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Redyk skąpany w słońcu
Ponownie, jak rok i dwa lata temu, według dawnej tradycji, 

ulicami Szczawnicy przeszedł 13 października br. jesienny redyk. 
Stado prowadzone z Malinowa na Piaski przez bacę Andrzeja 
Majerskiego i jego juhasów liczyło kilkaset owiec. Na czele ma-
szerowała ze śpiewem i grą na instrumentach ludowych góralska 
muzyka Mariusza Tokarczyka „Jaworcanie” z Jaworek. Po doj-
ściu na miejsce oddawania owiec właścicielom, na zmęczonych 
wędrowców czekał gorący gulasz z kotła, pieczony na rożnie ba-
ran, specjalność Ewy i Pawła Zachwiejów oraz góralskie sery i 
domowe ciasta.

Październikową atrakcję podziwiała ogromna ilość turystów, 
przybyłych specjalnie tego dnia do Szczawnicy i wielu szczawni-
czan. Dopisała wspaniała, słoneczna, bezwietrzna, letnia pogoda. 
Tylu uśmiechniętych ludzi nie spotyka się codziennie.

A.L.

DOBRE SMAKI
Do opisania tej podróży 

skłonił mnie smak, a raczej 
wspomnienie zapisane w kub-
kach smakowych, ale zacznij-
my od początku.

Kilka lub kilkanaście lat 
temu, już dokładnie nie pa-
miętam, będąc na jakimś spo-
tkaniu towarzyskim, zostałem 
ugoszczony wspaniałym wi-
nem i niemniej wybornym se-
rem, którego jestem wielkim 
sympatykiem. Przysmak był 
wspaniały!

Przez głowę przelatywa-
ły mi miejsca, gdzie miałem 
okazję konsumować coś po-

dobnego - Włochy? Hiszpania? 
Rumunia? Może kraje byłej  Ju-
gosławii?  Niestety, niczego nie 
mogłem skojarzyć, więc zada-
łem pytanie - cóż to za specjał?

- Ser koryciński  -  padła od-
powiedź.

Cóż to za ser i co to za kra-
ina? I nagle olśnienie Grecja!  
No, tam jeszcze nie byłem, 
więc wszystko jasne, ale zaraz, 
przecież znajomi mówili że 
przywieźli z wypadu. To mnie 
nie zabrali?  Zrobiłem pewnie 
dosadną minę, bo kolega po-
spieszył z wyjaśnieniami:

-  Byliśmy na spływie po 
Bugu i tam zakupiliśmy w jed-
nej z miejscowości taki przy-
smak - wyjaśnił.

 To zdarzenie zapadło w mej 
pamięci, więc kiedy nadszedł 
czas włóczęgi, wyciągnąłem 
mapę i szukam rzeki, a następ-
nie wzdłuż jej biegu - jakiejś 
znanej miejscowości - jest Dro-
hiczyn!

 Cel wytyczony, czas ruszać. 
To mój kraj, więc bez specjal-
nych przygotowań - plecak, 
śpiwór, pieniądze, dobry kom-
pan i w drogę. Trochę autobu-
sem, pociągiem, autostopem i 
jesteśmy na miejscu. Szukamy 
biwaku, noclegu, kręcimy się 
troszkę po mieście, pytamy lu-
dzi, co można tutaj zobaczyć 
ciekawego, ewentualnie w po-
bliżu. Padają  nazwy: Grabar-
ka, Sowia Góra, Sucha, mówio-
ne śmieszną dla nas, śpiewną 
gwarą, ale miło brzmiącą, ja-
koś tak nostalgicznie, no cóż 
w końcu to Kresy. Kierunki 
mamy wytyczone, czas na spo-
czynek.

Świtem wypadamy nad rze-
kę. To po prostu magia miejsca. 
Piękno wijącej się we mgle 
rzeki, widzianej z Zamkowej 
Góry, zapiera dech! Wracamy 
do jeszcze sennego miasteczka. 

Przechodzimy obok klasztoru, 
cerkwi wąską uliczką, wcho-
dzimy na ryneczek, jest pięk-
nie.

Łapiemy stopa i udajemy 
się na Garbarkę - święta górę 
prawosławia. Przed oczyma 
mamy las krzyży i drewnianą 
cerkiew. Chwila zadumy i wra-
camy. Mamy już następny cel 
- Mielnik, małą miejscowość z 
ruinami zamku, dawną synago-
gą, cerkwią i kościołem i chyba 
jedyną w Polsce odkrywkową 
kopalnią kredy.

Tam właśnie miałem okazję 
spróbować wspaniałych serów i 
jakże bogatej kuchni kresowej. 

Te historyczne miejsca, 
może już trochę zapomniane, 
ale z wielką historią, pełną 
wielkich wydarzeń, bo któż 
pamięta Jadźwingów?  Wojny 
polsko-litewskie o Drohiczyn? 
Koronację Daniela Romanowi-
cza Halickiego na króla Rusi!

Tak to wszystko było w Dro-
hiczynie i okolicach, a wszyst-
kie te wspomnienia spłynęły na 
mnie za sprawą małego kawał-
ka sera.

Zbyszek ,,Highlander” Lach
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Zwyczaje górali
Tegoroczny Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej 

Szczawnica 2018r. pt. „Zwyczaje górali” odbył się 18 paździer-
nika w sali kinoteatru „Pieniny” Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy. Wszystkich przybyłych powitała prezes PSOzNI 
„Perła” Janina Zachwieja oraz dyrektor MOK Tomasz Hurkała. 
Imprezę poprowadziła, jak zwykle z humorem, kierownik WTZ 
„Perła” Wiesława Sajdak - Tokarczyk.

W Przeglądzie wzięło udział dziewięć grup śpiewaczo, tanecz-
no, teatralnych osób z niepełnosprawnością intelektualną z ma-
łopolskich ośrodków osób niepełnosprawnych. Oprócz wystepów 
grupowych można była także podziwiać umiejętności recytator-
skie i wokalne, w wykonaniu solistów. Była to wspaniała, barwna, 
regionalna, bardzo radosna i łacząca wykonawców z widownią 
wspólna zabawa.

Prezentacje oceniało jury w składzie: przewodnicząca Beata Ko-
walska oraz Maria Malinowska, Joanna Dziubińska i Alina Lelito. 

Po emocjonujacych obradach jury, nagrody specjalnie wykona-
ne w „Perle” statuetki i medale oraz dyplomy zwycięzcom wręczał 
dyrektor MOK Tomasz Hurkała, przewodnicząca jury Brata Ko-
walska i kierownik WTZ Wiesława Tokarczyk. Wszyscy znaleźli 
się na podium!

Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczaw-
nicy, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Urząd Miasta i 
Gminy Szczawnica, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Nowym Targu.

A.L.

Perła w papryce
W czwartek 4 października w Środowiskowym Domu Samo-

pomocy działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy odbył 
się kolejny etap projektu REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH W ŚDS W SZCZAWNICY. Tym razem uczestni-
cy projektu  przez 3 miesiące poznawali czar kuchni węgierskiej 

oraz kulturę i historię naszych bratanków.
Przybyłych do budynku Perły gości przywitały: Janina Za-

chwieja – prezes PSONI i Wiesława Sajdak-Tokarczyk – kierow-
nik WTZ, natomiast  Katarzyna Żmidzińska-Szpulak – kierownik 
ŚDS i Monika Ziemianek-Sztajer – terapeuta, opowiedziały o ca-
łym projekcie i jego węgierskiej odsłonie oraz nagrodziły najbar-
dziej wyróżniających się uczestników.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Patrycja Marczak, Sylwia 
Kot, Ewelina Piszczek, Renata Wójcik, Katarzyna Zielińska, Ka-
tarzyna Zachwieja, Robert Pichniarczyk, Renata Kozłecka, Szcze-
pan Krzystoń, Martyna Zarotyńska, Angelika Mirga, Andrzej 
Kacwin, Gabriela Węglarz, Piotr Koterba, Kamil Noworolnik, 
Grzegorz Grywalski, Kinga Tokarczyk i Dariusz Ciesielka.

W Galerii Na Piętrze odbył się wernisaż wystawy zdjęć pod-
opiecznych ŚDSu i ich opiekunów, które zostały wykonane na 
spacerach po jesiennie ubarwionych szczawnickich parkach 
oraz podczas warsztatów kulinarnych. Fotografie przedstawia-
ją uśmiechnięte, wesołe a czasem zamyślone twarze, uwieczniły 
wspólne zabawy i rozmowy. Na zdjęciach widać, że niektórzy 
uczestnicy projektu są urodzonymi modelkami i modelami chętnie 
pozującymi do zdjęć, natomiast inni wolą stać po drugiej stronie 
obiektywu i wprawnym okiem wyłapywać i uwieczniać ciekawe 
sytuacje oraz niezapomniane kadry.

Następnie uczestnicy ŚDS i zebrani goście zostali zaprosze-
ni na poczęstunek dań kuchni węgierskiej. Wśród serwowanych 
potraw znalazły się m.in.: zupa gulaszowa, kociołek węgierski, 
leczo, kurczak po węgiersku, papryka faszerowana czy madziar-
skie przystawki. Nie mogło zabraknąć pysznych ciast, ciasteczek 
i owoców.

Cały projekt dofinansowany jest przez PFRON.
JD
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Szczawnica 100 lat temu
(Rozmowa z dyrektor Muzeum Pienińskiego 

w Szlachtowej – Barbarą A. Węglarz)

- W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jak Szczawnica przedstawiała się w przededniu tej 
ważnej rocznicy?

Żeby opowiedzieć o 1918 roku w Szczawnicy, poczuć ducha 
tego szczególnego czasu trzeba wrócić do drugiej połowy XIX 
w. zwłaszcza do okresu po powstaniu styczniowym. Szczawni-
ca była tym miejscem, w którym myśl patriotyczna była bardzo 
żywa. Podtrzymywali ją przyjeżdżający do uzdrowiska goście: 
pisarze, uczeni, artyści. Gorącym polskim patriotą był sam Józef 
Szalay – twórca uzdrowiska. Ta myśl towarzyszyła każdej uro-
czystości i niemal każdej rozmowie. To przecież nie gdzie indziej, 
ale właśnie w Szczawnicy, podczas swojego pierwszego tu pobytu 
w 1868, przyszły pisarz Henryk Sienkiewicz, w trakcie jednej z 
dyskusji o tym, jak obudzić w ludzie poczucie narodowe rzucił 
hasło przez powieść historyczną! Goście uzdrowiska urządzali w 
duchu patriotycznym liczne powitania weteranów walk o niepod-
ległość. Tak było w 1872 r., kiedy po czterdziestoletniej emigra-
cji powrócił do kraju i przyjechał do Szczawnicy Seweryn Gosz-
czyński. Przyjmowano go wręcz owacyjnie nie tylko, jako poetę, 
ale przede wszystkim, jako powstańca listopadowego, działacza 
politycznego, który w latach 1831–1838 prowadził na Podhalu 
ożywioną działalność spiskową. Podobnie fetowano Antoniego 
Edwarda Odyńca — poetę okresu romantyzmu, przyjaciela Ada-
ma Mickiewicza i Henryka Siemiradzkiego – artystę malarza, 
jak wielu innych. Każda taka uroczystość traktowana była, jako 
wyraz narodowego patriotyzmu. Urządzano koncerty, podczas, 
których śpiewano pieśni narodowe i historyczne: „Boże coś Pol-
skę…”, grano „Mazurka Dąbrowskiego” oraz chorał „Z dymem 
pożarów”, którego muzykę skomponował Józef Nikorowicz, a 
tekst napisał poeta Kornel Ujejski. Pieśń ta powstała pod wpły-
wem tragicznych wydarzeń z rzezi galicyjskiej 1846 i u schył-
ku XIX w. pełniła rolę hymnu narodowego. Na balach tańczono 
tylko polskie tańce. Na deskach scen szczawnickich najpierw w 
„Malinowej” a później w „Dworcu Gościnnym” grywano często 

repertuar patriotyczny, i jak to nazywano „sztuki obrazowe”, naj-
częściej wystawiano: „Trzeci Maja”, „Dla Świętej Ziemi”, „Gra-
żynę”, „Konrada Wallenroda” i „Gwiazdę Syberii”. Przejawem 
niegasnącego patriotyzmu było również obchodzenie historycz-
nych rocznic, jak setnej uchwalenia Konstytucji 3 Maja i setnej 
trzeciego rozbioru Polski. Szczególnie manifestowano rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem w 1910 r.: odprawiono mszę, wystrzelono 
z moździerzy, urządzono przemarsz, odczyt i rozdawano broszury 
z reprodukcją obrazu Jana Matejki. Do tego w Szczawnicy osie-
dlili się powstańcy styczniowi: Feliks Wiśniewski – dzierżawca 
Górnego Zakładu Zdrojowego w uzdrowisku w l. 1893 – 1909, 
Wojciech Wojakowski – zatrudniony, jako ogrodnik w Zakładzie 
Zdrojowym, lekarz Józef Kołączkowski. Na sezon przyjeżdżali 
i inni weterani powstania, którzy wybudowali tu domy: Walery 
Elyasz Radzikowski – artysta malarz, którego dziad był konfe-
deratem barskim, Awit Szubert – artysta fotograf, Antoni Koza-
kiewicz – artysta malarz. Kierownikiem szkoły został Wincenty 
Zgut, który w duchu patriotycznym wychował całe pokolenia 
szczawniczan. Pod koniec XIX w. przy Straży Ogniowej, której 
komendantem był Łukasz Malinowski powstał Związek Sokołów. 
Wstępowali do niego synowie inteligencji szczawnickiej, kupców, 
rzemieślników i górali. Ćwiczył ich w mustrze i strzelaniu Antoni 
Majerczak z domu „Pod kotwicą”, potem Jan Malinowski syn Łu-
kasza, a później jeszcze Władysław Wojakowski syn Wojciecha. 
Brali oni udział we wszystkich patriotycznych uroczystościach w 
uzdrowisku, a w 1910 r. razem z Janem Malinowskim pojechali do 
Krakowa na uroczystości 500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. 
W 1912 r. ruch militarny na całym Podhalu przybrał już niebywałe 
siły i prócz Sokołów, Drużyn Strzeleckich, Związku Strzeleckiego 
i Drużyn Podhalańskich, rozpoczęli działalność Skauci, wówczas 
góry zaroiły się od młodych ludzi, których intensywnie szkolono i 
ćwiczono.  W Pieninach, wszędzie można było spotkać ćwiczące 
drużyny.  

W 1914 r. wszyscy szykowali się już do wojny, wierząc że tyl-
ko ona może nam przynieść niepodległość. W Szczawnicy, wśród 
mieszkańców w tamtym okresie panował niebywały entuzjazm. 
Zaangażowani byli wszyscy, górale i inteligencja. Jeżdżono fur-
kami do Krakowa, żeby dostarczyć na czas mundury, kobiety szy-
ły bandaże i ciepłą bieliznę. Powstał komitet obywatelski, który 
miał nieść pomoc potrzebującym i rannym. Na jego czele stanął 

Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej
Legioniści ze Szczawnicy. Stoją (od lewej): Błażej Wiercioch 

(Słowik) od sowy, Antoni Urbański, Adam Mastalski – Mikołas 
(?), siedzi (pierwszy od lewej) Wojciech Zięba z ul. Św. Krzyża

Antoni Urbański - przydział 1. pp. Legionów Polskich, po 
kryzysie legionowym wcielony do armii austriackiej, walczył na 
froncie włoskim. Po powrocie w 1918 r. wysłany na front ukra-
iński.

