dotyczącego przedmiotów ścisłych 
pracownia fizyczna została zaopatrzona w nowe, dostosowane do 
potrzeb meble, a do pracowni chemicznej zostały zakupione i za-
montowane regały na pomoce dydaktyczne oraz szkło laborato-
ryjne do ćwiczeń. 

Ponadto został przeprowadzony również remont szatni.  Nieste-
ty zaplanowaną na okres wakacji budowę placu zabaw przesunię-
to na późniejszy okres w związku z brakiem wykonawcy, mimo 
ogłoszonego zapytania ofertowego.

Warunki,  jakie udało się stworzyć dla uczniów w Szkole Pod-
stawowej nr 2, przyczynią się do ich wszechstronnego rozwoju.
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Mistrzostwa Polski 
Strongman w Szczawnicy

W upalne, niedzielne popołudnie - 5 sierpnia br., na placu pod 
Dolną Stacją Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy, przeprowa-
dzone zostały Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman. 
Organizowane po raz drugi w pienińskim kurorcie zawody pol-
skich siłaczy rozegrano tym razem drużynowo w zespołach zło-
żonych z dwóch zawodników. W tegorocznej odsłonie Mistrzostw 
Polski Strongman uczestniczyły dwie pary polskich siłaczy oraz 
zagraniczni zawodnicy: zespół z Łotwy oraz zespół z Austrii.

Inauguracji zawodów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgoda, witając zaproszonych gości, 
sponsorów, zawodników startujących w Mistrzostwach oraz licz-
nie zgromadzoną publiczność. W symbolicznym otwarciu zma-
gań  sportowych uczestniczył również gość specjalny Mariusz 
Pudzianowski, który przyciągnął ogromne tłumy chętnych, pra-
gnących dostać autograf lub zrobić sobie zdjęcie ze znanym spor-
towcem. 

Pierwsza konkurencja sponsorowana przez firmę transportową 
Trans Południe sp. z o.o., polegała  na przeciągnięciu przez za-
wodnika, w jak najkrótszym czasie, ważącego 7.5 tony ciągnika 
siodłowego. Drugi z kolei zawodnik musiał podnieś „belkę szkoc-
ką - waga 160 kg”, stalowy  kloc - 135 kg, oraz 100 kg hantel. W 
kategorii tej bezkonkurencyjni okazali się młodzi strongmani – 
Igor Barczykowski i Grzegorz Łaniewski.

W drugiej konkurencji zawodnicy musieli wykonać tzw. „Spa-
cer drwala”, czyli przenieść ważący  200 kg kloc po czym drugi 
zawodnik musiał przerzucić 4 pale o wadze od  150 kg do 300 
kg. Sc ponsorowaną przez Powiat Nowotarski kategorię ponownie 
wygrał polski zespół Igor Barczykowski i Grzegorz Łaniewski.

Trzecia bardzo widowiskowa konkurencja to tzw. „schody” 
czyli załadunek trzech elementów o wadze 80 kg, 100 kg i 120 
kg na stół oraz wniesienie na schody trzech  elementów o wadze:  
225 kg, 250 kg, 275 kg. Tę konkurencje wygrali Tomasz Kowal 
i Jarosław Nowacki,  a sponsorem był - Hotel Szczawnica Park.

„Uchwyt Herkulesa” to czwarta konkurencja na zawodach. Po-
legała na tym, że jeden z zawodników musiał utrzymać w rękach 
dwie belki o wadze 200 kg każda, a w tym czasie drugi podnosił 
samochód. Wygrali ją ponownie Tomasz Kowal i Jarosłąw No-
wacki a sponsorem była Muszynianka.

Podnoszenie platformy na barki o wadze 280 kg to piąta kon-
kurencja z jaką musieli się zmierzyć siłacze. Tym razem znowu 
doświadczenie zaowocowało i Panowie Kowal i Nowacki zwycię-
żyli. Sponsorem były Polskie Koleje Linowe.

Ciekawą konkurencją, sponsorowaną przez Grupę Thermaleo, 
Uzdrowisko Szczawnica oraz Hotel Nawigator, był tzw. „Zegar”. 
Do niej organizatorzy zaprosili 7 osób z publiczności. Zawodni-
cy musieli jak najdalej przenieść stojące  na specjalnej platformie 
osoby. Konkurencja okazała się nie lada wyzwaniem szczególnie 
dla zagranicznych zawodników, którzy nie mieli szans z polskimi 
strongmenami. Puchar za zwycięstwo ponownie otrzymali To-
masz Kowal i Jarosław Nowacki.

