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29 listopada br. w kinie „Pieniny” od-
były się szczawnickie eliminacje miejskie 
do XLIII Przeglądu Młodych Recytato-
rów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia 
Florka w Białym Dunajcu. W tym roku 
do współzawodnictwa w dziedzinie naj-
lepszych recytatorów gwarą zgłosiło się 
17 uczestników ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 (przygotowanych przez nauczycielkę 
Annę Gąsienicę), Szkoły Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum Publicznego (ćwiczących re-
cytację gwarową pod okiem nauczycielki 
Katarzyny Ciesielki) oraz Szkoły Podsta-
wowej w Szlachtowej (przybyłych wraz ze 
swoją wychowawczynią Danutą Nowak). 
Recytatorzy deklamowali po dwa wiersze 
każdy, naszych rodzimych poetów. 

 Nie było chętnych śmiałków, startu-
jących w kategorii gawędziarzy, a także 
młodzieży ze szkół średnich. Jury w skła-
dzie: przewodnicząca – Stanisława Wier-
cioch oraz Elżbieta Wiercioch i Zbigniew 
Przychodzki po wysłuchaniu prezentacji 
ogłosiło zwycięzców w każdej grupie wie-
kowej:

Kl. 0 – 3
I. Martyna Ciesielka
II. Karina Zachwieja

III. Aleksandra Królczyk
Kl. 4 – 6
I. Ex aequo – Anna Ciesielka i Izabela 

Wiercioch
II. Wiktoria Tomczyk
III. Samanta Sułek
Kl. 7- 8 i gimnazjum
I. Aleksandra Zachwieja
W tej kategorii wiekowej nie było wię-

cej uczestników. 
Przewodnicząca jury Stanisława Wier-

cioch, wyraziła w imieniu jurorów, podziw 
dla poziomu gwary i 
wysokiego stopnia przy-
gotowania wszystkich 
uczestników eliminacji 
miejskich, a także dba-
łości o poprawny strój 
góralski. Podziękowała 
także rodzicom i nauczy-
cielom, którzy włożyli 
swój wysiłek w pracę z 
młodzieżą i kultywowa-
nie gwary pienińskiej.

Laureaci pierwszych 
trzech miejsc otrzymali 
dyplomy i nagrody rze-
czowe, uczestnicy, którzy 

zajęli miejsca od 4 do 6 – dyplomy. Przy-
znano także dwa wyróżnienia.

Na finał Przeglądu, który odbędzie 
się 10 stycznia w Białym Dunajcu pojadą 
po dwie osoby z każdej grupy wiekowej, 
które zdobyły najwyższą lokatę, tj.: Mar-
tyna Ciesielka, Karina Zachwieja, Anna 
Ciesielka, Izabela Wiercioch i Aleksandra 
Zachwieja.

Organizatorem eliminacji miejskich do  
XLIII Przeglądu Młodych Recytatorów i 
Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Flor-
ka w Białym Dunajcu był Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy.

A.L.

Tam i z powrotem…
Podróż nie zawsze musi być daleka, egzotyczna i przyjemna, 

czasem  może być zaskakująca, wyczerpująca i mało przyjemna. 
Takie staram się szybko zapomnieć, wymazać z pamięci, co wcale 
nie jest prostą rzeczą. Podróż, w którą chcę zabrać czytelników, 
była bliska, a zarazem bardzo odległa, przyjemna, ale ze sporą 
dawką nostalgii, ale od początku….

Listopad jest moim ulubionym miesiącem na spędzanie czasu 
w górach. Jest już prawie pusto, cicho, schroniska są wyludnio-
ne (w większości). Można wtedy spokojnie usiąść, pomyśleć przy 
gorącym napitku… Tak, to dobry czas i właśnie postanowiłem w 
takim okresie połazęgować troszkę po Beskidach. Udałem się w 
kierunku Piwnicznej na Suchą Dolinę, by w tamtejszym schro-
nisku, a raczej hotelu, odpocząć i rankiem wyjść na Eliaszówkę. 
Ranek powitał mnie mgłami i raczej zimno-wilgotnym wiatrem. 
Trudno, nie zawsze świeci słońce. Ruszam drogą, zwaną kurier-
ską. Tędy, w czasie wojny, kurierzy przedzierali się do Węgier. 
Po wojnie, jeszcze w latach 80, chodzili handlarze i słowaccy 
przemytnicy katolickiej ,,bibuły”. Dla nich taka pogoda była pew-
nie wymarzona! To i ja dam radę. W zamyśleniu wychodzę już 
prawie na szczyt (1023 m n.p.m.) Chwila przerwy, krótki odpo-
czynek i już czas schodzić. Gdzieś po przejściu kilkuset metrów, 
z gęstej jak mleko mgły, wyłonił 
się staruszek ciągnący kilka ga-
łęzi świerkowych - obraz wprost 
surrealistyczny. Niestety, aparat w 
plecaku, więc zapisuje go tylko w 
pamięci.