 
Błażej Wiercioch (Słowik) od sowy –  pseudonim: Niewia-

domski Władysław. Przydział: 3 kompania 1.pp/VI baon oraz 4 
kompanii VI baonu I Brygady Legionów Polskich, w Legionach 
od 4 VIII 1914. Dwukrotnie ranny 25 X 1914 r. pod Laskami oraz 
23 V 1915 r. pod Konarami.
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Jan Maniecki – dyrektor Zakładu Zdrojowego, dawny powstaniec 
styczniowy. Doktor Rudolf Hammerschlag poprowadził kurs sa-
marytański, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt kobiet – góra-
lek i kuracjuszek, w Dworcu Gościnnym, raz po raz urządzano 
wieczory artystyczne na cele wojenne. Kiedy w lipcu 1914 r. Jó-
zef Piłsudski ogłosił koncentrację oddziałów strzeleckich w kra-
kowskich Oleandrach, Władysław Wojakowski poprowadził trzy 
kompanie marszowe z Podhala, w tym dziesiątki młodych męż-
czyzn, zgoła chłopców ze Szczawnicy. Wiemy, że zgłaszali się 
coraz młodsi chłopcy, a wszyscy dodawali sobie lat, żeby tylko 
dostać się w szeregi walczących.

 - Jaki szczawniczanie mieli udział w walkach narodowowy-
zwoleńczych?

Z tych, których udało się zidentyfikować, gros miało przydział 
do różnych pułków piechoty Legionów Polskich, głównie do trze-
ciego i piątego. Walczyli w najcięższych bojach, jakie stoczyły le-
giony: pod Laskami i Konarami, Rafajłową, Kostiuchnówką, Ra-
rańczą, pod Kołomują. A kiedy wracali już z frontów tej pierwszej 
ze światowych wojen od razu szli na front ukraiński. Dowódca 
Okręgu Podhalańskiego – płk Andrzej Galica wezwał wszystkich 
mieszkańców Podhala, którzy odbyli służbę w legionach  i armii 
austro-węgierskiej do powstającego 1. Pułku Strzelców Podha-
lańskich. Większość żołnierzy frontowych z oddziałów bojowych 
frontu włoskiego ochotniczo wstępowała do pułku. Już w listopa-
dzie rozpoczęły się walki o Lwów, a 4 stycznia 1919 r. nastąpił 
atak wojsk bolszewickich na Wilno, uważany za początek wojny 
polsko-bolszewickiej (1919-1920).  

- Kto szczególnie wyróżniał się na polu żołnierskiej kariery?
Wielu z nich poległo za Ojczyznę: Wincenty Mastalski Mar-

cinek, Julian Majerczak pod Rafajową w 1914 r., Jakub Waruś, 
Roman Wajdziak pod Rarańczą w czerwcu 1916 r., Michał Ma-
linowski, Antoni Węglarz, Władysław Wojdyła pod Laskami w 
1914 r. Wielu odniosło ciężkie rany: Ludwik Dominik pod Ko-

łomują, Błażej Wiercioch (Słowik) od sowy pod Laskami w 1914 
r. i rok później pod Konarami w 1915 r. i in. Niektórzy z nich 
przeżyli niewyobrażalne historie, które mogłyby posłużyć jako 
scenariusz do niejednego filmu: Adam Mastalski Mikołas, któ-
ry razem z Feliksem Majerczakiem, Janem Kulecem z Łopusz-
nej i Piotrem Bielem z Krościenka w czasie wojny bolszewickiej 
dokonali brawurowego przejęcia pociągu wiozącego amunicję 
dla Armii Czerwonej – o czym na łamach gazety pisał kilka lat 
temu Adam Majerczak – siostrzeniec Adama, a syn Feliksa; z ko-
lei Tadeusz Chełmecki - syn nauczyciela szczawnickiej szkoły, 
najpierw ranny w bitwie pod Leśniczówką w Karpatach dostaje 
się do niewoli, skąd dokonuje brawurowej ucieczki w 1916 r. i 
wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej (tajna organizacja 
wojskowa). Po kryzysie przysięgowym i aresztowaniu Józefa Pił-
sudskiego podejmuje się zanieść meldunek z Saratowa (miasto w 
Rosji nad Wołgą) do Marszałka Piłsudskiego, zostaje aresztowany 
w Irkucku i znów ucieka z więzienia, przedostaje się do Szwecji, 
i tam dostaje się kolejny raz do więzienia, a potem trafia do obozu 
internowania legionistów w Żurawicy pod Przemyślem.

- Czy w Szczawnicy bywali politycy związani z II RP?
Naturalnie, począwszy od Wincentego Witosa, poprzez gen. 

Józefa Hallera, wielu ministrów kolejnych rządów II RP, a skoń-
czywszy na prezydencie Ignacym Mościckim.

- Jakie pamiątki po legionistach znajdują się w Muzeum Pieniń-
skim? Jakie ślady po wydarzeniach sprzed 100 lat odnaleźć można 
w Szczawnicy? 

Niestety, tych pamiątek w muzeum jest niewiele, ale te co są, 
oraz fotografie i te, które zostaną wypożyczone od potomków 
legionistów, będzie można zobaczyć na wystawie zatytułowanej 
„Szczawniczanie w walce o Niepodległą” - otwarcie 9 listopada w 
Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Wystawa będzie czynna do 
10 grudnia. Serdecznie zapraszam.

Rozmawiała Alina Lelito

Andrzej Dziedzina WiwerPoezja spod kapelusza  - ZNAKI WIARY - 

Krzyz i kaplicka
 to znaki wiary
Ludzkie radości
 Boskie łofiary

Przez strasnó monkó
 zadonó Bogu
Ta radoś ceko
 na Niebno progu

Nieludzkie monki
 Boskie cierpionie
Ceko nos w Niebie
 Wiecna zbawionie

Kiedy te znaki
 drógo zagrodzó
Nie udaj ze cie
 nic nie łobchodzó

Przecio twój przodek
 nie bacys daty
Postawił ton znak
 kiesi przed laty

Łoddaj sacunek
 schyl kapelusa
Daj poznać ześ jest
 wierzónco dusa
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Czas wyborów, część III

Okręg wyborczy Nr 1:
Liczba głosów ważnych – 210, z tego: 
Agnieszka Stopka – 63 głosy, 
Bożena Solecka 147 głosów,

Okręg wyborczy Nr 2:
Liczba głosów ważnych 118, z tego:
Stefan Gołdyn – 37 głosów, 
Grażyna Surowiec – 81 głosów

Okręg Wyborczy Nr 3 
Liczba głosów ważnych 186, z tego:
Zenon Kasprzak – 110 głosów, 
Jolanta Zarotyńska – 76 głosów, 

Okręg wyborczy Nr 4:
Liczba głosów ważnych 216, z tego;
Marek Słowik – 137 głosów, 
Marian Dziedzina Wiwer – 79 głosów

Okręg wyborczy Nr 5:
Liczba głosów ważnych 217, z tego:
Magdalena Majerczak-Kieszkowska – 34 głosy, 
Paweł Polaczyk – 78 głosów, 
Piotr Szczepaniak – 105 głosów,

Okręg wyborczy Nr 6:
Liczba głosów ważnych 157, z tego:
Magdalena Mastalska – 73 głosy, 
Marek Wiercioch – 84 głosy,

Okręg wyborczy nr 7:
Liczba głosów ważnych 188, z tego:
Łukasz Mastalski – 61 głosów, 
Wiesław Warzecha – 69 głosów, 
Łukasz Oleś – 58 głosów,

Okręg wyborczy nr 8:
Liczba głosów ważnych 180, z tego:
Daniel Węglarz – 70 głosów, 
Anna Gębala – 110 głosów,

Okręg wyborczy nr 9:
Liczba głosów ważnych 186, z tego:
Tomasz Słowik – 68 głosów, 
Henryk Węglarz – 118 głosów,

Okręg wyborczy nr 10:
Liczba głosów ważnych 167, z tego:
Teresa Piskorz – 51 głosów, 
Jacek Śliwiński – 116 głosów, 

Okręg wyborczy nr 11:
Liczba głosów ważnych 154, z tego:
Janusz Kordas – 29 głosów, 
Zofia Krępa – 54 głosy, 
Jacek Gębala – 71 głosów,

Okręg wyborczy nr 12:
Liczba głosów ważnych: 182, z tego:
Aleksander Majerczak – 63 głosy, 
Maciej Czaja – 119 głosów,

Okręg wyborczy nr 13:
Liczba głosów ważnych: 217, z tego:
Stanisław Pojasek – 112 głosów, 
Grażyna Kubik – 105 głosów,

Okręg wyborczy nr 14:
Liczba głosów ważnych 177, z tego:
Krzysztof Polaczyk – 60 głosów, 
Jan Salamon – 117 głosów, 

Okręg wyborczy nr 15:
Liczba głosów ważnych 162, z tego:
Stanisława Węglarz – 77, 
Kazimierz Zachwieja – 85 głosów. 

Obowiązujące przepisy stanowią, że 
radni oraz Burmistrz złożą ślubowanie na 
pierwszej sesji w nowej kadencji. Pierw-
szą sesję zwoła Komisarz Wyborczy, w 
terminie przypadającym w ciągu siedmiu 
dni od 16 listopada 2018 roku, czyli dnia 
zakończenia kadencji przez obecne władze 
samorządowe.  

Podczas pierwszej sesji nastąpi ukon-
stytuowanie się Rady Miejskiej, czyli zo-
stanie wybrany jej Przewodniczący oraz 
dwóch Zastępców, a także powołane skła-
dy stałych komisji Rady. 

Za nami wybory samorządowe. W dniu wyborów, 21 paź-
dziernika br., swój głos na kandydatów do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Rady Powiatu Nowotarskiego, Rady Miejskiej 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, postanowiło oddać  
2.788 mieszkańców, z 5.861 uprawnionych, co stanowi frekwencję 
wyborczą w wysokości 47,57%.

W wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 
października 2018 roku w Mieście i Gminie Szczawnica, wolą 
mieszkańców, którzy skorzystali z przysługującego im prawa gło-
sowania, została wybrana piętnastoosobowa Rada Miejska oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy na najbliższą pięcioletnią kadencję. 

Wybory Burmistrza zostały rozstrzygnięte już w I turze, po-
między dwoma kandydatami zgłoszonymi przez komitety wy-
borcze – Marcinem Mastalskim (KW  Prawo i Sprawiedliwość) i 
Grzegorzem Niezgodą (KWW Rozwój Szczawnicy). 

W wyborach Burmistrza zostały oddane 2.733 głosy ważne, z 
czego 1. 075 głosów na  Marcina Mastalskiego, a 1.658 głosów 

na Grzegorza Niezgo-
dę. Uzyskane  60,67% 
głosów wyborców, dało 
zwycięstwo i mandat 
Burmistrza na czwartą 
kadencję Grzegorzowi 
Niezgodzie.  

Wybory radnych 
Rady Miejskiej zostały przeprowadzone w 15 jednomandatowych 
okręgach wyborczych, a w każdym z nich, mandat na najbliższą, 
także pięcioletnią kadencję, zdobył ten z kandydatów, który osią-
gnął większą liczbę głosów od swojego konkurenta czy też kon-
kurentów.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej przedstawiają się nastę-
pująco:

Przyznano stypendia sportowe  
dla utalentowanych sportowców 

Uznając znaczenie sportu dla rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz doceniając dotychczasowe osiągnięcia w tej 
dziedzinie Burmistrz Grzegorz Niezgoda przyznał stypendia 
sportowe.

Stypendia sportowe są dowodem uznania władz lokalnych dla 
osób najbardziej zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycz-
nej. To pomoc dla zawodników w kontynuacji sportowej kariery 
oraz nagroda za dotychczasowe osiągnięcia. 

Tegorocznymi stypendystami zostali:

Ewa Hurkała – Klub Sportowy AZS AWF Kraków,

Konrad Szymanek – Klub Sportowy Pieniny,

Bartosz Kubik  - Klub Sportowy Pieniny,

Grzegorz Majerczak – Klub Sportowy AZS AWF Kraków,

Krzysztof Majerczak – Krakowski Klub Kajakowy.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczona z tegorocz-
nego budżetu na stypendia sportowe wyniosła 21.629 zł.
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Szczawnica,  22 października 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  poda-
je do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawni-
ca przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 23 października 
2018 r. do 12  listopada 2018 r. wywieszono wy-
kaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

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

- działki ewid. nr 186 i 187 o powierzchni 0.3752 
ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homola-
mi z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

II. Oddania nieruchomości w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy: 

- działka ewid. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 
ha zabudowana kioskiem handlowo usługowym o 
powierzchni użytkowej 38 m2 w Szczawnicy przy 
ul. Główna z przeznaczeniem na  prowadzenie 
działalności gospodarczej na okres 3 lat.

  III. Oddania w najem w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego :

- część działki ewid. nr 1220/15 o powierzchni 
ok. 0.0036 ha zabudowanej kioskiem handlowo 
usługowym położonym w Szczawnicy przy ul. 
Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na okres 3 lat

Uroczystym akcentem  LIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawni-
cy było wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy za wybitne osiągnięcia 
sportowe. Otrzymało je sześciu zawodników – wychowanków szczawnickiego, 
kajakowego Klubu Sportowego PIENINY.

W poniedziałek, 8 października br., w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica odbyła się uroczystość wręczenia nagród za wysokie wyniki spor-
towe osiągnięte w 2017 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym.

Wręczenie nagród poprzedziła prezentacja multimedialna, w której przedsta-
wione zostały dokonania nagrodzonych sportowców. 

Osiągnięcia laureatów zaprezentował Przewodniczący Komisji Edukacji i 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej - Jacek Śliwiński

Gratulacje oraz symboliczne czeki pieniężne wręczone zostały zawodnikom 
przez Burmistrza – Grzegorza Niezgodę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
– Kazimierza Zachwieję.

Lista nagrodzonych: Konrad Szymanek, Kacper Zachwieja, Bartosz Kubik, 
Bartłomiej Szymanek, Jakub Dyda, Wiktor Regiec

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych w bieżącym roku na na-
grody wyniosła 5500,00 zł 

Od 1 października br. funkcję Komendanta Straży Miej-
skiej w Szczawnicy sprawuje Jerzy Janowicz. Od 30 
lat jest mieszkańcem Szlachtowej. Pracował w Woj-

sku Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej od 1984 do 2016 r., 
na różnych stanowiskach służbowych począwszy od Strażnicy w 
Szlachtowej, poprzez służbę w Batalionie SG w Nowym Targu, w 
Komendzie Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu i Komen-
dzie Głównej SG w Warszawie. 

Posiada wykształcenie wyższe. Od 1997 do 2000 studiował na 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - na kierunku administracja w 
zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu graniczne-
go, oficer dyplomowany. 

Zainteresowania - biegi długodystansowe, piesza turystyka gór-
ska, książka. Od 2016 roku na emeryturze. 

Nowemu komendantowi życzymy wielu sukcesów w pracy za-
wodowej i życiu osobistym.

29.10.2018r. Miasto i Gmina Szczawnica przekazała sprzęt pożarniczy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, który został pozyskany w ramach udzie-
lonej pomocy finansowej w 2018 roku z budżetu Województwa Małopolskiego 
na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Mało-
polska 2018” w następującej ilości:

 
1. Pompa Niagara - 1 szt. o wartości 5.900,00zł brutto 
2. Defibrylator Philips+klucz pediatryczny - 1 szt. o wartości 5.950,00zł brutto 
3. Detektor prądu przemiennego - 1 szt. o wartości 2.150,00zł brutto 
4. Zestaw PSP z kompletem szyn - 1 szt.  o wartości 6.200,00zł brutto 
5. Poduszka niskociśnieniowa Sava - 1 szt. o wartości 3.900,00zł brutto 

Wartość pozyskanego sprzętu wynosi 24.100,00zł, natomiast wartość do-
finansowania wynosi 11.921,00zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze 
środków miasta i gminy Szczawnicy. Zakup powyższego sprzętu został dofinan-
sowany przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy zawartej w dniu 
13 września 2018 roku.
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Zakończenie kadencji samorządu
Dobiegająca końca kadencja Rady Miejskiej w Szczawnicy 

2014 – 2018 została podsumowana podczas LV uroczystej sesji, 
która odbyła się w dniu 29 października 2018 roku w sali kon-
ferencyjnej Ośrodka Szkolno Wychowawczego OHP przy ul. 
Szlachtowskiej. 