Ostatnią konkurencją były tzw. „Kule”, które trzeba było pod-
nieść na różne wysokości i umieścić w specjalnych otworach. Tu-
taj także panowie Kowal i Nowacki okazali się najlepsi. Konku-
rencje sponsorowała firma Erbet Nowy Sącz.

Na koniec wszyscy zawodnicy otrzymali puchary z rąk Burmi-
strza - Grzegorza Niezgody, Sekretarza Miasta i Gminy, a zarazem 
głównego koordynatora wydarzenia - Tomasza Ciesielki, Członka 
Zarządu Powiatu Nowotarskiego – Bogusława Waksmundzkiego, 
Pani Renaty Goreckiej i Pana  Grzegorza Gacka oraz przedstawi-
cieli pozostałych sponsorów.

W klasyfikacji końcowej zwycięzcami Mistrzostw zostali To-
masz Kowal i Jarosław Nowacki, drugie miejsce zajęli Igor Bar-
czykowski, i Grzegorz Łaniewski, trzecie miejsce należało do ze-
społu z Łotwy, a na ostatnim uplasowali się Austriacy.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Strongman poprzedził pokaz 
sztuk walki w wykonaniu Podhalańskiej Akademii Sztuk Walk 

Jiu-Jitsu EdArt, prowadzony przez Artura Szpałka.
W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Pana Grze-

gorza Niezgody oraz własnym serdecznie dziękuję sponsorom, 
dzięki którym impreza mogła się odbyć:

Firmie Trans Południe z Dębicy,
Staroście Nowotarskiemu,
Państwu Renacie Goreckiej iGrzegorzowi Gackowi (Hotel 

Szczawnica Park),
Firmie „Muszynianka” ,
Firmie Erbet z Nowego Sącza,
Polskim Kolejom Linowym
Grupie Thermaleo, Uzdrowisku Szczawnica i Hotelowi Nawi-

gator, który gościł zawodników.
Na ręce Pani dyrektor Józefy Kanclerskiej składam serdeczne 

podziękowania wszystkim pracownikom Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej zaangażowanym w przygotowanie terenu 
celem przeprowadzenia zawodów.

Bardzo dziękuję Panu Markowi Marcowi za  bezinteresowne 
wypożyczenie wózka widłowego, bez którego nie można byłoby 
rozładować i załadować potrzebnego do zawodów sprzętu oraz 
Panu Dariuszowi Myszkowi, który bezinteresownie zajął się 
transportem wózka widłowego.

 
Tomasz Ciesielka

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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- Już po raz kolejny spotykacie się 
Państwo latem na dorocznym plenerze. 
Gdzie tym razem?

Do naszej grupy należą artyści z całej 
Polski, jak też osoby zamieszkujące poza 
granicami kraju. W związku z tym, nasze 
spotkania każdego roku odbywają się w 
innym regionie Polski, abyśmy mogli przy 
okazji zwiedzać nasz piękny kraj. Tym ra-
zem gościny udzielił nam region mazur-
sko-warmiński. Przebywaliśmy w wiosce 
Łajs koło Olsztyna, w ośrodku Adler, po-
łożonym nad jeziorem Łajskim. 

 - Stanowicie zgraną grupę przyjaciół. 
Ile osób przybyło tym razem na facebo-
okowe (listowne? mailowe?) wezwanie? 
Kto tworzy tegoroczną plenerową ekipę?

Znamy się już od ponad jedenastu lat. 
Grupa powstała dzięki kontaktom nawią-
zanym na mediach społecznościowych, 
takich jak Nasza Klasa i Facebook. Media 
te umożliwiły nam współpracę i wzajemny 
rozwój artystyczny, ułatwiają codzienny 
kontakt oraz organizację spotkań. Na tego-
roczne wezwanie odpowiedziało 21 osób. 
Są wśród nas weterani- Danusia i Zbyszek 
Majewscy z Krakowa, którzy między in-
nymi zajmują się organizacją naszych spo-
tkań i są pomysłodawcami wielu zdarzeń 
plenerowych. Oprócz Danusi i Zbyszka, do 
Łajsa przybyli Ela i Włodek Sparzakowie 
z Gdyni, Andrzej Stefaniak ze Wschowy, 
Alfreda Mikusiak z Czeladzi, Dorota Ryś z 
Krakowa, Ania i Irek Szczepańscy z Rado-
mia, Małgorzata i Andrzej Dębscy z Wo-
łomina, Jola Babińska-Korcz z Łodzi, Ja-
neczka Spisak z Koszalina, Kasia i Henryk 
Saczukowie z Wołomina, Maria i Tadeusz 
Szymańscy z Mogilna, Jadwiga Kwiatkow-
ska z Białej Podlaskiej, Irenka Owsianka, 
rodem ze Szczawnicy,  zamieszkująca 