- Dzień dobry  - zagadnąłem. 
- Dobry - padła odpowiedz. 
- Co to już na święta cetyna?- 

spytałem z uśmiechem.
- E, gdzie ta jesce do świont, 

chociaz downi juz sykowli poma-
lućku gazdówki na  Boze Narodze-
nie. Ale downi było wśyćko inacy, 
było jakosi spokojni, weseli  mimo 
biedy – staruszek odpowiedział.

Już wiedziałem, że ta włóczęga będzie owocna. Przysiedliśmy 
na pobliskich kłodach i zaczęła się rozmowa o dawnych lepszych 
czasach. Rozmowa - to duża przesada - raczej monolog starego 
gazdy o przygotowaniach do zimy, o pracy, o oczekiwaniu na ma-
giczny czas świąt. Na moje pytania padały odpowiedzi okraszone 
jeszcze dodatkową porcją wiadomości, dla mnie wprost wspania-
łymi!

Opisy stołu wigilijnego, całej izby i zwyczajów, opisywanych 
bardzo obrazowo, a zarazem tak normalnie, przeniosły mnie 
w tamte czasy. Wyrazy, już dzisiaj w większości zapomniane, 
przelatywały przez moją głowę i były wprost jak miód na moje 
słowiańskie serce… Skopiec ,cebrzyk, dzieżka, otrok. Słowa w 
ustach mojego rozmówcy były tak naturalnie brzmiące, bliskie, 
a zarazem odległe, jak zwyczaje, które opisywał staruszek. Wi-
gilijny dzień musiał być spędzony w domu, żadnych odwiedzin 
obcych, sąsiadów, tylko rodzina, stół nakryty białym płótnem, w 
rogu stał ,,dziad”, inaczej mówiąc snopek zboża, pod stołem łań-
cuch i siekiera, na stole wysypane ziarno i jedna misa (wszyscy je-
dli z jednego naczynia), drewniane łyżki, których nie można było 
odłożyć, bo nieszczęście gotowe w nadchodzącym roku, opłatki 
położone na rogu stołu (białe i różowe), dla ludzi i zwierząt, u po-
wały wisi podłaźniczka (pierwowzór dzisiejszej choinki), wszyst-
ko przygotowane. Teraz tylko oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę 
i czas na modlitwę i śpiewanie kolęd, dostatniego objedzenia się! 

Był to czas naprawdę rodzinnych 
świąt.

Nasza pogawędka przeciąga-
ła się, ale dla mnie czas stanął w 
miejscu. Nie, raczej cofnął się.

 Wiele w tym dniu dowiedzia-
łem się o dawnych ,,zwykach”, o 
spędzaniu wolnego czasu w czasie 
zimy, o ciężkim, ale i barwnym ży-
ciu, o tamtych dawnych, lepszych 
czasach.

Byłem tam i wróciłem  z powro-
tem do moich dobrych czasów.

Zbyszek Highlander Lach

Eliminacje miejskie do XLIII Przeglądu Młodych Recytatorów 
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka
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Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

NIEPODLEGŁA 
w SZCZAWNICY

W okresie międzywojennym, w latach 20. ze składek górali i 
kuracjuszy, ufundowano płytę, na której wyryto napis: Niezna-
nemu Żołnierzowi Poległemu Za Ojczyznę 1914 -1920 Rodacy. 
Umieszczono ją na stopniach przed cokołem pomnika Józefa Die-
tla, na placu zdrojowym. W płycie umieszczono stalowe ćwieki z 
butów żołnierskich tych, co walczyli na frontach Wielkiej Wojny. 
Kilka lat później w 1933 r. z inicjatywy działającego w Szczawni-
cy koła Towarzystwa Szkół Ludowych ufundowano tablicę mar-
murową, na której złotymi literami wypisano: Poległym W Wal-
kach Za Ojczyznę w XV-tą Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
Szczawnica. Wmurowano ją w fasadę kościoła parafialnego.    