Uroczysta sesja stanowiła okazję do zaprezentowania dokonań, 
jakie są efektem systematycznej i konsekwentnej pracy samorządu 
Szczawnicy w ostatnich czterech latach. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Grzegorz Niezgoda w przedstawionej prezentacji multimedial-
nej przypomniał szerokiemu gronu uczestników sesji osiągnięcia 
w sferze gospodarczej – głównie inwestycyjnej, ale także w pozo-
stałych sferach życia miasta – społecznej, kulturalnej, oświatowej 
i innych. 

Grzegorz Niezgoda zaprezentował także kolejne zamierzenia 
za najbliższe lata – będące kontynuacją działań  rozpoczętych w 
mijającej kadencji oraz nowe, których realizacja dopiero się roz-
pocznie lub pozostaje w fazie przygotowań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja przed-
stawił podsumowanie działalności Rady w czterech latach kaden-
cji. Dane, przytoczone przez Przewodniczącego oddały – przynaj-
mniej w części – wielość zagadnień, jakim Rada poświęcała swoją 
uwagę w ramach posiedzeń komisji i sesji.

Rada Miejska w mijającej kadencji odbyła, łącznie z omawianą 
uroczystą, 55 sesji.

W trakcie czterech lat kadencji, Rada podjęła na sesjach łącznie 
379 uchwał.

W podziale tematycznym, uchwały dotyczyły między innymi:
spraw budżetu (absolutorium dla Burmistrza, roczne sprawozdania 

finansowe MOK i Biblioteki Miejskiej, uchwały budżetowe, zmiany 
w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i inne, 

gospodarowania mieniem komunalnym (dzierżawa, sprzedaż 
gruntów, inne),

zadań z zakresu oświaty i kultury,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podatków i opłat lokalnych, taryf za wodę i ścieki, 
gospodarowania odpadami komunalnymi,
ochrony środowiska,
strategii i programów rozwoju miasta i gminy,
współpracy z Powiatem Nowotarskim i Województwem Ma-

łopolskim (w tym podział finansowy w realizowanych wspólnie 
zadaniach i inwestycjach),

zadań z zakresu opieki społecznej,

profilaktyki alkoholowej,
wykorzystywania nazwy Szczawnicy w znakach towarowych,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ochrony zdrowia,
rozpatrzenia skarg.

Komisje Rady, w ciągu czterech lat kadencji, odbyły łącznie 
270 posiedzeń, z tego:

Komisja Planowania i Budżetu – 66 posiedzeń
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i 

Ochrony Środowiska - 69 posiedzeń
Komisja Rewizyjna – 73 posiedzenia
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych – 62 posiedzenia

Na podkreślenie i uznanie zasługuje wysoka frekwencja rad-
nych na posiedzeniach komisji i sesji na przestrzeni całej kadencji, 
która niezmiennie kształtowała się na poziomie powyżej 90%.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Wiceprzewodnicząca 
Rady Łucja Rak i radna Jolanta Zarotyńska oraz Przewodniczący 
Rady Kazimierz Zachwieja, którzy w trakcie czterech lat kadencji 
nie opuścili ani jednej sesji oraz radni Janina Zachwieja, Jerzy Cy-
gler, Jan Dorula i Jacek Śliwiński, którzy opuścili tylko po jednej 
sesji w całej kadencji.   

Podsumowanie kadencji znalazło swój wyraz również we wza-
jemnych podziękowaniach za współpracę, jakie zostały złożone 
przez Przewodniczącego Rady Kazimierza Zachwieję oraz Bur-
mistrza i jego najbliższych współpracowników – Sekretarza Mia-
sta i Gminy Tomasza Ciesielkę oraz Skarbnika Miasta i Gminy 
Grzegorza Politowicza osobiście każdemu z radnych.

Przy podziękowaniach nie zapomniano również o współpra-
cujących z Radą Miejską oraz Burmistrzem i Urzędem Miasta i 
Gminy Sołtysach i Przewodniczących Zarządów Osiedli – Pani 
Bożenie Soleckiej, Pani Jolancie Salamon, Pani Urszuli Pałce, 
Panu Pawle Plucie oraz Panu Kazimierzu Salamonie.

Pełne życzliwości, nie pozbawione humoru wystąpienia, dobrze 
oddały mijające cztery lata współpracy obu organów samorządu 
miasta, która przebiegała zgodnie, w merytorycznej atmosferze, 
stanowiąc dowód, że działanie dla wspólnego celu, jakim jest do-
bro miejscowej społeczności i rozwój Szczawnicy, Szlachtowej i 
Jaworek, jest możliwe i przynosi wymierne efekty. 

 Uroczysty charakter sesji został podkreślony szczególnym wy-
darzeniem, jakim było wręczenie Medali za zasługi dla Miasta i 
Gminy Szczawnica im. Józefa Szalaya dla czterech sanatoriów od 
lat wpisanych w funkcjonowanie Szczawnicy jako miasta – uzdro-
wiska. 
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Medal za zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica im. Józefa 

Szalaya został ustanowiony przez Radę Miasta Szczawnica w 
roku 2002, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania zasług 
dla rozwoju społeczno – gospodarczego Szczawnicy. 

Na przestrzeni ostatnich szesnastu lat, Medalem zostały uho-
norowane zarówno osoby prywatne, jak i instytucje oraz organi-
zacje z terenu miasta.

W drodze uchwał podjętych na LIV sesji w dniu 8 paździer-
nika 2018 roku, Rada zdecydowała o nadaniu Medalu dla: Pani 
Marii Gonciarz i Pani Wiolety Gonciarz – Jeziorek – Sanatorium 
Budowlani, Sanatorium Nauczyciel reprezentowanego przez dłu-
goletniego Dyrektora Pana Henryka Tokarskiego oraz obecnego  
Dyrektora Pana Józefa Bogdanowicza, Pana Stanisława Czerńca  
-  Sanatorium Dzwonkówka oraz Pana Adama Wolframa Sanato-
rium Górnik – Solar Spa.

Uzasadnieniem łączącym nadanie Medalu dla wszystkich 
czterech podmiotów i związanych z nimi osób był fakt, iż ich do-
konania stanowią ważny element oferty turystyczno – uzdrowi-
skowej Szczawnicy, służą jej promocji i rozwojowi, także dzięki 
wysokiemu poziomowi świadczonych usług. Została podkreślona  
szczególna dbałość wyżej wymienionych o rozwój usług leczni-
czych o profilu uzdrowiskowym, a tym samym o zachowanie dla 
Szczawnicy statusu Uzdrowiska.

Osiągnięcia wymienionych osób oraz podmiotów przekładają 
się na wymierne korzyści dla miasta, wśród których, oprócz wy-
mienionych powyżej, znajdują się miejsca pracy dla mieszkańców.

Nadanie Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa Szalaya jest wyrazem docenienia przez władze samorządo-
we ich pracy służącej rozwojowi Szczawnicy.

„Czyste powietrze” 

to nowy program rządowy związany z 
ograniczaniem niskiej emisji. Skierowany 
do mieszkańców, ma na celu zachęcić w 
formie dotacji lub nisko oprocentowanych 
pożyczek do wymiany źródeł ciepła, ter-
momodernizacji i w efekcie do poprawy 
jakości powietrza w Polsce. W przypadku 
miejscowości uzdrowiskowych i turystycz-
nych sprawa ta jest niezwykle ważna.

W dniu 18.10.2018r. w sali kina „Pie-
niny” pracownicy Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
przedstawili założenia programu. Z uwa-
gi na potrzebę indywidualnego podejścia 
do zainteresowanego wydaje się również 

możliwość skorzystania z pomocy pracow-
nika Urzędu Miasta i Gminy (pokój 110). 
Podobnie jak w przypadku programów 
„Solarna Szczawnica” czy związanych z 
wymianą kotłów, wsparcie merytoryczne 
może pomóc i uprościć możliwość skorzy-
stania z programu „Czyste powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu Czyste Powietrze 
można składać od 19 września 2018 roku 
do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Można tego dokonać na dwa spo-
soby - w wersji elektronicznej oraz papie-
rowej.

Wniosek o dofinansowanie online na-
leży złożyć poprzez aplikację internetową 
(tj. Portal Beneficjenta dostępny na stro-
nie WFOŚiGW), użycie kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, który wywołu-
je skutki prawne równoważne podpisowi 
własnoręcznemu lub poprzez użycie pod-
pisu potwierdzonego profilem zaufanym 
ePUAP. Aby złożyć wniosek należy za-
rejestrować konto w Portalu Beneficjenta 
na stronie WFOŚiGW. Wniosek Czyste 
Powietrze do pobrania zostanie wyświetlo-
ny po zarejestrowaniu konta. Taki wniosek 
można złożyć także w formie papierowej. 
Formularz można pobrać w siedzibie wła-

ściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.
Wnioski o dofinansowanie w programie 

Czyste Powietrze mogą składać osoby fi-
zyczne, właściciele domów jednorodzin-
nych na ocieplenie domu, wymianę okien 
czy na wymianę starego, wysoko-emisyj-
nego kotła grzewczego. Z programu będą 
mogły skorzystać osoby, które mają prawo 
własności lub są współwłaścicielami bu-
dynku.

Wszystkie informacje na temat progra-
mu „ Czyste Powietrze” dostępne są na 
stronie Wojewódzkiego Funduszu  

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktu-
alnosci/2271-nabor-wnioskow-w-ramach-
-programu-priorytetowego-czyste-powie-
trze.html

Otwarcie siedziby ZP
Pieniński Oddział Związku Podhalan od dnia 6.10.2018 r. po-

siada nową własną siedzibę. Uroczyste poświęcenie i otwarcie 
zostało połączone z zakończeniem tegorocznego sezonu i odbyło 
się w uroczystej oprawie góralskiej przy pięknej pogodzie obra-
nej cudownymi kolorami jesieni. Do Szczawnicy licznie przybyły 
poczty sztandarowe z wielu oddziałów Związku Podhalan. 

W kaplicy na Sewerynówce Mszę Św. celebrował ks. pro-
boszcz Tomasz Kudroń oraz ks. kapelan pienińskiego oddziału - 
Grzegorz Salamon.

Następnie wszyscy goście przeszli do nowej siedziby gdzie 
odbyło się uroczyste przecinanie wstęgi, poświęcenie budynku i 
okolicznościowe spotkanie, na którym każdy z członków oddzia-
łu oraz zaproszeni goście mieli możliwość umieszczenia „gwoź-
dzia” ze swoim nazwiskiem i imieniem na pamiątkowej tablicy.  
Siedziba powstała wspólnym staraniem członków Pienińskiego 

Oddziału Związku Podhalan oraz Wspólnoty Leśno - Gruntowej, 
a historię budowy przybliżył Marian Dziedzina - Wiwer.
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W czwartek, 18 października 2018r. w Domu Dzienne-
go Pobytu dla seniorów w Jaworkach miało miejsce 
szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy w Szczawnicy 

obchodzony był Dzień Seniora – święto starszych ludzi doświad-
czonych mądrością życiową, którym należy się szacunek i uznanie 
za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze 
pokolenia. 

Życzenia złożone zostały w towarzystwie młodzieży i dzieci 
ze Szkoły Podstawowej ze Szlachtowej, która uświetniła  spo-
tkanie swoim występem. Został przedstawiony spektakl przy-
gotowany w związku z rocznicą 40 - lecia wyboru Karola Woj-
tyły na papieża. Patronem szkoły jest właśnie Jan Paweł II.  
Spotkanie dostarczyło zgromadzonym wielu wzruszeń. 

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta 
Szczawnica – Burmistrza Grzegorza Niezgody, oraz Sekretarza 
Tomasza Ciesielki. 

Wszystkim seniorom życzymy, aby kolejnym latom towarzy-
szyło zdrowie i szacunek i aby nigdy nie zabrakło im zapału do 
wspierania kolejnych pokoleń.

W piątek 12 października w Dworku Gościnnym w Szczaw-
nicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
Młodzież ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Szczawnicy przy-
gotowała spektakl teatralny pt. Legenda żeglarska na moty-
wach noweli H. Sienkiewicza. Przedstawienie nawiązywało do 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po części artystycznej wyróżnionym nauczycielom wręczone 

zostały nagrody od Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Grze-

gorza Niezgody dla dyrektorów poszczególnych szkół, oraz dla 

wnioskowanych przez dyrektorów do wyróżnienia nauczycieli.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr.1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.

KWIATY i KWIATKI...
8.10.2018 r. odbyła się Sesja Rady 

Miejskiej, na której został rozstrzygnię-
ty konkurs związany z „Najpiękniejszym 
ukwieceniem na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica”. Mieszkańcy doskonale wie-
dzą, że zadbane posesje, ogródki, balkony 
spotykają się z aprobatą turystów, przez 
co atrakcyjność Szczawnicy wzrasta.  
Piękno zawsze cieszy i przyciąga. Dbając 
o atrakcyjność naszego miasta – uzdro-
wiska co roku organizowany jest konkurs 
na najpiękniejsze ukwiecenie posesji pry-
watnych. Mieszkańcy oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej zgłaszali posesje do kon-
kursu. W roku 2018 zostało zgłoszonych 
15 posesji prywatnych. Pod uwagę brane 
były 2 kategorie - balkony oraz ogrody 
przydomowe. 

Komisja w składzie: Przedstawiciele 
Rady Miejskiej – Pani Anna Gębala, Pan 
Marian Dziedzina, Przedstawiciel Klubu 
TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna Mali-
nowska, Przedstawiciel Miejskiego Ośrod-
ka Kultury – Pani Alina Lelito, Przedstawi-

ciele Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
– Pani Janina Mastalska, Pani Urszula Ko-
rus dokonali przeglądu zgłoszonych pose-
sji. 

Przy ocenie brano pod uwagę dobór, 
różnorodność, ilość kwiatów, krzewów i 
drzew oraz pomysłowość w aranżacji. 

Dobry przykład dany przez nagrodzo-
nych daje pozytywny efekt, przez co nasze 
miasto jest kolorowe i kwitnące tysiącami 
kwiatów. Osoby nagrodzone to: 

Kategoria balkony:  
III miejsce – Państwo Ewa i Tomasz 
Orkisz  
II miejsce – Państwo Danuta i Grzegorz 
Leliwa Pileccy  
I miejsce – Państwo Sylwia i Piotr Ma-
stalscy  
 
Kategoria ogródki:  
III miejsce – Państwo Beata i Łukasz 
Maślanka  
II miejsce – Państwo Maria i Kazimierz 
Gabryś  
I miejsce – Pani Aleksandra Zachura  
 

Osoby wyróżnione:  
 
1. Iwona i Jarosław Wieczorek  
2. Anita i Wojciech Pełczak  
3. Michalina Łazarczyk  
4. Iwona i Robert Sinkiewicz  
5. Krystyna i Roman Mastalscy  
6. Zofia Pojedyniec  
7. Anna Niezgoda  
8. Maria i Zbigniew Naglik  
9. Jolanta i Andrzej Budzyk 

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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„Szczawnica i Spišská Belá - wczoraj i dziś”

W piątek, 26 października br., w słowackich Strażkach w pała-
cu będącym klejnotem architektury renesansowej, odbyła się ofi-
cjalna promocja wydawnictwa poświęconego Miastu Spisska Bela 
oraz jego najbliższym okolicom.

Na blisko 260 stronicach publikacji promującej dziedzictwo 
kulturowo-przyrodnicze obszaru transgranicznego, zaprezento-
wano zarówno profesjonalne jak i amatorskie fotografie Spiskiej 
Beli. Część z wykorzystanych w publikacji zdjęć wykonywana 
była w ramach, odbywających się na przestrzeni kilku minionych 
lat, plenerów fotograficznych pn. „Petzvalova fotografia“, a także 
wyłoniona została w konkursie fotograficznym „Spiska Bela w 
czterech porach roku”. 