obecnie w Czeladzi, oraz ja, Anna Kon-
dracka-Wiercioch, rodem z Podlasia, wy-
chowana w Szczawnicy a zamieszkująca w 
Kanadzie. Małgosia Gosiewska z Olsztyna 
była naszą tegoroczną gospodynią zjazdu. 

- Jesteście Państwo zdolnymi artysta-
mi – amatorami. Jaki rodzaj technik pla-
stycznych uprawiacie?

Naszą regułą jest zupełna swoboda ar-
tystyczna. Każdy pracuje swoją ulubioną 
techniką. Powstają zatem prace akrylowe, 
akwarelowe, pastelowe, olejne. Niektórzy 
używają kredek i ołówka. Tym sposobem 
uczymy się wzajemnie od siebie. Tym ra-
zem Danusia i Dorota malowały akwarela-
mi, Marysia pastelą, Tadeusz pisał wiersze, 
Fredzia i Irenka malowały plakatówkami 
i akwarelami. Janeczka tworzyła piękne 
kwiaty z filcu, a Ela  malowała farbami 
olejnymi. Małgosia lubi oleje i akryle. Ja 
i Jadzia malowałyśmy akrylem. Dodam, 
że dla Jadzi był to jakże udany debiut ar-
tystyczny. A kto nie tworzył, to jeździł na 
rowerze, pływał kajakami po jeziorze, spa-
cerował po lesie i zbierał grzyby. Panowała 
zupełna swoboda spędzania czasu i odpo-
czynku. 

- Czy macie określoną tematykę plene-
ru, jakieś hasło przewodnie? Czy też każ-
dy tworzy „co mu w sercu gra”?

W sercach nam gra wspólna pasja two-
rzenia, umiłowanie sztuki, jak i przyrody 
i szczera przyjaźń. Nie narzucamy sobie 
tematów, nie ograniczamy nikogo. Każdy 
maluje co czuje, co i jak to widzi, co mu 
fantazja podpowiada. Mazurskie pejzaże i 
kwiaty dominowały w tym roku. 

- Jak najczęściej tworzycie? Na miej-
scu, podczas plenerowych wypadów, a 

może raczej na spo-
kojnie, w zamknię-
tych pracowniach?

Ponieważ wie-
lu z nas pracuje na 
co dzień w pracow-
niach lub kącikach 
domowych, podczas 
naszych zjazdów 
szukamy jak najwię-
cej  możliwości ma-
lowania w plenerze. 
Zacisze jezior, szum 
i zapach mazurskich 
lasów były dla nas 
inspiracją. Na brzegu 
jeziora, gdzie rozło-

żyliśmy warsztaty, towarzyszyła nam ro-
dzina łabędzia z czterema młodymi. Nie 
przeszkadzaliśmy sobie wzajemnie.

- Czy macie czas na zwiedzanie okoli-
cy? Na spotkania integracyjne? 

Jak najbardziej, wszyscy lubimy zwie-
dzać Polskę. Cała grupą odwiedziliśmy 
Olsztyn, a Małgosia Gąsiewska była naszą 
wspaniała  przewodniczką, gdyż posiada 
obszerną wiedzę o swoim mieście, jak i 
niezwykłe poczucie humoru. A żeby było 
weselej, to na czas zwiedzania zaprezen-
towaliśmy się jako „Zaczarowany Ogród”, 
przebrani w bardzo kolorowe stroje; był 
między nami ogrodnik, dziewczęta były 
przebrane za kwiaty, był wśród nas motyl, 
tęcza, a ja występowałam jako królowa 
pszczół, oczywiście nie mogło zabraknąć 
Gucia. Staliśmy się zatem atrakcją dla 
wielu turystów, a szczególnie dla dzieci, 
wszyscy robili sobie z nami zdjęcia, przyj-
mowali nas bardzo przychylnie, rozmawia-
li z nami, a na pytanie – co to za okazja? 
– odpowiadaliśmy, że pragniemy wnieść 
radość w życie innych, jak i swoje własne. 