Szczawnica: Zdrój Walerji i pomnik Nieznanego Żołnierza. 
Pocztówka czarno-biała z ok. 1930 r. Zbiory Muzeum Pienińskie-
go w Szlachtowej

Płyta z napisem „Nieznanemu żołnierzowi poległemu za oj-
czyznę 1914–1920 Rodacy” na stopniach przed obeliskiem Józefa 
Dietla, Fot. NN. l. 30. XX w. Zbiory Muzeum Pienińskiego w 
Szlachtowej

Tablica z napisem: „Poległym W Walkach Za Ojczyznę w XV-
-tą Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Szczawnica”, (źródło 
NAC). Pierwotnie umieszczona była na elewacji kościoła, od lat 
70. XX w. wewnątrz kaplicy grobowej Szalayów na starym cmen-
tarzu, obecnie w kruchcie kościoła.

Banderia konna weteranów – legionistów, żołnierzy wojny z 
Ukraińcami i wojny bolszewickiej. Na czele banderii jedzie Adam 
Mastalski – Mikołas. Fotografia wykonana prawdopodobnie pod-
czas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 1937 r. Świę-
to to zostało utworzone dopiero 19 lat po zrzuceniu przez Polskę 
jarzma zaborów. Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 
1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wielu ciepłych i radosnych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz wszelkiej pomyślności!

   
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica    Przewodniczący Rady Miasta Szczawnica

               Grzegorz Niezgoda                               Kazimierz Zachwieja 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 
II, w oparciu o artykuł 20 ustęp 2 ustawy o 
samorządzie gminnym, wydał postanowie-
nie ustalające na 22 listopada 2018 roku, 
termin I sesji Rady Miejskiej kadencji 2018 
– 2023. Zgodnie z ustawą, Komisarz zwo-
łał I sesję na dzień przypadający w ciągu 7 
dni od upływu kadencji poprzedniej Rady 
Miejskiej, co nastąpiło 16 listopada 2018 
roku.

Uroczysty charakter sesji, inaugurującej 
pracę nowej Rady wybranej po raz pierw-
szy na okres pięciu lat, podkreśliła scene-
ria Dworka Gościnnego, w którym miały 
miejsce obrady oraz licznie zgromadzeni 
goście, wśród nich księża proboszczo-
wie, radny Rady Powiatu Nowotarskiego, 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, stowarzyszeń, podmiotów gospo-
darczych, instytucji,  kierownicy jednostek 
organizacyjnych miasta oraz mieszkańcy.

Komisarz Wyborczy ustalił także go-
dzinę rozpoczęcia sesji oraz następujący 
porządek obrad:

Otwarcie sesji przez najstarszego wie-
kiem radnego obecnego na sesji.

Wystąpienie Przewodniczącego Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy i 
wręczenie zainteresowanym zaświadczeń 
o wyborze na radnego oraz zaświadczenia 
o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Złożenie ślubowania przez nowo wy-
branych radnych.

Złożenie ślubowania przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Wybór Przewodniczącego Rady.
Ewentualne rozszerzenie porządku ob-

rad.
Zakończenie sesji. 
Do czasu złożenia ślubowania, radni 

nie pełnią jeszcze mandatu, a tym samym 
Rada nie jest ukonstytuowana. Ustawa sa-
morządowa rozwiązuje ten problem, usta-
lając, że obrady pierwszej, inauguracyjnej 
sesji, rozpoczyna i prowadzi do chwili wy-
boru przewodniczącego, radny najstarszy 
wiekiem. W nowej kadencji, ta zaszczytna 
rola przypadła radnemu Jackowi Śliwiń-
skiemu. 

W drugim punkcie obrad, Przewodni-
cząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani 
Ewa Mastalska podsumowała wybory, 
przedstawiając szereg danych dotyczących 
ich organizacji i wyników. 