Książka została wydana dzięki współpracy z polskim miastem 
partnerskim Szczawnica, w ramach realizacji wspólnego słowac-
ko-polskiego mikroprojektu „Szczawnica i Spišská Belá - wczoraj 
i dziś”, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa słowac-
kiego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-
2020.

W promocji nowej publikacji wzięli udział przedstawiciele 
miasta Szczawnica: Burmistrz - Grzegorz Niezgoda, Przewod-
niczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

- Jacek Śliwiński, Barbara Węglarz - kustosz Muzeum Pienińskie-
go w Szlachtowej będąca jednocześnie autorką wydawnictwa al-
bumowego „Na szczawnickim deptaku” opracowanego w ramach 
realizacji przedmiotowego mikroprojektu oraz Małgorzta Kita - 
pracownik merytoryczny zajmujący się koordynacją projektu z 
ramienia Miasta Szczawnica.

Spotkanie autorskie połączone z promocją najnowszego, 
szczawnickiego wydawnictwa odbędzie w dniu 25 listopada br. w 
siedzibie Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya.

NOWY CMENTARZ 
KOMUNALNY

Zakres prac tegorocznych na cmentarzu ko-
munalnym budowanym przez Miasto i Gminę 
Szczawnica w Szlachtowej został zrealizowany. 
Obejmował roboty ziemne, podjazd do bramy 
do placu przed kaplicą, schody wejściowe do ka-
plicy, wejście do kaplicy, schody terenowe oraz 
opoczniki schodów terenowych, place przed i 
wokół kaplicy, murek oporowy wraz ze schoda-
mi betonowymi za kaplicą i montażem szamba 
betonowego i miejsce na śmietnik, wjazd z drogi 
powiatowej i parking, droga nad kaplicą.

Wszystkie prace zostały wykonane w terminie.
W najbliższym czasie przystąpimy do procedur 

związanych z niezbędnymi odbiorami, a na przy-
szły rok w kolejnym etapie planujemy :

- uzupełnienie dokumentacji technicznej o 
pozwolenie na budowę oświetlenia terenu i na-
głośnienia (położone niezbędne przejścia) oraz o 
tzw. kolumbarium.

- obsadę zielenią miejsc które można zagospo-
darować,

 - uzupełnienie wystroju kaplicy.

Uchwały Rady Miejskiej, 
podjęte podczas LIV zwyczaj-
nej sesji w dniu 8 października 
2018 roku:

Nr LIV/369/2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na oddanie w najem nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica  w trybie bezprze-
targowym, 

Nr LIV/370/2018 w sprawie przeję-
cia zadania z zakresu właściwości Po-
wiatu Nowotarskiego,

Nr LIV/371/2018 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego JARMUTA,

Nr LIV/372/2018 w sprawie zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2018, 

Nr LIV/373/2018 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica.  
Nr LIV/374/2018 w sprawie nadania 

„Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya”,

Nr LIV/375/2018 w sprawie nadania 
„Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya”,

Nr LIV/376/2018 w sprawie nadania 
„Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya”,

Nr LIV/377/2018 w sprawie nadania 
„Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya”.

Uchwały Rady Miejskiej, podjęte 
podczas LV uroczystej sesji w dniu 29 
października 2018 roku:

Nr LV/378/2018 w sprawie zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2018, 

Nr LV/379/2018 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta  i Gminy Szczawnica.  

Wraz z początkiem nowego sezonu 
grzewczego ruszą kontrole domowych pa-
lenisk. Strażnicy miejscy sprawdzą czym 
mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica 
palą w piecach. 

Strażnicy miejscy będą prowadzić kon-
trole w oparciu o posiadane upoważnienia 
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica na mocy ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Uprawniają one funkcjonariu-
szy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy 
w paleniskach nie są spalane odpady. 

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowa-
dzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność 
gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, 
która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia 
przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miêdzy nami, gó ra la mi...6.10  Tego dnia dokonaliśmy uroczystego otwarcia i poświę-
cenia naszej nowej siedziby z udziałem senatora Jana Hamerskie-
go, władz samorządowych Szczawnicy, pocztów sztandarowych 
z wielu oddziałów Związku Podhalan oraz licznie zaproszonych 
gości. Wydarzenie to połączyliśmy z zakończeniem tegorocznego 
sezonu. Zebraliśmy się w kaplicy na Sewerynówce, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, celebrowanej przez ks. proboszcza 
Tomasza Kudronia oraz kapelana naszego Oddziału ks. Grzegorza 
Salomona. Następnie w orszaku przeszliśmy do nowej siedziby, 
gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia bu-
dynku. Kolejnym punktem święta było okolicznościowe spotka-
nie, w czasie którego dokonano symbolicznego wbicia gwoździa 
ze swoim nazwiskiem przez gości i członków Oddziału na pa-
miątkowej tablicy. Historię budowy przybliżył Marian Dziedzi-
na – Wiwer. Wspaniałą oprawą uroczystości była piękna jesienna 
pogoda.

  Góralski dom powstał dzięki wspólnym staraniom naszych 
członków oraz Wspólnoty Leśno – Gruntowej. Całym sercem 
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji stwo-
rzenia siedziby Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan. 

Serdecne Bóg zapłoć.

13.10 nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym brała 
udział w uroczystym  poświęceniu sztandaru w Jazowsku.

13.10 wieczorem zorganizowaliśmy Procesję Fatimską wokół 
kościoła, podczas której członkowie naszego Oddziału czytali roz-
ważania poszczególnych tajemnic różańca. 

14.10 dokonano poświęcenia sztandaru w Piekelniku. Wysłali-
śmy do tamtejszego Oddziału  list gratulacyjny.

22.10 świętowaliśmy Dzień Papieski. Nasi członkowie licznie 
uczestniczyli w  procesji z relikwiami św. Jana Pawła II, która 
przeszła  od obelisku w Pieninach  do Kościoła Parafialnego. 

28.10 odbyła się uroczystość  50- lecia Koła Łowieckiego „Prze-
hyba”  w Szczawnicy, na którą również zostaliśmy zaproszeni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do licz-
nego udziału w miejskich obchodach 100 – lecia odzyskania nie-
podległości .

W tym miesiącu również kiszenie kapusty i Andrzejki.

Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności wszystkim listopadowym solenizantom.

Zarząd

MEDALE OD ŻEROMSKIEGO...
26 X 2018 panowie Piotr Lelito i Łukasz Kudłaty Różycki otrzymali z rąk dyrektora LO 

im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem medal Przyjaciela Szkoły. Dzięki ich 
pomocy i zaangażowaniu młodzież szkolna realizuje swoje marzenia mogąc nagrywać w 
studiu SOVART profesjonalne teledyski. 

Medal szkoły, zaprojektowany przez pana Stanisława Blażusiaka, przyznawany jest 
osobom, które swoim zaangażowaniem i poświeceniem wspomagają działalność szkoły. 
Liceum określa się mianem szkoły w sercu Pienin, a kształt medalu nawiązuje do tej 
symboliki łącząc w sobie serca wszystkich przyjaciół szkoły.

Serdecznie gratulujemy! 
Dyrekcja i grono pedagogiczne LO 

w Krościenku n.D

Jubileusz Koła Łowieckiego „Przehyba”

W dniu 28.10.2018 r. Koło Łowieckie „Przehyba” obchodziło 50 - lecie 
powstania. W 1968 roku Koło Łowieckie wyodrębniło się z Koła Łowieckiego 
„Lubań” i od tego czasu prowadzi swoją działalność w północnej części Miasta 
i Gminy Szczawnica, w części gminy Krościenko - Zawodzie oraz w Tylmanowej 
od strony Beskidu Sądeckiego. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Szczawnicy, po 
której wszyscy zgromadzeni udali się do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Szczawnicy. 

Podczas uroczystej części przedstawiono historię Koła „Przehyba”, zostali 
nagrodzeni członkowie odznakami łowieckimi oraz miały miejsce okoliczno-
ściowe życzenia. 

50 - lecie było wyśmienitą okazją do spotkania myśliwych, nie tylko z 
Pienin, ale również z innych regionów.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 

Św. Wojciecha w Szczawnicy

Odeszli do wieczności

Leon Józef Zachwieja zm. 4.10.2018r. 
Jan Malinowski zm. 8.10.2018r.
Stanisława Waruś zm. 18.10.2018r. 
Dawid Lorenz zm. 17.10.2018r.
Anna Baran zm. 30.10.2018r. 

Sakrament chrztu świętego 

przyjęli

Liliana Alicja Dąga  - 21.10.2018r. 

Tobiasz Karol Mastalski - 8.10.2018r. 

Połączyli się 

Sakramentem Małżeństwa

Grzegorz Konopka i Marta Sajdak  - 

27.10.2018r.

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  

Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu  świętego 

przyjęli:

Oskar Franciszek Truchoń – 
21.10.2018r Szlachtowa

Marcel Witold Kucharski – 
27.10.2018r. Jaworki

Kronika Towarzyska

Szanowni Mieszkańcy Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek,
Bardzo dziękuję za udział w wyborach samorządowych i za wszystkie głosy oddane na mnie i mój ko-

mitet wyborczy. Cieszę  się, że kolejny już raz zdecydowali się Państwo powierzyć mojej osobie stanowisko 
Burmistrza Miasta  i Gminy Szczawnica. Zaufanie, wyrażone ilością oddanych głosów, przyjmuję z wdzięcz-
nością, ale też przede wszystkim z wielką pokorą. Świadom ogromnej odpowiedzialności deklaruję, że 
dołożę wszelkich starań i sił, aby ten czas najbliższej kadencji wykorzystać dla dobra Naszych miejscowości, 
aby Państwo byli dumni z tego, że jesteście mieszkańcami Szczawnicy, Szlachtowej bądź Jaworek. 

Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczawnicy Okręgu Wyborczego nr 15
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych 

obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na moja osobę.
Z poważaniem

Stanisława Węglarz

Bardzo, bardzo dziękuję 
Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach i oddali głos na mnie, serdecznie dziękuję. 

Dzięki Waszemu wsparciu zdobyłem największą liczbę głosów we wszystkich szczawnic-
kich obwodach i na Jaworkach. Wiele to dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.  
Pomimo Waszej sympatii arytmetyka wyborcza nie dała mi mandatu radnego. Mimo to chcę na-
dal swoją sumienną pracą i dalszym zaangażowaniem w życie społeczne służyć Wam swoją pomocą.  
Zawsze możecie na mnie liczyć.

Z wyrazami szacunku 
Tomek Ciesielka „Sikorka”

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek za oddanie 
głosów na moją kandydaturę w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego. Dzięki Waszemu wsparciu będę 
radnym w kadencji 2018-2023. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

 Tomasz Hamerski

Drodzy Mieszkańcy Szczawnicy, Szlachtowej, Jaworek
Niedawno prosiłem Was o głosy w wyborach samorządowych a dzisiaj za nie gorąco DZIĘKUJĘ. Wybory 

do Powiatu rządzą się swoimi prawami i nie zawsze ten, kto ma ich więcej zasiada w Radzie Powiatu, 
a teraz tak się stało. Ale dzisiaj dziękuję nie tylko za oddane z zeszłym miesiącu głosy, ale głównie za 
zaufanie, którym obdarzyliście mnie przez ostatnie osiem lat, w trakcie których jako radny reprezentowa-
łem w Powiecie Miasto i Gminę Szczawnica. Cieszę się, że nie był to czas zmarnowany i  udało się nam  w 
nim zrobić tyle dobrego. Doceniam Waszą szczerą pomoc, mocne wsparcie, dobrą radę i cenne wskazówki. 
Gratuluję również zwycięstwa rówieśnikowi Tomaszowi Hamerskiemu, którego znam od lat i wiem, że bę-
dzie nas godnie reprezentował w Radzie Powiatu Nowotarskiego, a któremu osobiście życzę determinacji, 
wytrwałości i sukcesów. 

Tomasz Hurkała

Naszym kochanym Rodzicom, Genowe-
fie i Henrykowi Wiercioch, z okazji 65tej 
rocznicy ślubu składamy życzenia zdrowia, 
pogody ducha i nieustającej miłości. Jeste-
śmy wdzięczni za Wasz wieloletni trud, 
troskę o rodzinę i wszystko co robiliście 
dla nas przez te długie lata. 

Synowie Janusz i Zygmunt z rodzinami.
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Święto Szkoły  
Podstawowej 

w Szlachtowej
16 października 2018r. w całym kraju świętowaliśmy 40 

rocznicę wyboru Polaka - Karola Wojtyły na Papieża. Zupełnie 
wyjątkowy przebieg ma to wydarzenie w Szlachtowej, z racji ob-
chodów 19 rocznicy nadania zaszczytnego imienia - Jana Pawła 
II - Szkole Podstawowej. Uroczystości rocznicowe odbywały się 
w Kościele Parafialnym, przy pomniku Jana Pawła II oraz w Re-
mizie Strażackiej w Szlachtowej.

Wszyscy zgromadzili się o godz. 10:00 przed budynkiem szko-
ły, aby przejść na uroczystą Mszę Świętą do pobliskiego kościoła. 
Mszę Świętą celebrował ks. Tadeusz Wojciechowski. Po mszy 
uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły. Na koniec uczniowie odśpiewali hymn Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II.

Przy pomniku Patrona delegacje i zaproszeni goście złożyli 
wiązanki kwiatów, a uczniowie szkoły zapalili znicze. 

W remizie strażackiej rozpoczęto uroczystości od odśpiewania 
Hymnu Szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Be-
ata Kowalska, która powitała przybyłych gości oraz przypomnia-
ła chwile związane z wyborem Karola Wojtyły na Papieża, które 
miały miejsce 40 lat temu. Uświadomiła wszystkim jaką wartością 
dla Patrona była rodzina, a szczególnie jak ważną rolę w rodzinie 
pełnił ojciec, nawiązując do tegorocznego przesłania papieskiego 
,,Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa”. Następnie wszyscy 
obejrzeli przedstawienie o Patronie szkoły pt. ,,Lolek z ciszy nie-
pokalanej”, które przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej pod kierunkiem p. Danuty Nowak oraz p. Ewy Wal-
kowskiej.Później głos zabrały pierwszaki, które w tym dniu były 
przyjmowane do szkolnej społeczności.

Po występie dzieci, który bardzo podobał się wszystkim, 
uczniowie klasy pierwszej zdali wspaniale test wróżki, a także 
wypili ,,eliksir wiedzy”, żeby z pełnym entuzjazmem rozpoczy-
nać każdy dzień nauki w szkole. Później nastąpił moment długo 
oczekiwany, uroczyste pasowanie, czyli przyjęcie dzieci do Braci 
Uczniowskiej, poprzez dotknięcie ołówkiem w ramię przez Panią 
Dyrektor Szkoły. Po pasowaniu, wychowawczyni, p. Magdalena 
Majerczak wręczyła wszystkim dyplomy pasowania na ucznia 
oraz tarcze szkolne, a przedstawiciele starszych klas upominki 
wraz z najlepszymi życzeniami. Na koniec uczniowie klasy I wraz 
z nauczycielkami przeszli do budynku szkoły na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
pierwszoklasistów, a codzienny pobyt w szkole przyniesie im wie-
le chwil radosnych oraz sukcesów w edukacji.