 
- Co ciekawego wydarzyło się tym ra-

zem? Czym ten plener różnił się od po-
przednich? Jak będziecie go, Państwo, 
wspominać? 

Nasz kwiecisty pochód w Olsztynie był 
jedną z największych atrakcji. Nie brako-
wało też innych ciekawych zdarzeń. Wie-
czorami, przy ognisku, śpiewaliśmy pol-
skie piosenki znane nam z młodości, były 
piosenki ludowe, żołnierskie i harcerskie. 
Był też popis znajomości języka polskie-
go, podczas którego uczestnicy musieli 
przeczytać na głos teksty typu  „Chrząszcz 
brzmi w trzcinie”, oj śmiechu było przy 
tym niemało. Jednego popołudnia Pan 
Mirek, gospodarz ośrodka Adler, zorga-
nizował nam obiad nad samym jeziorem, 
w rodzaju kuchni polowej, dbano o nas i 
karmiono nas bardzo dobrze. W sobotni, 
pożegnalny wieczór uczciliśmy 60. urodzi-
ny aż siedmiu uczestników zjazdu. Na tą 
okazję przyjechał do nas zaprzyjaźniony z 
nami młody 23 letni, piosenkarz-amator z 
okolic Olsztyna Mateusz Matlas, który nie 
tylko nam pięknie śpiewał, ale także był 
wspaniałym wodzirejem.

- Kiedy i gdzie można obejrzeć pople-
nerową wystawę?

W sobotę zaprezentowaliśmy nasze pra-
ce na miejscu w ośrodku Adler, ze względu 
na to, że byliśmy w głuchym lesie, gdzie 
trudno nawet było o zasięg telefoniczny i 
internetowy, trudno było nam zaprosić go-
ści na wspólny wernisaż. Ale prace uczest-
ników pleneru można oglądać na profilach 
facebookowych poszczególnych artystów. 
Serdecznie zapraszamy.

 Rozmawiała Alina Lelito

„Zaczarowany Ogród”
(Rozmowa z uczestnikami XI Zjazdu Artystów i Miłośników Sztuki, który odbył się w 

dniach 28 sierpnia do 2 września na Mazurach. Wśród uczestników znalazła się nasza 
kanadyjska korespondentka – Anna Kondracka – Wiercioch, którą poprosiłam o podzie-
lenie się swoimi wrażeniami.)
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Galeria Figur Stalowych w Krakowie
Co Wy na to, aby przenieść się na chwilę do świata bajek czy 

też filmów znanych nam z ekranów kinowych? Spotkać samego 
Bumblebee, jednego z bohaterów transformersów to chyba prze-
cież marzenie niejednego chłopca! Nieważne czy dużego czy ma-
łego… A może  po prostu chcielibyście właśnie wsiąść do super 
wypasionego samochodu? Spotkajmy się więc w Krakowie na wy-
stawie figur stalowych!

To waśnie tu w naszym ukochanym Krakowie, w budynku 
Starego Dworca, mieści się pierwsza na świecie Galeria Figur 
Stalowych, gdzie prezentowane są rzeźby stalowe, wykonane z 
elementów recyklingu złomu stalowego. Brzmi nieźle, co nie? 
Inne lokalizacje tej unikatowej wystawy znaleźć możecie również 
w Pruszkowie, Warszawie, Gliwicach oraz w czeskiej Pradze. 

Sam pomysł realizacji tego projektu powstał na…złomowisku 
„Skup złomu przy czołgu” w Pruszkowie. Inicjatorem i kreato-
rem tego przedsięwzięcia jest „Jose” Mariusz Olejnik, który od 
2011 roku realizuje swój unikatowy w skali światowej pomysł. 

Pierwszą rzeźbą początkującą ten wspaniały projekt był stolik ze 
szklanym blatem, wykonany z bloku silnika V8. Dziś ponad 120 rze-
mieślników w międzynarodowym zespole wykonuje na całym świe-
cie przeróżne rzeźby. Inspiracji nie trzeba szukać daleko. To postacie 
z bajek, filmów science fiction, politycy, gwiazdy ze świata muzyki, 
zwierzęta a także hity motoryzacji. Artyści nierzadko poświęcają ty-
siące godzin, aby efekt końcowy zaskoczył nas wszystkich.  