W imieniu Miejskiej Komisji Wybor-
czej, Pani Ewa Mastalska złożyła radnym 
oraz Burmistrzowi gratulacje oraz życze-
nia wielu sukcesów w pracy dla szczawnic-
kiej społeczności, w rozpoczynającej się 
kadencji.

Spełniając obowiązek wynikający z 
przepisów, Przewodnicząca MKW wrę-
czyła radnym i Burmistrzowi zaświadcze-
nia o wyborze, które stanowią urzędowe 
potwierdzenie uzyskania mandatu w wy-
borach.

Kolejnym punktem sesji było ślubo-
wanie radnych. Artykuł 23 „a” ustawy o 
samorządzie gminnym stanowi, że przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu 
radni składają ślubowanie. Ustawa ustala 
również sposób, w jaki odbywa się ślubo-
wanie oraz tekst roty ślubowania.

Ślubowanie, złożyli wszyscy radni 
obecni na sesji, w liczbie czternastu. Jeden 
radny, nieobecny na sesji, złoży ślubowa-
nie na pierwszej z sesji, w której będzie 
brał udział.

Rota ślubowania w brzmieniu: „Wier-

I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023
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ny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców” została odczy-
tana przez radnego Jacka Śliwińskiego, po 
czym radni złożyli ślubowanie poprzez 
wypowiedzenie słowa „ślubuję”, z doda-
niem słów  „Tak mi dopomóż Bóg.” 

W następnym punkcie sesji, miało 
miejsce ślubowanie Burmistrza. 

Artykuł 29 a ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, że objęcie obowiąz-
ków przez Burmistrza następuje z chwilą 
złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowa-
nia. Rota ślubowania jest ustalona ustawą. 

Burmistrz Grzegorz Niezgoda w obec-
ności Rady wypowiedział rotę ślubo-
wania: „Obejmując urząd Burmistrza 
Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzo-
ny mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców miasta i gminy”, z dodaniem zda-
nia: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po ślubowaniu, Burmistrz w wystą-
pieniu kierowanym do mieszkańców i 
radnych, podziękował za dotychczasową 
współpracę, zapewnił o dalszej konse-
kwentnej pracy dla dobra Szczawnicy, Ja-
worek i Szlachtowej oraz zaprosił wszyst-
kich do dalszej współpracy. 

Kolejnym punktem I sesji, był wybór 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jako 
jedyna, została zgłoszona kandydatura 
radnego Kazimierza Zachwieji, który tę 
funkcję sprawował przez trzy minione ka-
dencje.

Zgodnie z wymogiem przepisów usta-
wy samorządowej, Rada dokonała wybo-

ru Przewodniczącego w głosowaniu taj-
nym, za pomocą powołanej z grona Rady 
komisji skrutacyjnej. 

Dziękując radnym za dokonany wybór 
i okazane zaufanie, Przewodniczący Rady 
Kazimierz Zachwieja zapewnił o współ-
pracy z Burmistrzem i wszystkimi człon-
kami Rady, do której wszystkich zaprosił.

Komisarz Wyborczy, ustalając porzą-
dek obrad I sesji, pozostawił Radzie moż-
liwość jego uzupełnienia o dodatkowe 
punkty. 

Za zgodą Rady, wyrażoną w głosowa-
niu, porządek obrad I sesji został rozsze-
rzony o punkt 7, dotyczący wyboru I i II 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Głosowania nad wyborem Wiceprze-
wodniczących odbyły się także w sposób 

tajny, co wynika z ustawy o samorządzie 
gminnym. 

Na funkcję I Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej został zgłoszony, a na-
stępnie wybrany jeden kandydat – radny 
Wiesław Warzecha. Wybór II Wiceprze-
wodniczącego Rady został dokonany spo-
śród dwóch zgłoszonych kandydatów – 
radnego Stanisława Pojaska oraz radnego 
Jana Salamona. Wymaganą bezwzględną 
większość głosów uzyskał radny Jan Sa-
lamon, który tym samym został II Wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej. 

Wybór Wiceprzewodniczących był 
ostatnim punktem I sesji Rady Miejskiej.
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Tydzień, tuż przed 11 listopada br., był obfitujący w podnio-
słe wydarzenia związane z Miejskimi Obchodami 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, a jednocześnie był uko-
ronowaniem całorocznych przygotowań do tego wyjątkowego, 
historycznego świętowania. 