Ku życiu...
Klepsydra czasu, w której piasek przesypał się do końca z 

jednej strony na drugą, znów jest czyjąś ręką odwracana - tak 
nieustannie, cierpliwie, monotonnie... Podobnie czas naszych dni 
sączy się jednakowo, obracając się od rana przez południe, wie-
czór i noc, znów ku porankowi. Czasem nuży nas jego jednostaj-
ność i wydaje się nam, że każdy dzień jest podobny do dnia, że 
jest jego powtórką, kalką... Sądzimy, że nic się nie dzieje, sko-
ro te dni są tak bliźniaczo do siebie podobne. Szukamy zatem 
nowych wrażeń, nowych podniet, ale przekonujemy się, że one 
też nie zmieniają miarowo bijącego zegara codzienności - nie są 
zdolne „pokonać” czasu. Przypuszczamy, że liczba naszych dni 
jest nieprzebrana, a ich monotonia tak nieustępliwa, że czujemy 
się niekiedy tym czasem znużeni i jakby zawiedzeni... Cały ten 
zawód pochodzi stąd, że oparliśmy pojmowanie naszego życia 
na pewnym złudzeniu. Wydaje się nam, że czas jest czymś, co 
mamy. Tymczasem nie jesteśmy w posiadaniu żadnego czasu. 
Każdy dzień, nawet ten, który dopiero co minął, zapada w ot-
chłań przeszłości, w tę wielką przestrzeń historii, która toczyła 
się przed nami od początku świata, do której dołącza każdy nasz 
kolejny dzień. Dołącza do minionej historii, tracąc swój własny 
czas. Pozostaje nam jedynie wiedza o historii, pamięć o niej. Wy-
darzenia, o których opowiada, nie mają już swojego czasu - nie 
mają żadnego czasu.

Także to, co się zdarzyło przed momentem, nad czym tak nie-
dawno świeciło słońce, od czego dopiero co oderwaliśmy ciepłą 
rękę - przeszło już w wieczność. Każda chwila jest takim nie-
ustannym przechodzeniem w wieczność. Nasze życie nie jest 
jeszcze prawdziwym życiem, lecz przemijaniem. Jezus powie-
dział do bł. Elżbiety: „Jesteś, która nie jesteś”. Tylko On jest 
tym, który Jest. W Nim nic nie przemija, ale trwa wiecznie. Na-
sze przemijanie zdąża do Jego wieczności. Bez Jego zaproszenia 
nas do wiecznego życia przeminęlibyśmy bez śladu - nasze dni 
przetaczałyby się wciąż w nicość. Nasza dzisiejsza nadzieja i ra-
dość pochodzi właśnie z miłosiernego i łaskawego zaproszenia 
nas do domu Ojca. Dlatego żaden nasz dzień, żadna jego chwila 
nie jest taka sama, bezsensowna czy bezcelowa. Jest ona nie tyle 
przemijaniem, umieraniem, co rodzeniem się ku wieczności - ku 
temu, czemu rzeczywiście przysługuje nazwa „życie”. Nasz czas 
nie płynie ślepym nurtem przemijania, lecz zdąża do oceanu życia 
wiecznego.

Każdy dzień jest nowym doświadczeniem rodzenia się ku ży-
ciu. Jest nieustannym stykaniem się tajemnicy śmierci i życia: nie 
tylko w wymiarze czasu, ale w naszej duchowej wędrówce ku 
Bożemu światłu i życiu. Dlatego każdy dzień, każda jego chwila 
jest niepowtarzalna - jest dla nas, z łaski Pana, szansą na nowe 
narodziny. Jest wciąż na nowo ofiarowywanym nam darem mi-
łosierdzia Ojca...

Danuta Mastalska
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11 października ucznio-
wie kl. VI wraz z 
rodzicami, wycho-

wawczynią p. Moniką Hurkałą i 
ks. Tadeuszem Wojciechowskim 
wzięli udział w XVIII Zlocie 
Szkół im. Jana Pawła II na Ja-
snej Górze. Tegoroczne spotka-
nie odbyło się pod hasłem „Pro-
mieniowanie ojcostwa”. Jego 
kulminacyjnym momentem była 
uroczysta msza św. sprawowana 
pod przewodnictwem JE ks. abp. 
Mieczysława Mokrzyckiego Me-
tropolity Lwowskiego i Duszpa-
sterza ks. bp. Henryka Tomasika. Każdy z uczestników przyjechał 
do Częstochowy ze swoją własną intencją. Skupieni na modlitwie, 
wsłuchani w Słowo Boże ogromnie przeżywali udział w piel-
grzymkowym spotkaniu, w którym wzięło udział ok. 300 szkół 
im. Jana Pawła II. Cieszymy się, że i my mogliśmy być wśród 
nich.

XIV Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II

8.10.2018r. w naszej szkole odbyła się już XIV edycja Kon-
kursu Recytatorskiego im. Jana Pawła II. Gościliśmy uczestników 
wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, 
Szkół Podstawowych z Krościenka, Krośnicy i Ochotnicy. My-
ślą przewodnią tegorocznego konkursu były słowa Ojca Świętego 
„Kiedy myślę -Ojczyzna - wówczas wyrażam siebie i zakorze-
niam”. W ten sposób uczestnicy konkursu nie tylko prezentowali 
swoje talenty recytatorskie, ale równocześnie wyrażali swoją mi-
łość i szacunek wobec naszej wspólnej ojczyzny, w stulecie od-
zyskania przez Nią niepodległości. Poziom był bardzo wysoki, 
dlatego też jury w składzie: p. Barbara Giemza, Elżbieta Manow-
ska oraz ks. Tadeusz Wojciechowski, mieli nielada wyzwanie, by 
wyłonić najlepszego recytatora.

A oto wyniki:
Kategoria uczniów klas 0-3 

I miejsce - Martyna Ciesielka SP Szlachtowa  
II miejsce - Maja Mazurek SP nr 1 w Szczawnicy  
III miejsce -  Maria Chlipała SP Ochotnica 
Wyróżnienie - Hubert Chlipała SP Ochotnica

Kategoria uczniów klas IV - VI 
I miejsce - Gabriela Kubicz SP Krośnica  
II miejsce - Lena Gołdyn SP Ochotnica 
III miejsce - Karina Franczyk SP Ochotnica 

Wyróżnienie - Tamara Szczepaniak Filas SP Szlachtowa 
Kategoria uczniów klas VII, VIII i Gimnazjum 

I miejsce - Marek Siedlarczyk SP nr 1 w Krościenku  
II miejsce -  Justyna Musiał SP nr 2 w Krościenku  
III miejsce - Marta Wyrostek SP Szlachtowa  
Wyróżnienie: Patrycja Gabryś SP nr 2 w Krościenku 

Najlepszym oratorem został Krystian Filas.
Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy i już zaprasza-

my za rok.

12 października 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej uczcili Święto Edukacji Narodowej, wręczając 
swoim nauczycielom specjalne nagrody – ZŁOTE SER-

CA. Wyróżnienia te przyznawane są pedagogom co roku i chyba już 
żaden z uczniów naszej szkoły nie wyobraża sobie Święta Edukacji 
bez możliwości oddania głosu na swojego ulubionego nauczyciela. 
Nagrody te są wyrazem uznania ze strony uczniów i przyznawane 
są w sześciu specjalnych kategoriach. 

W tym roku szkolnym za nauczyciela, któremu bez względu na 
czas, miejsce i okoliczności zawsze dopisuje dobry humor i które-
mu uśmiech stale towarzyszy w codziennej pracy, uczniowie uznali 
księdza Mariana Kuka. Nagrodzili go złotym sercem dobrego hu-
moru. Złote serce sprawiedliwości, a więc nagrodę dla nauczyciela, 
który sprawiedliwość stawia ponad wszelkimi innymi wartościami, 
otrzymała w tym roku od uczniów pani dyrektor Beata Kowalska. 
Wyróżnienie za wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo oraz wy-
trwałe czuwanie nad właściwym zachowaniem uczniów przyznane 
zostało pani Agnieszce Sobierskiej. Nauczycielem, który zawsze 
uczniów wysłucha i nigdy nie odmówi im pomocy została pani 
Magdalena Majerczak. Dzieci nagrodziły ją złotym sercem przy-
jaźni. Uczniowie docenili również wyjątkową cierpliwość księdza 
Tadeusza Wojciechowskiego. Natomiast najważniejszą, zdaniem 
uczniów nagrodą, zarezerwowaną dla „nauczyciela bez wad”, który 
powinien być wzorem dla wszystkich innych pedagogów, została 
nagrodzona pani Ewa Kawerska.

Uroczystą galę rozdania złotych serc poprowadzili w tym roku 
uczniowie klasy VIII. A uświetniły ją występy wokalne uczestni-
ków zajęć koła muzycznego oraz recytatorek z klasy IV. W czasie 
uroczystości głos 
zabrała także pani 
dyrektor, która po-
dziękowała wszyst-
kim pracownikom 
szkoły za trud wkła-
dany w kształcenie 
i wychowywanie 
dzieci i młodzie-
ży. Na zakończenie 
również przedstawi-
ciele Rady Rodzi-
ców złożyli nauczy-
cielom życzenia z 
okazji ich święta.
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Pasterze Szczawnickiej 
Owczarni Pana

W 100 lecie zmartwychwstania Polski

„Służcie! Służba jest zasadniczym wyrazem miłości, którą 
Chrystus nas umiłował… Oddani przez Boga na służbę Ludowi 
Bożemu, staliśmy się jego własnością. Wszystkie nasze siły duszy 
i ciała muszą służyć ludowi, który ma prawo do naszego życia, do 
naszych oczu i warg kapłańskich, do naszych dłoni i nóg apostol-
skich. Trzeba więc wyniszczać je, oddając się nieustannej pracy. 
Ludzie wszędzie czekają na kapłańskie świadectwo tej służby (…) 
Postawa taka odpowiada tradycjom polskiego kapłana i polskiego 
duszpasterza na ojczystej ziemi, w więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych w okresie ostatniej okupacji. Kapłan, który był bliski 
wszystkich jego doświadczeń i stale bliski pozostaje. Iluż tutaj 
trzeba by przypomnieć, wymienić po imieniu” (…) (JP II 10 VI 
1987r. Tarnów)

Mówiąc te słowa do kapłanów nasz Święty Jan Paweł II miał 
zapewne na myśli również szczawnickich duszpasterzy, których 
Opatrzność Boża postawiła na naszej skalistej ziemi, by pomagali 
powierzonym sobie ludziom kształtować charaktery, uwrażliwiać 
serca na większą chwałę Bożą i pożytek bliźnim, ucząc miłości i 
przywiązania do ojczyzny. W czasie, gdy obchodzimy 100 lecie 
odzyskania niepodległości Polski po 123latach nieobecności jej na 
mapach świata, wspomnijmy po krótce sylwetki księży probosz-
czów. Odegrali oni dużą rolę w naszym postrzeganiu świata, szu-
kaniu dobra w bliźnim i formowaniu sumień zgodnie z odwiecz-
nymi prawami zawartymi w dekalogu.

Ks. Józef Put – ur. 17 I 1883r. w Porębie Spytkowskiej, w 
1907r. przyjął święcenia kapłańskie, 8 VI 1914r. objął probostwo 
w Szczawnicy. Dał się poznać jako gorliwy kapłan. Zachęcał do 
udziału w czynnej walce o wolną Polskę. W 1918r. nawoływał 
do wywieszania biało – czerwonych flag i niszczenia portretów 
cesarza. 14 XI 1918r. zorganizował obchody Zmartwychwstania 
Polski, podczas których otworzył i poświęcił czytelnię parafialną, 
jako pierwszą miejscową placówkę narodowo – oświatową. Wiele 
wysiłku włożył w upiększenie kościoła. W 1923r. artysta Karol 
Polityński wykonał polichromię kościoła. W 1924r. ks. Józef Put 
przeniósł się do Łącka, gdzie był proboszczem, a również dzieka-
nem. 

Zmarł 10 XI 1972r. w Łącku, gdzie został pochowany.

Ks. mgr Michał Matras  - ur. 8 IX 1895r. w Czarnym Poto-
ku, w 1918r. przyjął święcenia kapłański, od 1924r. proboszcz w 
Szczawnicy, w 1949 został pierwszym dziekanem dekanatu kro-
ścieńskiego. Był dobrym go-
spodarzem parafii, cenionym 
kaznodzieją, a zwłaszcza gor-
liwie troszczył się o parafian 
i przyjezdnych. Zainicjował i 
zorganizował budowę domu 
parafialnego, zwanego przez 
naszych dziadków „Domem 
Ludowym”, który stał się „ser-
cem” spotkań, uroczystości, 
przedstawień regionalnych 
i patriotycznych. W lipcu 
1939r. organizował wykłady 
– przygotowania na wypadek 
wojny i obrony przeciwlot-
niczej. W czasie okupacji 

hitlerowskiej działał w konspiracji, organizował ucieczki poszu-
kiwanym działaczom podziemia, ukrywał Żydów. Dwukrotnie 
więziony, maltretowany w osławionej katowni Podhala „Palace” 
w Zakopanem i tarnowskim więzieniu 25 VII 1941r. został wysła-
ny do Auschwitz, a 5 VI 1942r. do Dachau (nr obozowy 30297). 
Głodzony, bity, szykanowany, był też poddany zbrodniczym 
pseudolekarskim eksperymentom. W tym czasie szczawniczanie 
gorąco modlili się w intencji ks. Matrasa. Zdołał przeżyć gehennę 
obozu i 29 IV 1945r. wrócił do Szczawnicy. Dbał o świątynię, 
wybudował mury wokół kościoła, wzmocnił pękający kościół, 
wykonał schody przed wejściem głównym i wiele innych remon-
tów. W 1948r. zakupiono nowy dzwon i sygnaturkę (poprzednie 
zrabowali Niemcy). W 1961r. założono ogrzewanie kościoła. Ks. 
M.Matras zorganizował opiekę nad chorymi i ubogimi (system 
opiekunek rejonowych). Miał zainteresowania naukowe, publi-
kował w miejscowej prasie. W 1959r. ukazała się jego książka 
„Prace górniczo – hutnicze w okolicach Szczawnicy do połowy 
XVIII w.” wydana przez PAN. W 1967r. zrezygnował z funkcji 
dziekana, zostając dziekanem honorowym. Zmarł 25 X 1977r. w 
Szczawnicy i tu spoczywa na cmentarzu.

Ks. Wojciech Zygmunt – ur. 5 III 1911r. w Gaboniu, wyświę-
cony w 1935r. W czasie obozowej kaźni ks. proboszcza Micha-
ła Matrasa (1941-1945) obowiązki administratora parafii przyjął 
wikariusz ks. Wojciech Zygmunt. Był gorliwym kapłanem i go-
rącym patriotą. Dzielnie zastąpił uwięzionego ks. Matrasa w pro-
wadzeniu parafii i działalności konspiracyjnej. Współpracował z 
partyzantami z AK, był ich powiernikiem, służył pomocą ducho-
wą i materialną. Pogrzeb zmarłego w 1942r. ks. prefekta Jana Ko-
zioła, który zorganizował i wygłosił na nim płomienną homilię, 
był wielką manifestacją patriotyczną. Jego staraniem był wybudo-
wany w 1943r. pomnik grobowiec ks. Jana. Przyjął i zorganizował 
opiekę dla uchodźców z Warszawy i innych miejscowości GG. 
Po powrocie ks. Matrasa pracował w innych parafiach, m.in. W 
Ochotnicy Dolnej. Zmarł 6 VI 2002r. w Kupieninie. Pochowany 
został na cmentarzu w Gołkowicach. (cdn.)

Janina Grawicz
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Po raz siódmy, w tym roku przy wymarzonej pogodzie,  korowód 
świętych wyruszył 31 X o godz. 16.30 ze Szkoły Podstawowej nr 
2. Jego uczestnicy, przemierzając drogę do kościoła, odmawiali ró-
żaniec, a później śpiewali religijne piosenki. W kościele uczniowie 
przybliżyli zebranym sylwetki kilku świętych. Z racji 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnili szczególnie 
tych świętych, którzy zasłużyli się dla ojczyzny, a oprócz tego byli 
związani z naszą małą ojczyzną Szczawnicą, z pienińskim regio-
nem i z diecezją. 