Podstawowym budulcem figur jest złom stalowy w postaci kół 
zębatych, elementów skrzyni biegów, klocków hamulcowych, łań-
cuchów, śrubek oraz nakrętek. Waga rzeźb kształtuje się na pozio-

mie od 50-100kg aż nawet do 1200kg, w których zawiera się cała 
grupa rzeźb. Wszystkie te figury to autentyczna praca ręczna, 
do której niezbędna jest spawarka, palnik, młotek i przecinar-
ka. Rzeźby powstają na podstawie prototypu figur w skali 1:18 a 
wykonanie trwa od 1 do 8 miesięcy. Najbardziej czasochłonne są 
modele samochodów, które są w 90% odzwierciedleniem bryły 
oryginału a ich stworzenie to aż 7000 roboczogodzin, w wyko-
naniu 4 rzemieślników! 

Dotychczas powstało 450 figur, ale twórcy na tym nie chcą 
poprzestać i serdecznie zapraszają nas wszystkich do współpracy 
i dzielenia się propozycjami stworzenia nowych postaci!

PS.
Tu możecie kierować swoje propozycje nowych figur do gale-

rii: biuro@galeriafigurstalowych.pl
Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.com

Joanna Dziubińska 
wszechstronna 

artystka 
w Eglander Caffe

Joanna Dziubińska, 
znana animatorka działań 
środowisk twórczych w 

Szczawnicy oraz gospodyni galerii sztuki i 
rękodzieła artystycznego ,,Krzywa Jabłon-
ka”, prezentowała swoje prace w Małej 
Galerii Eglander Caffé w cyklu comie-
sięcznych wystaw członków TPSP. Trudno 
przedstawić w skrócie szerokie spektrum 
zainteresowań autorki prac prezentowa-
nych na sierpniowej wystawie. Jak sama 
stwierdziła na wernisażu zorganizowanym 
na początku miesiąca, ciągle poszukuje 
nowych form artystycznego wyrazu i te 

poszukiwania często okupuje 
wieloma pracami, które nigdy 
nie oglądają światła dziennego. 
Na wernisażu było radośnie, 
wesoło i gwarnie, gdyż w po-
wodzi gratulacji i życzeń wzno-
szono wiele toastów za zdrowie 
i artystyczne osiągniecia autor-
ki. Grono przyjaciół i stałych 
bywalców naszych wernisaży 
traktuje te spotkania jako oka-
zję do wymiany poglądów, spo-
strzeżeń i towarzyskich kon-
wersacji. 

Wiodąca dziedziną, w  któ-
rej rozpoczęła swoją artystycz-
ną działalność, to technika 
decoupage, czyli prace na de-
sce o tematyce najczęściej sa-
kralnej, pięknie stylizowane i 
wysmakowane kolorystycznie. 
To także ciekawe ilustracje, no-
stalgicznych dziewczęcych por-
tretów, bądź martwa natura, nie 
zawsze bardzo ,, martwa”. Tą 
techniką wykonuje również dekoracyjne 
obrazy kwiatów, stylizowanych bukietów, 
które mogą być  doskonałą formą upo-
minku. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się fotografie przedstawiające nastrojowe 
czarno – białe widoki Pienin, szczegól-
nie charakterystyczne obiekty architekto-
niczne: zamki - czorsztyński i niedzicki, 
kapliczki, widoki Trzech Koron, a także 
relikty krajobrazu górskiego: wóz drabi-
niasty czy zapomniana ścieżka donikąd.

Odrębną, najświeższą, kolorową prezen-
tacją są obrazy malowane na szkle, które 

od niedawna tworzy autorka 
wystawy. To technika dosko-
nale znana i uprawiana przez 
Anna Madeję, ciocię Joanny, 
ale trudno dopatrzyć się w tym 
malarstwie naśladownictwa. Te 
obrazy są poszukiwaniem wła-
snego stylu i wyrazu. Wszyst-
kie prace oprawione są w styli-
zowane drewniane ramy, które 
nadają jednolity charakter eks-
pozycji.

Joanna Dziubińska to wro-
cławianka, od wielu lat związa-
na z górami.  Od  najmłodszych 
lat przyjeżdżała do Szczawnicy, 
pokochała to miejsce i obecnie 
mieszka tu na stałe i tu czerpie 
inspirację do twórczości. Trud-
no się dziwić, jako że w arty-
stycznej kuźni, jaką jest dom 
Anny I Józefa Madejów, nie-
trudno o atmosferę artystyczne-
go fermentu. 