Oficjalne obchody poprzedzone zostały różnorodnymi wyda-
rzeniami towarzyszącymi: kulturalnymi, edukacyjnymi oraz spor-
towymi, których głównym celem było budowanie tożsamości i 
wspólnoty narodowej. 

Jednym z punktów obchodów był międzygminny konkurs re-
cytatorski poezji patriotycznej pod nazwą „Bądź dumny!  Jesteś 
Polakiem!” przygotowany i przeprowadzony przez Szkolę Pod-
stawową nr 2. Jego uczestnikami byli uczniowie z 6 szkół, którzy 
podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: kl. 4 - 6 i kl.7, 8 
oraz gimnazjum. 

W czwartek - 8 listopada br., w Miejskim Przedszkolu Pu-
blicznym w Szczawnicy odbyła się Biesiada Patriotyczna, gdzie 
wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami pienińskiego kurortu, za-
proszeni na akademię goście mogli przyłączyć się do śpiewania 
pieśni patriotycznych i wojskowych. 

W piątek 9 listopada placówki oświatowe funkcjonujące na te-
renie miasta i gminy Szczawnica przyłączyły się do ogólnopol-
skiej akcji „Rekord dla Niepodległej” i odśpiewały o godzinie 
11.11 hymn narodowy.

 Następnie o godzinie 12.00 spotkaliśmy się na szczawnickim 
cmentarzu parafialnym, gdzie Pieniński Oddział PTTK w Szczaw-
nicy odsłonił Krzyż Le-
gionistów, który umiesz-
czony został pod tablicą 
upamiętniającą szczaw-
niczan walczących w 
Legionach Piłsudskiego. 
Uroczystość prowadził 

Prezes Oddziału Marek 
Misztal, następnie głos za-
brał Skarbnik Przemysław 
Gabryś oraz Wiceprezes 
Oddziału Zbigniew Botor, 
który przedstawił krót-
ką historię tego ważnego 
wydarzenia. Następnie 
zgromadzeni udali się pod 
pomnik partyzantów po-
ległych na Przysłopie, by 
oddać im cześć i wspólnie 
odśpiewać hymn narodo-
wy.

Wieczorem w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w 
Szlachtowej odbyło się otwarcie wystawy poświęconej naszym 
rodakom walczącym w Legionach. O postaciach historycznych 
wydarzeń opowiadała, w oparciu o przygotowaną prezentację 
multimedialną, pani Barbara Węglarz – kustosz muzeum. Uro-
czystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu chóru Pieniń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz grupa wokalna „Juha-
sy” pod dyrekcją pani Ewy Zachwiei. 

W sobotnie przedpołudnie, na promenadzie spacerowej, odbył 
się IX Masowy Szczawnicki Bieg Niepodległości, którego organi-
zatorem była Szkoła Podstawowa nr 1. 

 Wieczorem natomiast przeżyliśmy prawdziwą ucztę duchową. 
Zespół im. Jana Malinowskiego pod kierownictwem pani Anie-
li Krupczyńskiej przedstawił w remizie OSP „Szczawnickie Za-
duszki”, przypominające nam o szczawniczanach, którzy odeszli 
w ostatnim roku, ale także o bohaterach walczących za Ojczyznę. 

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
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Kulminacyjnym dniem obchodów 100. lecia niepodległości był 
11 listopada. W godzinach porannych mieszkańcy Szczawnicy 
wraz z władzami samorządowymi Miasta i Gminy, przedstawi-
cielami instytucji, lokalnych stowarzyszeń, szkół oraz przedszkoli 
zgromadzili się na starym placu kościelnym, przy pomniku, by 
oddać hołd wszystkim, którzy walczyli za Ojczyznę. Pragnąc 
podkreślić istotę Jubileuszowych Obchodów 100. lecia Niepod-
ległości Polski, Burmistrz Miasta i Gminy wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej odsłonili pamiątkową tablicę upamiętniającą 
szczawniczan walczących za wolność Ojczyzny, a z kolei potom-
kowie legionistów odsłonili tablicę z nazwiskami szczawnickich 
bohaterów. 