Cieszyliśmy się, że półtora wieku temu przebywała w Szczaw-
nicy na kuracji bł. Marcelina Darowska, współzałożycielka niepo-
kalanek - zakonu troszczącego się o wychowanie dziewcząt (m. in. 
w Nowym Sączu). Darowska była pewna, że Polska odrodzi się, 
jeśli dziewczęta będą wychowywane w duchu religijnym i patrio-
tycznym. 

Wychowawczynią dziewcząt była także, związana z Lipnicą 
Murowaną, św. Urszula Ledóchowska. Angażowała się nie tylko 
w działalność pedagogiczną i ewangelizacyjną, lecz także patrio-
tyczną. W czasie I wojny światowej m. in. na zaproszenie Henryka 
Sienkiewicza współpracowała z kierowanym przez niego ze szwaj-
carskiego Vevey Generalnym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny 
w Polsce. W ramach tej współpracy wygłosiła w Szwecji, Danii i 
Norwegii około osiemdziesięciu odczytów w sześciu językach. 
Prezentowała w nich dzieje narodu polskiego, literatury polskiej i 
sztuki. Potrafiła przemawiać tak, że słuchacze wychodzili z jej od-
czytów ze łzami w oczach. Kiedy zmarła, pisano, że odeszła najmą-
drzejsza kobieta w Polsce. Porównywano ją z wielkimi postaciami 
polskiej historii, m.in. z Józefem Piłsudskim. II Rzeczypospolita 
uhonorowała ją za zasługi dla Polski trzema odznaczeniami: Krzy-
żem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski i Złotym Krzyżem Zasługi. 

W czasie II wojny światowej bohaterstwem wykazał się bł. ks. 
Józef Stanek, spiski góral. Pochodził z nieodległej wsi Łapsze 
Niżne. Lata niemieckiej okupacji spędził w Warszawie, gdzie po 
niedawno otrzymanych święceniach kapłańskich udzielał sakra-
mentów świętych i z narażeniem życia działał w konspiracji. Był 
kapelanem powstania warszawskiego. Odprawiał msze polowe, 
spowiadał, przenosił rannych do szpitala, a po jego zburzeniu od-
grzebywał rannych spod gruzów i ratował im życie. Miał szansę 
uciec w bezpieczne miejsce. Nie skorzystał. Schwytany przez hi-
tlerowców z godnością szedł na szubienicę. Zanim zginął, jeszcze 
ze spokojem udzielał ostatniego błogosławieństwa pędzonym przez 
Niemców żołnierzom i ludności cywilnej. Miał zaledwie 28 lat, gdy 
osiągnął szczyt świętości.

W pobliskim Krościenku w 2000 roku złożono, przywiezione 
z niemieckiego Carlsbergu, doczesne szczątki sługi Bożego Fran-
ciszka Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki całym sercem kochał 
Krościenko. Na Kopiej Górce założył Centrum Ruchu Światło-Ży-
cie. Tu właśnie zapraszał dzieci, młodzież i rodziny na rekolekcje 
wakacyjne zwane oazami. Wychowywał młodzież i dorosłych w 
duchu patriotyzmu, uczył ich też przeżywać swą wiarę w sposób 
głęboki i żywy. Zaangażował się w zwalczanie w Polsce alkoho-
lizmu, prowadził działalność trzeźwościową pod nazwą „Krucjata 
Wstrzemięźliwości”. Za to ówczesne władze komunistyczne aresz-
towały go. Także potem, gdy był już na wolności, władze nadal go 
prześladowały, ścigały go nawet listem gończym. Musiał opuścić 
ojczyznę i do końca życia przebywać poza krajem. Ksiądz Blach-
nicki nigdy się nie poddał, nie zrezygnował ze swojej działalności. 
Ruch Światło-Życie obecnie rozwija się w 40 krajach na wszystkich 
kontynentach.

Młodzież szkolna, w tym schola parafialna i zespół muzyczny z 
SP nr 2, ubogaciły występ piosenkami religijnymi i patriotyczny-
mi. Nauczycielki z SP 1 zadbały o stroje dla głównych bohaterów 
korowodu. Nad całością czuwali przedstawiciele Akcji Katolickiej. 

              Halina Mastalska
P.S.
Bezpośrednio przed Korowodem Świętych przedstawiciele Ak-

cji Katolickiej: prezes Aleksander Majerczak, Elżbieta Ząbkiewicz 
i Wojciech Czaja wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu „Myśląc 
Ojczyzna – Jan Paweł II dla Polski”. W konkursie plastycznym zwy-
ciężyli: 

Grupa I – uczniowie kl. 0-3 szkoły podstawowe: 1 – Igor Mędra-
la, 2 – Julia Kurzawa, 3 – Lena Sułek

Gr. II – kl. 4-6 SP: 1 - Dawid Lasyk, 2-Paulina Faberska, 3-Jan-
Surowiec/Julia Słowik

Gr. III – kl. 7-8 SP: 1 – Marta Wiercioch, 2 – Weronika Pełczak
Gr. IV gimnazjum: 2 – Maria Lizoń
Gr. V szkoły średnie: 1 – Anna Bilan
Gr. VI PSO z NI „Perła”: 1 – Iwona Jabłońska, 2 – Krzysztof 

Włodarczyk, 3 – Małgorzata Wojdyło, Tomasz Wyrostek
Konkurs Literacki: 1 –Oliwia Hurkała, 2 – Karol Bieniek, 3 – 

Patrycja Szczepaniak
inf. AK

Patriotyczny 
Korowód Świętych 
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Przed słuchaczami PUTW 
nowe wyzwania i nowe doświadczenia

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego Pieniń-
skiego UTW  odbyło się 4 października w foyer Dworku Gościn-
nego, które zostało  odpowiednio przygotowane na tą okazję, za co 
jesteśmy wdzięczni Właścicielom i Pracownikom Dworku. 

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście (Pani dr 
Teresa Mucha – prorektor PPWSZ w Nowym Targu i Burmistrz 
Miasta Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda), którzy życzyli słu-
chaczom Uniwersytetu dalszych sukcesów w realizacji nowych 
zamierzeń.  Po złożeniu ślubowania   w poczet studentów  PUTW 
zostali przyjęci nowi słuchacze. 

Wszystkim zebranym  została przedstawiona dotychczasowa 
działalność Uniwersytetu w formie ciekawej, rzetelnie opraco-
wanej przez Zofię Krępę prezentacji. Chór akademicki pod kie-
rownictwem pani Ewy Zachwiei świetnie dobranym repertuarem 
i dobrym jego wykonaniem wspaniale  uświetnił to wydarzenie.

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez  Panią dr hab. Annę 
Mlekodaj  prof. nadz. PPWSZ w Nowym Targu dotyczył  wolno-
ści  człowieka i narodu w nawiązaniu do  100 - rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.  

Serdecznie dziękujemy  Pani Profesor za interesujący wykład i 
wszystkim Gościom, którzy przybyli na tą uroczystość.

Szczególne podziękowania dla Profesora Ludwika Freya, który 
swoim listem „dodał nam skrzydeł”.

 B.N.
Zarząd PUTW
Szanowni Państwo, 
ponieważ nie mogę skorzystać z zaproszenia do osobistego 

uczestniczenia w inauguracji drugiego roku istnienia Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ośmielam się, zaszczycony przy 
tym członkostwem w Radzie Programowej UTW i za przyzwo-
leniem Zarządu Uniwersytetu, przesłać kilka zdań od siebie, aby 
bodaj w ten sposób, z daleka, wziąć udział w tej pięknej uroczy-
stości.

Z dużą przyjemnością dowiedziałem się przed rokiem o za-
miarze powołania w Szczawnicy tak zacnej organizacji, jaką jest 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Życzyłem z całego serca powo-
dzenia wszystkim godnym podziwu zapaleńcom, którzy podjęli 
to zbożne dzieło. Dlatego, gdy dowiedziałem się, że zamiar został 
zrealizowany bardzo się ucieszyłem i pomyślałem, że na dobre 
działania nigdy nie jest za późno.

Przed blisko pół tysiącem lat, nasz znakomity poeta, Jan Ko-
chanowski, żegnał się z odchodzącą młodością taki słowy:

Nam, gdy raz młodość minie
już na wiek wiekom ginie
a zawżdy gorsze lata
przypadają... 

Ale czy zawsze wchodzenie w kolejny etap życia musi łączyć 
się z nadejściem „gorszych lat”? Jak się okazuje - niekoniecznie! 

Udowodnili to ludzie, którzy spłatali figla bezlitośnie umykają-
cemu czasowi, o czym nader celnie napisała w jednym ze swych 
wierszy poetka, Ewa Lipska, twierdząc, że w pewnym okresie 
ludzkiej egzystencji „ścieżka (życia) zbiega coraz bardziej stro-
mo” i „na skróty idzie zegar”. 

Tymczasem, Państwo organizatorzy i słuchacze Uniwersytetu, 
postanowili tę ścieżkę wyrównać, a zegarowi nakazali wrócić na 
właściwą drogę. Żadnych skrótów, żadnego przestawiania wska-
zówek!

I słusznie! Wszak 60 lat, a nawet i nieco więcej, to może być 
niejednokrotnie początek wspaniałego życia, pełnego nowych do-
znań i wydarzeń. Dzięki temu Chronos nie panuje nad nami niepo-
dzielnie i nie traktuje się go jako dopustu Bożego. 

Ludzie o żywych umysłach, o wielu zainteresowaniach, cieka-
wi świata i nowych wyzwań, a do takich bez wątpienia trzeba za-
liczyć wszystkich Państwa, mogą powiedzieć z całym przekona-
niem, podobnie jak Solon, prawodawca ateński i poeta z przełomu 
VII/VI w. przed Chr.: „starzeję się w ten sposób, że codziennie 
uczę się czegoś nowego”. Bo człowiek, jak kwiat, jest stworzony 
do tego, aby się rozwijać! 

Zatem z serca życzę Państwu dalszego zapału do poszerzania 
horyzontów poznawczych – wszak nie darmo w logo uczelni zna-
lazła się sowa, symbol mądrości - i pozostawania niezmiennie w 
dobrym zdrowiu. Życzę również nieustającej radości i przyjem-
ności z bycia uniwersyteckim słuchaczem, zgodnie z początko-
wymi słowami akademickiej pieśni: gaudeamus igitur - cieszmy 
się przeto!  

Jednocześnie ufajmy, że Leopold Staff miał rację, pisząc: „Lecz 
to, co w życiu najlepsze, jest zawsze/ jeszcze/ daleko przed nami”. 

Chylę przed Państwem głowę w niskim ukłonie i pozostaję z 
szacunkiem

     Ludwik Frey
Kraków – Szczawnica, 4 października 2018 r.

PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA

W dniu 23 i 24 października br. w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym w Szczawnicy nowoprzyjęte dzieci z grupy „Kra-
snoludków” i „Motylków” zostały pasowane na przedszkola-
ków. Był to kolejny etap programu adaptacyjnego pt. „Będę 
przedszkolakiem”.

Moment pasowania został poprzedzony występem dzieci i 
wspólnymi zabawami  integracyjnymi z rodzicami. Uroczyste-
go pasowania dokonała pani dyrektor A. Łazarczyk. Do grona 
przedszkolaków zostało przyjętych 27 dzieci. 

Starszaki- dzieci z grupy „Pszczółek” i „Skrzatów” przy 
piosence „Jestem sobie przedszkolaczek” podarowały swoim 
młodszym kolegom wiatraczki.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów, zaba-
wek i słodyczy.

                                                                                                       AH
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Jubileusz Ośrodka 
KTG w Pieninach

W jesienne, sobotnie popołudnie, 27 października przyjechali w 
Pieniny ludzie gór. Powodem spotkania przy schronisku „Orlica” 
stała się uroczystość 30-lecia Pienińskiego Ośrodka Kultury Tury-
styki Górskiej PTTK. Jego kustoszem od momentu powstania jest 
nieprzerwanie Ryszard M. Remiszewski. To on pełnił honory domu, 
oprowadzając zaproszonych gości po Izbie Muzealnej Ośrodka. A 
wśród gości znaleźli się m.in.: burmistrz Szczawnicy Grzegorz Nie-
zgoda, sekretarz Miasta Tomasz Ciesielka, przedstawiciele władz 
naczelnych PTTK - dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Gór-
skiej w Krakowie  i zarazem skarbnik Zarządu Głównego Jerzy Ka-
płon oraz przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej w Krakowie 
- Jerzy Gajewski, Janusz Konieczniak - sekretarz tejże Komisji i 
Jacek Nowicki - opiekun Ośrodków KTG w tejże Komisji, przybyli 
kustosze z innych ośrodków KTG PTTK -  Eugeniusz Gnacik - ku-
stosz Ośrodka KTG z Baraniej Góry, Tadeusz Kochański - kustosz 
Ośrodka KTG z Turbacza, Stanisław Leśnik - Członek Honorowy 
PTTK, Barbara Węglarz – dyrektor Muzeum Pienińskiego, Andrzej 
Sproch - prezes Oddziału PTTK w Krościenku n.D., Adam Sobczyk 
- prezes Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu, prof. Andrzej 
Skorupa, prof. Marek Doktor, dr Wiesław A. Wójcik - naczelny 
„Wierchów” i dyrektor Centralnej Biblioteki Górskiej  oraz osoby 
współpracujące z Ośrodkiem pienińskim. Była okazja, by wpisać 
się do Księgi Pamiątkowej. 

Po obiedzie w „Orlicy” uczestnicy jubileuszu przenieśli się do 
sali Jazz Baru Dworku Gościnnego, gdzie odbyły się uroczystości 
główne. Poprowadzili je przewodnik beskidzki PTTK Jacek Gacek 
i prezes OP PTTK Szczawnica Marek Misztal, który serdecznie 
przywitał wszystkich zebranych. 

Historię powstania w Pieninach Ośrodka Kultury Turystyki 
Górskiej przypomniał w swoim wystąpieniu kustosz Remiszew-
ski, podkreślając ogromną rolę pomysłodawcy tworzenia tego typu 
ośrodków historycznych, zbierających spuściznę  kulturową dane-
go regionu, Edwarda Muskały. To on wręczył 24.11.1986r. przy-
szłemu kustoszowi klucz do ośrodka. 21.05.1988r. Izba Muzealna 
ośrodka była już gotowa, a została wyposażona w wiele cennych 
eksponatów z regionu oraz dokumentujących działalność Oddziału 
Pienińskiego PTTK. Warto dodać, że wszelkie gabloty i elementy 
wystroju wnętrza ośrodek zawdzięcza lokalnemu oddziałowi PTTK. 
Na sali Dworku tego wieczoru było zaledwie kilka osób biorących 
udział w otwarciu Ośrodka KTG w Pieninach. Wielkimi nieobecny-
mi był ówczesny prezes OP PTTK Stanisława Urban i Jolanta Ja-
rocka – Bieniek, wciąż związani współpracą z Ośrodkiem, którym 
jednak względy zdrowotne nie pozwoliły na przybycie. Kustosz 
Remiszewski przedstawił w prezentacji multimedialnej bogaty ma-
teriał zdjęciowy, ukazujący fotografie z dnia inauguracji Ośrodka 
oraz z całej działalności wydawniczej KTG Pieniny. Podczas 30 lat 
istnienia KTG w Pieninach wyszło 129 pozycji wydawniczych, w 
tym 13 gazetek, 27 tomów rocznika „Prace Pienińskie”, 65 pozycji 
serii „Z okienkiem”, a także płyty CD i karty pocztowe.