Oprócz pracy zawodowej 
w branży chemiczno-handlowej, Joanna 
Dziubińska angażuje się w wiele działań 
na rzecz kultury. Jest członkiem zarządu 
TPSP, reporterką w portalu internetowym 
Podhale.24.pl oraz prowadzi warsztaty ar-
tystyczne wraz z Anną Madeją dla dzieci 
i młodzieży lokalnej, a nade wszystko za-
prasza artystów  i organizuje wernisaże 
w Sklepiku Potrzeb Kulturalnych czyli w 
,,Krzywej Jabłonce”. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów we wszelkich arty-
stycznych poczynaniach.

Anna Malinowska
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Zielnik sandomierskiego 
kanonika

Czytanie książek w ogóle, a różnego rodzaju 
starych ksiąg w szczególności, to jedno z moich 
ulubionych zajęć. Mógłbym nawet zuchwale po-
wtórzyć za Petrarką: „oto ksiąg jestem niesyty”, 
albo za bliższym nam w czasie biskupem Igna-
cym Krasickim: „czytanie ksiąg pokarmem jest 

duszy”. Wiem, że ciepłe uczucie przejawiane dla książek to swe-
go rodzaju pójście pod prąd. Przecież, według panujących opinii 
zamiłowanie do czytania książek to tendencja raczej zanikająca. 

Z racji swego długoletniego zajmowania się botaniką miałem 
możliwość zapoznania się z kilkoma dawnymi księgami traktu-
jącymi o roślinach. Są one doprawdy bardzo interesujące i godne 
polecenia! Dają przecież możliwość zapoznania się z ówczesnym 
poziomem wiedzy przyrodniczej. Na dodatek, jeśli mamy do czy-
nienia z dziełami polskich autorów, możemy rozkoszować się nie-
zwykłą dla nas składnią, która miejscami wydaje się tak uroczo 
nieporadna, a przede wszystkim mamy okazję obcowania z daw-
nym słownictwem i poznawania wielu trudnych do zrozumienia 
dzisiaj wyrazów, jak i nazw z zakresu botaniki.

Jedną z moich ulubionych ksiąg jest dzieło Marcina z Urzędo-
wa (1500-1573), mieszczanina z pochodzenia, który chciwy wie-
dzy ukończył Akademię Krakowską na Wydziale Nauk Wyzwo-
lonych ze stopniem magistra. Potem podjął studia medyczne i w 
Padwie uzyskał stopień doktora medycyny. Po powrocie do Polski 
był nawet lekarzem nadwornym hetmana Jana Zamojskiego. Gdy 
uzyskał godność kanonika w katedrze w Sandomierzu, osiadł w 
tym mieście i pozostał tam aż do śmierci.

Marcin z Urzędowa był z zamiłowania botanikiem i – jak 
się zdaje – dobrze znał rośliny nie tylko z książek, ale również 
z praktyki. Założył nawet w Sandomierzu niewielki ogród bo-
taniczno-zielarski. Jednakże dla nas najważniejszy jest fakt, że 
jest autorem pięknej księgi zatytułowanej Herbarz Polski, to jest 
o przyrodzeniu zioł i drzew rozmaitych, i innych rzeczy do leka-
rztw należących, Księgi Dwoje, Doktora Marcina Urzędowa...”  
Dzieło to ukazało się drukiem w 1595 r., a więc już po śmierci 
autora.  Liczy blisko 490 stron i jest podzielone na trzy zasadnicze 
części. Pierwsza część dzieli się z kolei na  rozdział pierwszy - O 
przyrodzeniu zioł rozmaitych księgi pierwsze oraz rozdział drugi  
– O właściwościach przyrodniczych drzew i niektórych zioł za-
morskich księgi wtore. Druga część nosi tytuł – Wtora część ksiąg 
wtorych o kruszcach, a ostatnia – Trzecia część ksiąg wtorych o 
rzeczach wodnych albo miękkich w lekarstwach potrzebnych, któ-
rych uzywamy jedząc i pijąc. 

W Herbarzu zamieszczone zostały nie tylko wyniki własnych 
obserwacji autora nad roślinami i ich leczniczym działaniu, ale 
w tej księdze znajdziemy również wypisy z ksiąg wielu znanych 
i – co najważniejsze – uznanych autorów poważnych dzieł. Marcin 
podzielił ich na trzy grupy: „lekarzy starych”, „filozofów starych” 
oraz „filozofów a lekarzy nowych”.