 Tę część uroczy-
stości uświetnił mon-
taż słowno–muzyczny 
w wykonaniu wycho-
wanków Centrum Ar-
tystycznego „Muzycz-
ny przystanek” pod 
kierownictwem pani 
Ewy Walkowskiej 
oraz występ pani Ma-
rii Malinowskiej, która recytowała okolicznościowy wiersz. Na-
stępnie członkowie szczawnickiego oddziału Związku Podhalan  
odczytali Apel Poległych, po którym wraz z pocztami sztandaro-
wymi i orkiestrą dętą, wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła 
parafialnego na uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę. 

 Kolejnymi punktami niedzielnych obchodów było odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy przy Dębie Niepodległości, zlokalizowanym 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku starej szkoły podstawowej 
przy ul. Jana Wiktora, a także wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego o godz. 12.00 w centrum Szczawnicy - na placu przy 
domu towarowym Halka, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP 
Szczawnica. 

Po południu w kinoteatrze „Pieniny” odbył się XXI Festiwal 
Pieśni Patriotycznej i Religijnej, przygotowany przez Szkołę Pod-
stawową w Szlachtowej. 

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz wła-
snym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się swoim zaangażowaniem do uświetnienia jubileuszo-
wych uroczystości.

 Na ręce księdza proboszcza dr Tomasza Kudronia  składam 
serdeczne podziękowania za zaangażowanie się w pracę Komi-
tetu Obchodów Jubileuszowych oraz koncelebrowanie uroczystej 
Mszy Świętej, poprzedzonej koncertem pieśni patriotycznych w 
wykonaniu scholii parafialnej. 

Dziękuję pani Barbarze Węglarz i pracownikom Muzeum Pie-
nińskiego za pomoc w realizacji całego programu obchodów i 
przygotowanie wystawy poświęconej legionistom. 

 Dziękuję dyrektorom i nauczycielom ze szkół, przedszkoli 
oraz pracownikom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy za orga-
nizację wydarzeń towarzyszących; biesiad, konkursów i zawodów 
sportowych. 

Serdeczne podziękowania kieruję Orkiestrze Dętej działającej 
przy OSP Szczawnica, Centrum Artystycznemu „Muzyczny Przy-
stanek” na czele z panią Ewą Walkowską, pani Ewie Zachwiei i 
grupie wokalnej Juhasy oraz chórowi Pienińskiego  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, za przygotowanie i zaprezentowanie oprawy ar-
tystycznej poszczególnych wydarzeń. 

Pani Anieli Krupczyńskiej i członkom Zespołu Regionalnego 
im. Jana Malinowskiego, dziękuję za wspaniale przygotowaną 
ucztę duchową podczas Szczawnickich Zaduszek. 

Dziękuję: 
Pienińskiemu Oddziałowi Związku Podhalan 
Pienińskiemu Oddziałowi PTTK 
Pocztom sztandarowym przybyłym na uroczystości 11 listopada 
Panu Edwardowi Kordasowi za użyczenie prądu pod pomni-

kiem.
Dziękuję pani dyrektor i pracownikom MZGK za przygotowa-

nie miejsca uroczystości. 

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica 
Tomasz Ciesielka

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szczawnica,  19 listopada 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 20 listopada 2018 r. do 11 
grudnia 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

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

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

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

- część działki ewid. nr 706/2 o powierzchni 1,8 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na sy-
tuowanie reklamy na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1660/2 o powierzchni 0.0050 ha poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe na okres 3 lat

- część działki 1917/246 o powierzchni 0.0140 ha położonej w 
Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem na plac 
zabaw na okres 3 lat

Uchwały podjęte przez Radę Miejską 
w Szczawnicy, podczas LVI zwyczajnej 

sesji, w dniu 14 listopada 2018 roku:
Nr LVI/380/2018 w sprawie zmiany „miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie 
obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przy-
ległe tereny zainwestowania”, przyjętego Uchwałą Nr 17/100/2004 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami),  

Nr LVI/381/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę  nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr LVI/382/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania or-
ganowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr LVI/383/2018 w sprawie przyjęcia na rok 2019 Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Nr LVI/384/2018 w sprawie zmian w uchwale   Nr XLV/310/2018 
z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica na 2018 rok,

Nr LVI/385/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2018,

Nr LVI/386/2018  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr LVI/387/2018 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości,

Nr LVI/388/2018 w sprawie określenia wzoru formularza in-
formacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

Nr LVI/389/2018 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych,

Nr LVI/390/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
Pomnik Przyrody drzewo gatunek –  wiąz polny.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy podczas I 
zwyczajnej sesji kadencji 2018 – 2023 w dniu 22 listopada 2018 
roku:

Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Szczawnicy,

Nr I/2/2018 w sprawie wyboru I i II Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Szczawnicy.