Bardzo interesujące było także ogłoszenie planu projektu pn. 
„Droga Pienińska – 1800 m w 180 minut”. Według niego ma po-

wstać specjalna eduka-
cyjna trasa, populary-
zująca wiedzę na temat 
przyrody, geografii oraz 
historii Drogi Pieniń-
skiej. W tej sprawie zo-
stały podczas spotkania 
jubileuszowego pod-
pisane porozumienia o 
współpracy między OP 
PTTK, a poszczególny-
mi szkołami ze Szczaw-
nicy i Krościenka, w 
celu rozwijania wśród 

uczniów szkoły zamiłowania do turystyki, krajoznawstwa i kultury 
regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i  Spisza i powsta-
nie szkolnych kół SKKT. Porozumienia podpisali prezes OP PTTK 
Marek Misztal kustosz Ośrodka Pienińskiego KTG Ryszard Remi-
szewski oraz dyrektorzy szkół.

Miłym akcentem obchodów jubileuszowych było wręczenie 
przez burmistrza Grzegorza Niezgodę kustoszowi Remiszewskie-
mu tablicy „Pod Kozicą”, która zawiśnie na siedzibie Ośrodka 
KTG. Tym sposobem kolejne miejsce zostało włączone do szczaw-
nickiego Szlaku Godeł Szalayowskich i stanie się jego atrakcją. Nie 
zabrakło tego dnia słów życzeń i gratulacji ze strony przybyłych 
osób, odczytania listów osób, które przybyć nie mogły i wielu wyra-
zów życzliwości dla organizatorów spotkania, którym był Pieniński 
Oddział PTTK w Szczawnicy. Przewodnik PTTK Stanisław Błażu-
siak opowiedział także o nowej grze terenowej pt. Spacer z Józefem 
Szalayem wydanej przez Fundację Mapa Pasji przy pomocy grona 
wolontariuszy w ramach projektu Quest – Wyprawa Odkrywców w 
cyklu Skarby Górali. Gra jest formą poznawania ciekawych punk-
tów turystycznych Szczawnicy bez przewodnika. 

Uroczystość uświetnił występ ludowego trio śpiewaczego ze 
Spisza, które przywiozła ze sobą Elżbieta Łukuś, prezes Spiskiego 
Oddziału PTTK oraz słodki poczęstunek.

Alina Lelito
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Spektakularny Bach  
i Haendel z dedykacją  

dla najmłodszych i seniorów

Międzynarodowe Baroque Collegium 
1685, założone i prowadzone przez muzyko-
log, dyrygenta i manager kultury Agnieszkę 
Żarską, zrealizowało ambitne projekty eduka-
cyjno-artystyczne w Nowym Sączu i Chrza-
nowie, pozyskując nową  publiczność dla 
muzyki barokowej. Realizacja projektów była 
wymagająca zarówno pod kątem artystycz-
nym, jak też organizacyjnym. Próby muzycz-
ne międzynarodowego Zespołu, w którego 
składzie znaleźli się artyści z wielu zakątków 
Polski a także z Czech, Węgier i Niemiec, 
odbywały się w Szczawnicy, w Dworku Go-
ścinnym udostępnionym przez właścicieli 
obiektu - Państwa Mańkowskich. Oba projek-
ty zakończyły się dużym sukcesem, a muzyka 
mistrzów baroku w wykonaniu Baroque Col-
legium 1685, została przyjęta entuzjastycznie- 
z owacjami na stojąco, zarówno w Nowym 
Sączu jak też w Chrzanowie.

„W Nowym Sączu prezentowaliśmy frag-
menty  Oratoriów GF. Haendla, zabrzmiały 
wyczynowe fugi chóralne, uwertury z Ora-
toriów „Mesjasz”, „Teodora” oraz „Juda 
Machabeusz”, a także poruszające arie  w 
wykonaniu kontratenora Kacpra Szelążka. 
Koncert poprzedziliśmy koncertem interak-
tywnym dla dzieci, który odbył się w MCK 
„Sokół”. W zajęciach opartych na słynnym 
chórze „Alleluja” z Oratorium „Mesjasz” 
wziął udział pełny zespół Baroque Collegium 
1685. Dzieci słuchały wykonywanej na żywo 
muzyki, a następnie wspólnie pracowaliśmy 
z oryginalnie opracowanymi folderami i na-
klejkami.  Ogromna większość dzieci po raz 
pierwszy zetknęła się z muzyka barokową na 
żywo” - relacjonuje Agnieszka Żarska

 „W Chrzanowie zabrzmiały Kan-
taty J.S.Bacha, były to  m.in. frag-
menty Oratorium Wielkanocnego 
oraz na Wniebowstąpienie Pańskie, 
a  Bachowskie altowe arie zapre-
zentowała Helena Poczykowska. W 
projekt w Chrzanowie zaangażował 
się wiele lokalnych  środowisk, z któ-
rymi kontakt pomogła nam nawią-
zać Pani Halina Pstrucha. Podczas 
warsztatów interaktywnych zaprosi-
liśmy dzieci do wspólnego, aktywne-
go słuchania muzyki, wykonywanej 
na żywo przez chór i orkiestrę Ba-
roque Collegium 1685 ostatniej czę-
ści bachowskiego Oratorium Wielkanocnego. 
Ta pełna energii i radości muzyka wywarła 
na młodych słuchaczach tak duże wrażenie, 
że wielu z nich chętnie przyszło później na 
wieczornych koncert do kościoła p.w. św. Mi-
kołaja”  - opowiada Agnieszka Żarska, pomy-
słodawczyni i koordynatorka obu projektów.

Wydarzenia w Nowym Sączu zostały 
zorganizowane w ramach zadania pn. : „Ba-
roque Collegium 1685 dla dzieci i młodzie-
ży”, organizowanego przez stowarzyszenie 
Szczawnicki Chór Kameralny, we współpra-
cy z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, 
Grupą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica 
oraz Fundacją Andrzeja Mańkowskiego. Do-
finansowane ze środków  Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury, realizowane przy 
wsparciu finansowym Województwa Mało-
polskiego. Wydarzenia w Chrzanowie - w ra-
mach zadania pn.: „Wielkanoc Jana Sebastiana 
Bacha - koncert dla seniorów i zajęcia inte-
raktywne dla dzieci”, organizowanego przez 
stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny 
we współpracy z orkiestrą Musica Florea Pra-
ha, Miastem Chrzanów, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Rekreacji, Stowarzyszeniem 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Państwową 
Szkołą Muzyczną I st., Szkołą Podstawową 
nr 3, Parafią św. Mikołaja; a także z Grupą 
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica oraz 
Fundacją Andrzeja Mańkowskiego. Zadanie 
dofinansowano ze środków  Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury, w ramach pro-
gramu „Kultura Dostępna”.

O artystach:
Baroque Collegium 1685 to międzynaro-

dowy zespół wokalno-instrumentalny, zało-
żony i prowadzony przez muzykolog i dyry-
gent - Agnieszkę Żarską.  Swoją działalność 
zainaugurował w 2016 roku. Występował 
m.in. na festiwalach Iubilaei Cantus, Baro-
kowe Eksploracje oraz Gorczycki Festival 
na Śląsku;  dwukrotnie prezentował bachow-
skie kantaty w ramach prestiżowego cyklu : 
BACH200UW na zaproszenie Uniwersytetu 
Warszawskiego. W bieżącym roku Zespół 
podjął współpracę artystyczną z jednym z naj-
lepszych interpretatorów muzyki J.S.Bacha na 
świecie - holenderskim śpiewakiem Peterem 
Kooij. W listopadzie b.r. Zespół wystąpi w ra-
mach kolejnej edycji Festiwalu Gorczyckiego 
w Bytomiu.                                                                                   

Tekst: SCK, fot. P.Stępniewski

Życie na biegunach

W poniedziałek będzie u nas telewizja, 
to ci dopiero heca. Biegam od rana z łopatą, kruszę stary lód. Ka-

myki wodzą za mną wzorkiem, po czole mi spływa pot. Już żałuję, że 
dnia nie zaczęłam od psa z głową w dół. To nic. Jak skończę, zrobię 
koci grzbiet. O plecy należy dbać, zwłaszcza, jak się pracuje przy 
psach. Głaskanie, karmienie, pojenie, szelki zdejmij, szelki włóż.

Ostatnio, zaraz po tym jak straciłam pracę, stres przypomniał mi, 
że mam kark. Leżałam obolała na twardej podłodze, wpatrzona w 
niebo mojego tymczasowego pokoju 
i marzyłam o białych okiennicach i 
łaciatym alaskanie. Czy da się nie 
pracować i wyżyć tylko przy psach? 
O tym pomyślę później, teraz trzeba 
zacisnąć zęby,  wziąć się w garść.

Mieszkam jakieś dziesięć kroków 
od Muzycznej Owczarni. W każdy 
weekend mnie i moje psy usypia rock, 
blues albo jazz. Niejeden dałby wiele 
żeby być tu, gdzie teraz ja. Nad rwą-
cym potokiem, w pokoiku z jaskółką, 
przy dębie z wiewiórką.

A ja dziś kruszę stary lód, mnie 
dziś korci, żeby stąd zwiać. W koj-
cach poruszenie, Salomka zabiera 
głos, o ho! Mamy gości. Z bordowe-
go, naprawionego po stłuczce busa 
wyskakują Zając, Zuzia i Baster. 
Jedziemy sprawdzić czy w lesie jest 

jeszcze śnieg. Hello - woła Grześ, gotowa? Oczywiście, że nie.
Śnieg spływa żałośnie wzdłuż linii lasu. Termometr wskazuje 10 

plus. Psy, co posłuszniejsze, radośnie ganiają dookoła przyczepy, 
reszta skomle żeby już biec. Dosyć sprawnie udaje nam się zapiąć 6 
psów. Jedziemy na jednych sankach zobaczyć czy zima gdzieś jesz-
cze jest „Nie ma źle” - krzyczy za plecami Grześ. Po drodze mijamy 
świeże ślady lisów i łań. Nad głowami jakieś ptaszysko zatacza krąg. 
Pewnie w nocy, w lesie polała się krew. Psy zapierają się w ciężkim 
śniegu, Kailan co jakiś czas spogląda w naszą stronę, czy na pewno 
ma dalej biec.

Wspinamy się z myślami o poniedziałkowych zdjęciach. Czy jak 
pojedziemy na szczyt to widoki skradną nam dech? Czy dopisze nam 
szczęście i wyłonią się garby Tatr? Czy będzie słonecznie pięknie oh 
i ah. Tak sobie planujemy, gdy czas wracać na dół.

Zjeżdżamy stokówkami. Trochę strach, bo śniegu mało, niby tylko 
szóstka, ale ciepło, mokro, tępo, a psom na zakrętach momentami 
brakuje łap. Przystanek na zdjęcie. Zimo mamy cię i już po chwili je-
steśmy przy aucie. Tam po spacerku czeka Sylwia i Dejzi, nasz wilk. 
Ja, zamiast rozbierać psy opowiadam, jak na górze jest pięknie, jak 
biało, słonecznie, że ja nie chcę wiosny, że na wiosnę nie czas. Już 
mam w głowie jutrzejszy plan. Schylam się do Salomki, miziam ją, 
zdejmuje jej szelki i nagle czuję, że już nie dam rady wstać. Niemoż-
liwe myślę, nie teraz, nie to. Zaciskam zęby, biorę się w garść, nie 
daję po sobie poznać, że jest gorzej niż wtedy, kiedy przypomniał mi 
o sobie kark.

Godzinę później leżę w bólach na podłodze. Próbuję odwołać ju-
trzejsze zdjęcia, ale wierzę, że znów się uda, że wezmę się garść. Pa-
trzę w niebo mojego tymczasowego pokoju i przez łzy myślę.. nigdy 
nie możemy być pewni czy nadejdzie jutro, ale na wszelki wypadek 
o plecy należy dbać.

Kasia Kołodziejska
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Palmiry
W ostatnich latach dużo czasu spędzam w Pol-

sce. Odwiedzam nie tylko Szczawnicę, ale także 
zwiedzam nasz kraj, zapoznaję się z jego urozmaiconą geografią, 
przyrodą i historią. Historia szczególnie bardzo mnie interesuje, za-
wsze czuję niedosyt wiedzy w tej dziedzinie, gdyż w moich szkol-
nych latach uczono nas historii tylko tyle, na ile pozwalal ówczesny 
ustrój polityczny. Teraz jest czas, aby uzupełnić braki w swojej wie-
dzy i niewiedzy. Moje wrześniowe spotkanie z historią odbyło się 
przez przypadek, ale na zawsze zostanie w mojej pamięci. 

 Na początku września, wybrałam się z moim najmłodszym ku-
zynem Grzegorzem Kondrackim do Puszczy Kampinoskiej, gdzie 
pełni on funkcję w straży leśnej. Grześ był bardzo dobrym przewod-
nikiem, pokazał mi wszystkie piękne zakątki tej puszczy, jej nie-
zwykłą przyrodę, leśniczówki, skanseny, aż w pewnym momencie, 
znaleźliśmy się w miejscu zupełnie od nich odmiennym. Stanęliśmy 
razem na skraju lasu, przy wejściu do cmentarza w Palmirach. Stali-
śmy tam w bezruchu, a patrząc na długie rzędy betonowych krzyży, 
żadne z nas nie mogło przez długą chwilę wypowiedzieć ani słowa. 
Czułam jak mrowieje całe moje ciało i przenikają po mnie dresz-
cze, a do oczu same cisnęły się łzy. Wiedziałam, że oboje myślimy 
o dziadku Piotrze Kondrackim, którego nigdy nie znaliśmy, zginął 
bowiem w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Nie znamy jego 
miejsca pochówku i żadne z nas nie zdobyło się jak dotąd na odwa-
gę, aby odwiedzić Auschwitz, czyli Oświęcim. Teraz patrzymy na 
cmentarz, który przypomina nam najgorsze zbrodnie i mordy doko-
nane przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, na ludności 
cywilnej, na patriotach, na ojcach, matkach, na naszych dziadkach. 

 Las kampinoski był świadkiem co najmniej 20 egzekucji ma-
jących miejsce w czasie między grudniem 1939 a lipcem 1941 
roku, na tzw. „polanie śmierci” w pobliżu miejscowości Palmiry. 
Hitlerowscy zamordowali tam ponad 1700 Polaków i Żydów, za-
zwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. Nie 
byli oni żadnymi przestępcami czy zbrodniarzami, byli to ludzie, 
którzy jawnie lub konspiracyjnie działali na rzecz swojej ojczyzny 
w walce z okupantem. Byli wśród nich działacze społeczni, kul-
turalni i polityczni, członkowie inteligencji; literaci i dziennikarze, 
a także sportowcy, księża oraz nauczyciele. Innymi słowy byli to 
przedstawiciele polskiej elity politycznej, intelektualnej i kultural-
nej. Masowe egzekucje w Palmirach były precyzyjnie zaplanowa-
ne przez hitlerowców w ramach akcji “Inteligencja”, która miała 
na celu wyniszczenie przywództwa i zniszczenie ducha narodu. 
W ramach tej akcji, okupanci niemieccy zamordowali co najmniej 
100 tysięcy osób już w pierwszych latach wojny. Z tej 
liczby blisko 50 tysięcy przedstawicieli „polskiej war-
stwy przywódczej” zamordowano na miejscu, a resztę 
zesłano do obozów koncentracyjnych, gdzie przeżyło 
niewielu. Tak też zginął nasz dziadek Piotr Kondrac-
ki, naczelnik poczty, inteligent, patriota. W Palmirach 
zostali zamordowani m.in. działacz ludowy marszałek 
Sejmu Maciej Rataj, działacz PPS Mieczysław Nie-
działkowski, wiceprezydent Warszawy Jan Pohorski, 
olimpijczyk Janusz Kusociński, profesorowie Uni-
wersytetu Warszawskiego: S. Kopeć i K. Zakrzewski, 
literaci: W. Hulewicz i S. Piasecki. Wśród zamordowa-
nych w Palmirach znalazło się także blisko 170 kobiet, 
niektóre z nich ciężarne, a wiek ofiar wahał się od 14tu 
do 70. lat. Wróg nie wybierał, zabijał bezlitośnie, skra-

cając niedokończone jeszcze życia i pozostawiając rodziny ofiar bez 
swych najbliższych na dalsze pokolenia. Ducha narodu, jak pokaza-
ły dalsze lata wojny, zniszczyć się jednak nie udało. 