We wstępie zatytułowanym „Doktor Urzędow do Czytelnika”, 
autor zwierza się m.in. co było jednym z ważnych powodów napi-
sania Herbarza w języku polskim: „Ja (…) widząc tak wiele napi-
sanyh po łacinie herbarzów, po polsku zaś iż nic takiego nie było, 
z czego by ludzie pomoc brali (…) napisałem księgę tę, abym (…) 
ludziom narodu polskiego się przysłużył...”  

Zapoznajmy się zatem z kilkoma wybranymi przykładami za-
stosowania roślin w ówczesnym lecznictwie w znacznej mierze 

oficjalnym.
Oto glistnik jaskółcze 

ziele (Chelidonium majus) 
i opowieść o nim greckie-
go przyrodnika, zwanego 
ojcem botaniki, Teofrasta 
z Erezu (IV/III w. przed 
Chr.). Ten wielce uczony 
Grek był zdania, że gdy 
wiosną pojawiają się ja-
skółki, ziele to „z ziemie 
się ukazuje”, a gdy jaskółki 
jesienią znikają, ginie tak-
że jaskółcze ziele. Marcin 
wierzył, że maść z glistni-
ka leczy oczy, nawet moc-
no uszkodzone: „I jam od 
człowieka godnego wiary 
słyszał; że kaczka nie wi-
działa, a dzieci wziąwszy 
korzeń, pomazały jej mle-
kiem [oczy] i w godzinie 
albo dwu przejrzała. I jam 
to kokoszy czynił i było tak”. Należy przełamać ziele lub ko-
rzeń „a gdy najdzie mleka, tedy onym dotknąć oka; (…) mgły, 
łuski, katarakty spędzi – jedno trzeba cierpieć”. O wawrzynku 
wilczymłyku (Daphne mezereum) pisze sugestywnie, iż: „liście 
tego ziela purgują [przeczyszczają] i na dół flegmiste plugawości, 
takież koleryczne ciągnie”. Żmijowiec zwyczajny, w Herbarzu - 
Alcibiadon, Echion, a po polsku „płonne miodunki” (Echium vul-
gare), według Dioskoridesa, greckiego lekarza (I w. po Chr.), ziele 
„bardzo przeciw wężowemu ukąszeniu pomocne”. Ma także moc 
zabezpieczenia przed ukąszeniem, ponieważ wąż „wyczuwając to 
zioło z winem wypite – ucieka”. Tenże Dioskurides ostrzega przed 
surowym czosnkiem pospolitym (Allium sativum), który „gryzie, 
zapala, morzenie w żywocie czyni, w głowie dmie, żołądek wysu-
sza, pragnienie czyni, jak i wzdymanie żywota, oczy zaciemnia”, 
więc mądrzy ludzie trzymają się odeń z daleka. Niemniej doda-
je, że tym „którzy ochrapieją [ochrypną] albo zamilkną takież 
na kaszel pomocny jest czosnek surowy i warzony abo pieczony 
jeść – otwiera gardło”. Inna starożytna znakomitość medyczna, 
Galenus (II w. po Chr.), rzymski lekarz greckiego pochodzenia, 
zaleca używanie czosnku, ale po przegotowaniu. Pisząc o melisie 
lekarskiej (Melissa officinalis) - Marcin nazywa ją matecznik albo 
pczelik - cytuje opinię Serapiona Starszego (Johannesa Serapio-
na), syryjskiego lekarza z drugiej połowy IX w., który był zdania, 
że właściwością tego ziela „jest uweselać człowieka i serce jego; 
jedząc na czczo posila żołądek i zagrzewa zaziębiony, trawienie 
czyni: otwiera zamulenie mózgu”. I na koniec jeszcze słów kilka o 
jednym z moich ulubionych ziół, majeranku ogrodowym (Origa-
num majorana). Ziółko to nie tylko ułatwia trawienie ciężkostraw-
nych posiłków, ale może posłużyć... osobom niewyspanym i tym 
paniom, które chcą świeżo wyglądać, bo – jak pisał Dioskorides 
– listki ususzone i starte z miodem „ściągają siności pod oczyma”. 
A sam Marcin zaleca wciąganie do nosa wódki z majeranku uczy-
nionej, bo wtedy „wywodzi plugawości z głowy, a ból w głowie 
uśmierza”. Czyż to nie cudowne?

Po zaprezentowaniu tego króciutkiego wyboru różnych zaleceń 
medycznych szanowni Czytelnicy zechcą, być może, zajrzeć do 
dawnych ksiąg, zarówno dla uciechy, jak i dla własnego pożytku. 
Kto wie, czy wśród starodawnych recept nie znajdą takiej, którą 
będą gotowi także współcześnie... zrealizować?