 Szczawnica, 29 listopada 2018  r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieogra-
niczony przetarg na najem na okres 3 lat nieruchomości zabudo-
wanej punktem handlowym – bez wyposażenia – położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. zmod. 
nr 1220/15 o powierzchni 0.0036 ha z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu przedmioto-
wej nieruchomości wynosi 1600,00 zł / słownie jeden tysiąc sześć-
set złotych / + Vat

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej.

Wadium wynosi 320,00 zł / słownie trzysta dwadzieścia zło-
tych /

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświad-
czenia przez oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym lo-
kalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godzinie 
11.00 w budynku Urzędu Miasta 

i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 –  sala posiedzeń Rady 
Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA z siedzibą 34-460 
Szczawnica ul. Park Dolny 17 NR 54 1020 2892 0000 5802 0646 
9961 do dnia  4 stycznia 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa 
się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalo-
nym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać:
oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości -  w przypadku osób fizycznych
-   w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomoc-
nictw osób reprezentujących te podmioty, dowody tożsamości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zali-
czone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez po-
zostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unie-
ważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę 
nieruchomości o terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w 
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub 
unieważnienia  przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami,Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 207, tel. 18 26222-03.



STRONA   9

Nr 315  -  GRUDZIEŃ 2018WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Istotne zmiany w podatku od nieruchomości 
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i podatku od środków transpor-
towych!

Podczas LVI Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014 – 2018 zostały 
podjęte uchwały dotyczące stawek podatkowych na 2019 rok. Po-
datki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy. Podstawo-
wym ich źródłem jest podatek od nieruchomości. 

Zmiana w zakresie podatku od nieruchomości dotyczy przede 
wszystkim likwidacji stawki dotyczącej powierzchni budynków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności i likwidacji stawki odrębnej dla wynajmu do 6 mie-
sięcy. Korekta ta wynika z możliwości regulowania od pewnego 
czasu podatku tylko w miesiącach, w których jest prowadzona 
działalność, czyli stawka 22 zł/m2 obowiązuje np. w lipcu i sierp-
niu, kiedy ta działalność jest faktycznie prowadzona. Należy pa-
miętać każdorazowo o korekcie deklaracji podatkowej.

Dotychczasowa preferencyjna stawka była wprowadzona kilka 
lat temu z uwagi na brak możliwości wyrejestrowywania dzia-
łalności i w ostatnim roku nie spełniała zakładanej roli „spra-
wiedliwej stawki dla wynajmu sezonowego”, a była źródłem 
nierównego opodatkowania podmiotów płacących podatek cało-
rocznie i podatek sezonowo, np. wynajmujący sezonowo płacił 
niższą stawkę dwa miesiące, a wynajmujący całorocznie wyż-
szą stawkę przez 12 miesięcy. Po zmianie jednolita stawka obo-
wiązuje w miesiącach, w których jest prowadzona działalność. 
W roku 2019 nastąpi również zasadnicza zmiana uchwały w spra-
wie podatku od środków transportowych. Obniżeniu ulegają staw-
ki od autobusów mających do 22 miejsc siedzących z 1.352,00zł 
na 800,00zł i równych lub większych niż 22 miejsca siedzące z 
1.685,00zł na 1.200,00zł. Stawki dla pozostałych środków trans-
portowych bez zmian. Korekta ta jest spowodowana wyższymi 
dotychczas stawkami, niż w innych gminach, co powodowało 

wyrejestrowywanie działalności w Szczawnicy i przenoszenie 
do innych miejscowości. Problemem natomiast w dalszym ciągu 
dla wszystkich gmin są bardzo niskie stawki podatku od środków 
transportowych w Mieście Nowym Targu, co jest dla pozostałych 
gmin źródłem utraty dochodów.