Zaraz po zakończeniu wojny, dzięki leśnikom i miejscowej 
ludności, zbrodnie, o których świat nigdy nie miał się dowiedzieć 
wyszły na jaw. W latach 1945-1946 przeprowadzono w Palmirach 
prace ekshumacyjne, które doprowadziły do odkrycia masowych 
grobów. W 1947 roku odkryto masowe groby także w innych oko-
licznych miejscach, m.in. w Wólce Węglowej, Laskach i Wydmach 
Łuże. Część źródeł informuje, iż na cmentarzu w Palmirach pocho-
wano 2115 osób. Władysław Bartoszewski, znany polski historyk i 
polityk (zm. w 2015 r.) podaje natomiast, że spoczywają tam ciała 
2204 ofiar nazistowskiego terroru. Podczas ekshumacji udało się 
rozpoznać zaledwie 400 osób. Odpowiedzialni za te zbrodnie byli: 
gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer, dowódca SS 
i Policji w dystrykcie warszawskim - SS-Gruppenführer Paul Mo-
der, oraz podlegający im Standartenführer Josef Meisinger, który w 
okresie od listopada 1939 do marca 1941 pełnił funkcję komendanta 
niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w War-
szawie, oraz odpowiadał osobiście za realizację Akcji “Inteligen-
cja” na terenie dystryktu warszawskiego. 3 marca 1947 roku Fischer 
i Meisinger zostali skazani wyrokiem Najwyższego Trybunału Na-
rodowego na karę śmierci. Wyrok wykonano, natomiast Moder zgi-
nął w 1942 roku na froncie wschodnim.

 Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach powstał w 1948 roku, to las 
betonowych krzyży stojących na wielkiej polanie, wśród sosnowe-
go lasu, na samym skraju puszczy. Na większości tablic na krzyżach 
podane są daty egzekucji, na innych, zidentyfikowanych, podane 
są nazwiska ofiar, inne oznaczone są sześcioramienną gwiazdą, 
ale większość oznaczonych jest tylko literami NN-nieznany. Nad 
cmentarzem górują trzy krzyże posiadające zmienione proporcje – 
ich dłuższe ramiona mają symbolizować rozłożone ręce rozstrzeli-
wanego człowieka. Symboliczny las krzyży na polanie w lesie kam-
pinowskim wydaje się zagłuszać nas ciszą, że tylko słyszalny jest 
krzyk pochowanych tu ofiar okrutnych zbrodni. W znajdującym się 
obok muzeum, przez głośniki słychać odgłosy puszczy, strzałów z 
karabinów oraz nazwiska osób rozstrzelanych w kampinoskim le-
sie. 

W obecnym roku, w listopadzie, kiedy to pamiętamy wszyst-
kich naszych zmarłych, a także kiedy to nasz kraj obchodzi 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości, nie sposób nie pamiętać o 
tych znanych i tych bezimiennych ofiarach hitlerowskiego reżimu, 
którzy przyczynili się poprzez swoją patriotyczną działalność do 
zbudowania Polski w jakiej żyjemy dziś. Choć wychowaliśmy się 
bez nich, bez ojców i dziadków, to została w nas głęboko zakorze-
niona miłość do Ojczyzny i wolności. To dla nich pali się dziś w 
moim sercu symboliczny znicz. 

Anna Kondracka-Wiercioch

Anna Kondracka - Wiercioch
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Podróże małe i duże

Most Geierlay - najpiękniejszy 
most linowy w Niemczech

Tak się składa, że o tym miejscu myśleliśmy już poprzedniego 
lata. Tak na dobry początek naszych wojaży po Niemczech. Ale… 
zeszło nam z tym aż do tegorocznej jesieni. A więc korzystając, że 
trwa właśnie ta piękna złota jesień przyjeżdżamy do miejscowo-
ści Mörsdorf, by rzeczywiście sprawdzić co kryje się pod nazwą 
Geierlay. 

360 metrów stalowo-drewnianej konstrukcji wiszącej 100 
metrów nad ziemią, otwartej dla turystów od października 2015 
roku. Most Hängeseilbrücke Geierlay to więc most nie byle jaki, 
bo do maja 2017 roku był najdłuższym mostem linowym w ca-
łych Niemczech. Teraz pozostało mu miano tego najpiękniejszego 
(obecnie ten najdłuższy znajduje się w górach Harz). 

Te wszystkie dane, jakimi zasypaliśmy naszego Czarka przed 
przyjazdem, wystarczyły by cała wycieczka nabrała dla niego nie-
małego znaczenia. Bo jak tu przejść przez taki most?

Z parkingu, poruszając się za znakami i tłumem innych zwie-
dzających, spacerniakiem wśród pól długości nieco ponad 1600 
metrów dochodzimy do mostu. Cieszymy się, że mgła, która to-
warzyszy nam od czasu przyjazdu w okolice naszej dzisiejszej 
atrakcji, systematycznie opada. Jeszcze chwila i będziemy mogli 
podziwiać całą konstrukcję w pełnym jesiennym słońcu!

Czarek jest coraz bardziej podekscytowany. W końcu wcho-
dzimy na most i krok za krokiem poruszamy się ku jego drugiemu 

końcowi. Most jest dość wąski ale stabilny, lekkie uczucie huśta-
nia pojawia się dopiero gdy przekraczamy jego środek. Na wzór 
mostów nepalskich, Geierlay kołysze się od jednego przyczółku 
do drugiego. Pod nami znajduje się wąwóz, którym również moż-
na się przejść.

Atrakcja ta zbudowana jest tak naprawdę w szczerym polu i 
łączy jedynie miejscowości Mörsdorf z Sosberg. Wokół nas nie 
dominują żadne wyższe góry a idea mostu to po prostu sposób na 
przyciągniecie turystów w ten region Niemiec. Co zresztą nieźle 
im się udało!

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

Jesienne 
inspiracje 

w twórczości 
Anny Spodnik

Październik to schyłkowy miesiąc  
barwnego oblicza jesieni. O tym, że jesień 
to nie tylko feeria kolorów i deszcz spa-
dających złotych liści, ale także smutek i 

zaduma nad mijającym czasem, świadczy 
wystawa malarstwa Anny Spodnik. W 
Małej Galerii Eglander Caffe zapanowała 
nostalgiczna jesienna zaduma widoczna 
w malarstwie autorki olejnych i akrylo-
wych obrazów. Anna Spodnik jest jedną 
z najmłodszych członkiń Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy. 
Ukończyła studia azjatyckie o specjal-
ności studia dalekowschodnie na UJ oraz 
studia podyplomowe na kierunku grafika 
komputerowa na AGH.  Tematyka jej prac 
to głównie oblicza młodych dziewcząt o 
zadumanym wyrazie twarzy. Szczególna 

uwagę przykuwają zamy-
ślone oczy, smutne, roz-
marzone, głębokie często 
zadziwione. Oczy nazy-
wane są obrazem duszy. Te 
słowa najwyraźniej inspi-
rowały autorkę prac. Twa-
rze młodych dziewcząt 
symbolizują niepewność 
i wdzięk. Oblicze starego 
górala to oczy zmęczone, 
które niejedno widziały, 
wyrażają doświadczenie 
życiowe i życiowa mą-
drość. Na wystawie autor-
ka zaprezentowała obrazy 
zwierząt: lisa, jelenia i ko-
nia, trochę uproszczone i 
symboliczne. 

Jesienne smutne wi-
doki, mało zróżnicowane 
kolorystycznie, to spokoj-
ne, nostalgiczne obrazy 

zamglonych górskich szczytów, kontury 
drzew w poświacie kończącego się dnia. 
Jesień Anny Spodnik to ,,inna jesień”, peł-
na zadumy, tajemnicy, zapowiadająca bez-
listną i szarą porę roku. Zapewne dziew-
częta patrzące z obrazów Anny doczekają 
się kiedyś radosnego uśmiechu losu i speł-
nienia swych  marzeń. 

Wystawa to czas prezentacji osiągnięć 
artystki. Na wernisażu autorka opowie-
działa o swoich inspiracjach, o technikach 
zaprezentowanych prac oraz o dalszych 
planach artystycznych. Oby się spełniły! 
Życzymy wielu ciekawych artystycznych 
realizacji i dalszych malarskich doświad-
czeń. 

Anna Malinowska TPSP
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Od dawna zadomowieni, 
dziś zagrożeni

 
Wpływ człowieka na 

szatę roślinną rozpoczął się 
właściwie już w czasie, gdy 
gromady ludzkie pojawiły 

się na ziemi, a szczególnie od chwili, kiedy 
nasi praprzodkowie zdecydowali się na osia-
dły tryb życia. Nie był to z początku wpływ 
znaczący. Ot, ludzie zbierali jakieś owoce lub 
nasiona, skubnęli tu i ówdzie. Ale po pewnym 
czasie zorientowali się, że mogą oddziaływać 
na świat roślin w sposób celowy i korzystny 
dla siebie. Zapewne nie byli świadomi, że ta-
kie działania nie zawsze dobrze wpływały na 
przyrodę.

 W ten sposób rozpoczął się proces prze-
mian zachodzących w naturze pod wpływem 
działalności człowieka określany współcze-
śnie uczonym słowem – synantropizacja. Do-
tyczy on roślin, zwierząt i grzybów, odbywa 
się w czasie i przestrzeni, to znaczy, że jest 
ściśle związany z powstawaniem i zanikaniem 
kultur ludzkich.

Źródła tego terminu trzeba szukać w języku greckim. Przedrostek 
syn można tłumaczyć jako „razem” ewentualnie „z”. Druga część 
składowa tego określenia, to słowo ánthrōpos czyli człowiek. Pro-
ces synantropizacji przebiega na różnych poziomach organizacji sza-
ty roślinnej, a więc dotyczy zarówno krajobrazu roślinnego, inaczej 
mówiąc formacji roślinnych, jak też roślinności, a więc zbiorowisk 
roślinnych oraz flory czyli składu gatunkowego.

Synantropizacja krajobrazu roślinnego prowadzi do utraty jego 
swoistych cech, właściwych dla danego regionu. Zwykle dochodzi 
wtedy do zubożenia zbiorowisk roślinnych i zmiany w ich struktu-
rze. Zbiorowiska synantropijne odznaczają się uproszczoną strukturą 
i niestabilnym układem gatunkowym. Co ciekawe, warunkiem ich 
istnienia jest nieprzerwane działanie czynników antropogenicznych 
(czyli związanych z działalnością człowieka i gdyby ich zabrakło, 
zbiorowiska te przestałyby istnieć w obecnej postaci). Natomiast sy-
nantropizacja flory dotyczy zmian w składzie gatunkowym roślin na 
danym obszarze, pod wpływem działalności człowieka.

To ostatnie zagadnienie wydaje najbardziej interesujące z punktu 
widzenia niebotanika i dlatego warto poświęcić mu nieco uwagi. 

Człowiek działa niejako w dwóch kierunkach. Z jednej strony swą 
działalnością doprowadza do osłabienia związku określonych gatun-
ków z naturalnymi zbiorowiskami na danym miejscu, a z drugiej – 
ułatwia lub wręcz umożliwia w różny sposób wędrówki roślin. Na 
przykład, przenosi je bezpośrednio lub pośrednio, albo zaburza barie-
ry geograficzne lub ekologiczne, których rośliny nie byłyby w stanie 
pokonać w warunkach niezmienionych przez człowieka.

Zawlekanie gatunków rozpoczęło się w historii ludzkości bardzo 
wcześnie, już od neolitu czyli od 9 tysięcy lat przez Chr. Jego począt-
ki wiążą się z procesem udomowienia zwierząt i  przekształceniem 
roślin dziko rosnących w uprawne. Te zawlekane rośliny obcego po-

chodzenia, które z różnych stron przybyły do nas, a szerzej mówiąc 
na teren Europy środkowej, nazywa się współcześnie antropofitami. 
Dla celów klasyfikacyjnych starszych wiekiem imigrantów, którzy 
zjawili się na naszym kontynencie przed końcem XV w. nazwano 
archeofitami. Natomiast nowszych przybyszów, przybyłych po XV 
w., czyli już w okresie wielkich odkryć geograficznych, określono 
mianem kenofitów.  

Przyjrzyjmy się kilku gatunkom spośród dawnych przybyszów, a 
więc archeofitów. Są to gatunki trwale u nas 
zadomowione, na ogół na siedliskach segetal-
nych, to jest na polach lub w ogrodach  oraz 
na siedliskach zwanych ruderalnymi, takich 
jak nieużytki, różnorakie wysypiska i przy-
droża.

Spójrzmy na przykład na ślicznego „mo-
drookiego” chabra bławatka (Centaurea cy-
anus). Niegdyś był szeroko rozpowszechnio-
ny wśród zbóż, zwłaszcza żyta, współcześnie 
zanika, a nawet można śmiało rzec – to gatu-
nek zagrożony. Jego ustępowanie wiąże się z 
coraz bardziej ograniczaną liczbą upraw zbo-
żowych oraz ze stosowaniem herbicydów. 
Ten archeofit przywędrował do nas z obszaru 
północnośródziemnomorskiego. Jak się oka-
zuje występował w Europie już w neolicie! 

Inna, jakże dorodna roślina, pyszniąca 
się szkarłatnymi lub miedzianoczerwonymi 
płatkami kwiatowymi, o przyjemnie brzmią-
cej nazwie miłek letni (Adonis aestivalis), ro-
snąca w uprawach zbożowych, a sporadycz-

nie w okopowych oraz na ugorach, to dawny przybysz z terenów 
śródziemnomorsko-irano-turańskich. W zamierzchłej epoce brązu 
został zawleczony do Europy środkowej wraz z ziarnem któregoś 
ze zbóż. Jest chwastem, ale dość łatwym do pozbycia się poprzez 
stosowanie herbicydów (jest na nie bardzo wrażliwy). Poza tym jego 
owocki wyraźnie różnią się od ziarniaków zbóż, dlatego łatwo je 
usunąć. 

Kto by pomyślał, że jeden z groszków u nas występujących, mia-
nowicie groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus), częściej spotykany 
na południu, niż na północy Polski także należy do grupy archeofi-
tów?! Ten chwast upraw zbożowych ma swoją ojczyznę na terenach 
określanych jako irano-turańsko-pontyjskich. Jego bulwy, zawierają-
ce sporo skrobii są jadalne po ugotowaniu, a nawet na surowo.

Na koniec wspomnijmy o trawie, której kłosokształtna wiecha 
wygląda niezwykle efektownie, gdy patrzy się na nią pod słońce. 
Doprawdy, piękny widok! Jest jeszcze czas, aby zobaczyć gdzieś na 
ściernisku lub ugorze, przeniknięte światłem fioletowe szczecinki, 
tworzące coś na kształt świetlistej aureoli, ponieważ trawa ta kwitnie 
nawet do listopada. Jej nazwa – włośnica zielona (Seteria viridis). To 
archeofit, podobnie jak wspomniany miłek, pochodzenia śródziem-
nomorsko-irano-turańskiego. Cechą charakterystyczną włośnicy jest 
produkcja przez jednego osobnika dużej liczby ziarniaków, która do-
chodzi nawet do siedmiu tysięcy!

Według danych sprzed kilku lat w Polsce znanych jest ok. 160 ga-
tunków archeofitów. Jak widzimy z przytoczonych przykładów, są 
wśród nich chwasty, w dość znacznej liczbie, którym obecnie grozi 
z różnych powodów wyginięcie. Byłoby ich szkoda, bo w ten sposób 
różnorodność biologiczna dozna uszczerbku, a poza tym chwast to po 
prostu nierzadko piękny kwiat, którego na ogół się nie kocha.
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