     Ludwik Frey 
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Już 
po raz 38 w 
Jaworkach, 5 sierp-
nia, na plenerowej scenie 
odbywało się święto tradycji pa-
sterskich i góralskich – doroczny Redyk! 
Imprezę o godz. 16 otworzył dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Tomasz Hurkała i zaprosił na szereg atrakcji. Pierwszą z nich był 
przepęd owiec, prowadzonych przez bacę Jędrka Staszela z Dzia-
nisza i jego juhasów: Krzyśka Obrochtę, Jaśka Zawodnioka, Ant-
ka i Staszka Chryczyków oraz Józka Szaflarskiego. Owce karnie 
przeszły po okolicznych halach, a najpiękniejsza z nich i najbardziej 
„wełniasta” została porwana na scenę. Została uroczyście ostrzy-
żona tradycyjną metodą, za pomocą żelaznych nożyc, a kłębki weł-
ny szybciutko zostały zagospodarowane przez obserwujące pracę 
juhasów dzieci.

Impreza stanęła pod znakiem zapytania podczas burzy, która 
chwilę później rozpętała się nad Jaworkami. Na szczęście nawałni-
ca szybko przeszła i można było kontynuować sympatycznie rozpo-
częta popołudnie. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się w po-
kazie tańców i śpiewek Skalnego Podhala zespół Białodunajcanie. 
Energia, barwność i profesjonalizm wykonawców zrobiły ogromne 
wrażenie na publiczności, która dzielnie wytrwała pod parasolami 
do końca  i nie puściła górali bez bisu. Żądania bisu stały się zresztą 
regułą przy wszystkich kolejnych występach świetnie bawiących się 
gości Redyku. W rytmie folkowych hitów widzów rozbawił następ-
nie zespół „Pogwizdani”, a po nich dla dzieci wystąpił „prawdzi-
wy czarodziej” w pokazie magii i iluzji. Propozycją dla dorosłych 
stał się z kolei występ kabaretowej grupy artystycznej „Best”. Jak 
wygląda „pucenie” oscypka pokazywał podczas trwających na sce-
nie popisów baca Jędrek Staszel, który oficjalnie przekazał świeżo 
przygotowany owczy ser prowadzącemu imprezę dyrektorowi Hur-
kale.

Obyczaje panujące podczas wyprawy „do pola” zaprezentował 
wraz z ludowymi śpiewkami barwny i pełen radości Zespół Regio-
nalny „Majdan” z Litmanowej na Słowacji. Pokaz klepania kosy, 
koszenia, grabienia siana oraz częstowania się „na majdanie” bar-
dzo spodobał się publiczności.

Tak nadszedł wieczór, a wraz z nim występ góralskiego kabaretu 
„Truteń” ze Skawy, dla którego teksty pisze największa współczesna 
ludowa poetka – Wanda Czubernatowa z Raby Wyżnej. Śpiewno – 
muzyczny program, okraszony świetnymi skeczami i monologami, 
wywołał wśród widzów  huragany śmiechu i zasłużone owacje.

Na finał programu tegorocznego Redyku wystąpił jako gwiazda 
wieczoru legendarny już  zespół folkowy „Krywań”, którego po-
czątki sięgają 1973 roku. Mimo upływu lat przeboje „Krywania” 
wciąż są żywe i chętnie śpiewane wspólnie z artystami przez pu-
bliczność.

Redyk zakończył się zabawą przy muzyce DJ Adama i przebo-
jach dyskotekowych ostatnich lat.

Redykowi towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw i ciast 
regionalnych serwowanych przez Stowarzyszenia „Młodzi Inaczej 
60+” oraz barana „po szczawnicku” pieczonego na rożnie przez ro-
dzinę Zachwiejów – Bulisiów. Na imprezie ponadto trwała loteria 
fantowa na rzecz budowy domu mieszkalnego w Szlachtowej dla 
niepełnosprawnych z Koła PSONI w Szczawnicy. Każdy los wy-
grywał, a fanty były częstokroć własnoręcznie wykonane przez 
uczestników WTZ PSONI „Perła” w Szczawnicy.

Partnerem wydarzenia i jego głównym sponsorem była Polska 
Spółka Gazownictwa, a imprezę wsparła również Kinga Pienińska. 

Organizatorem 38 Redyku w Jaworkach był Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito

i wełny owczej

Redyk 2018