Pozostałe obowiązujące stawki na terenie Miasta i Gminy były 
na niezmiennym poziomie od 3 lat, pomimo że stawki maksymal-
ne wyznaczające górną granicę ustalane przez Ministra Finansów, 
corocznie ulegały zmianie. Zmiany wprowadzane nową uchwałą 
dotyczą zarówno stawek dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. 
Stawki za budynki mieszkalne i grunty pozostałe osób fizycznych 
wzrastają o 2 grosze za m2 tj. : budynki z 0,73zł na 0,75zł za m2 po-
wierzchni użytkowej i grunty pozostałe z 0,40zł na 0,42zł za m2.  
Zmianie ulega również stawka od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej z 0,85zł na 0,90zł za m2 po-
wierzchni oraz od budynków związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych z 4,61zł na 4,78zł za m2 powierzchni użytkowej 
zajętej na tą działalność.

Rok 2018 
w KS Jarmuta 

- podsumowanie
 

Pierwszą część sezonu piłkarskiego trze-
ba uznać za udaną. Jarmuta Szczawnica, 
grająca w V lidze, zajmuje na półmetku 4 
miejsce, na co złożyło się 10 zwycięstw, 2 
remisy i 3 porażki. Trener Jacek Pietrzak i działacze podkre-
ślają, że 4 pkt. straty do miejsca zapewniającego awans do 4 
ligi, to niewiele i spróbują włączyć się w grę o najwyższe cele.

Runda jesienna była ciężka, ze względu na zmiany kadro-
we, jakie nastąpiły przed rozpoczęciem spotkań ligowych. Z 
drużyny odeszło 7 zawodników (głównie zawodnicy z Nowego 
Sącza), a zamysł był taki, aby dać możliwość wykazania się 
zawodnikom z naszej miejscowości. Oczywiście nie wszyscy 
wykorzystali szanse, jakie im dano, z różnych powodów. Naj-
lepszym strzelcem w zespole jest grający trener Jacek Pietrzak, 
który strzelił 14 bramek. W Zespole jest kilku wyróżniających 
się zawodników, którzy zostali wybrani przez portal www.
sportowepodhale.pl jako wiodące postacie zespołu. Są to: Jacek 
Pietrzak, Kamil Kuziel, Krzysztof Czubiak. 

Klub sportowy KS Jarmuta to również grupy młodzieżowe. 
Stworzono 5. letni plan rozwoju, który został wcielony w życie 
w tym roku i ma przynieść wiele korzyści. Grupę młodzików 
trenuje Łukasz Kramarczyk, a grupę trampkarzy Krzysztof 
Czubiak. Mamy nadzieję, że okres zimowy wszystkie drużyny 
przetrenują solidnie i efekty tej pracy będą widoczne w rundzie 
wiosennej.

Osoby firmy i instytucje, którym chcieliśmy podziękować 
za wspieranie działalności klubu:

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
Krzysztof Oleś - sponsor tytularny i v-ce prezes klubu
Panowie Andrzej Mańkowski i Marek Gabryś - Stadnina 

Koni Rajd
Grzegorz Gacek
Zbigniew Wójcik
Senator Stanisław Bisztyga
Marek Urban i Zbigniew Urban
Krzysztof Paliś
Paweł Zasadni
Zofia i Henryk Wiercioch
Robert Szczepaniak
Jakub Mastalski
Wojciech Dyda i Tomasz Dyda Firma DIDI TRANS
Firma Apart - Lux
Jakub Wójcikiewicz
Wiesław Oleś Łukasz Oleś Pensjonat Czarda
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Nasze miasto wraz ze Spisską Bellą na Słowacji realizo-
wały wspólny transgraniczny mikroprojekt „Szczawnica 
i Spisska Bella wczoraj i dziś”. W ramach polskiej czę-

ści tego projektu, współfinansowanego w 90% ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry z Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-
2020 został wydany przez Miasto i Gminę Szczawnica album pt. 
„Na szczawnickim deptaku”. 25 listopada w Muzeum Pienińskim 
odbyła się promocja książki, której autorką jest kustosz Muzeum 
Pienińskiego - Barbara Węglarz.

Podczas wieczoru Barbara Węglarz przedstawiła w ciekawych 
opowieściach, oprawionych prezentacją multimedialną, zawar-
tość albumu, który tworzą: Wstęp – wytłumaczenie, czym był 
kiedyś deptak uzdrowiskowy, kolejne rozdziały: Goście w kuror-
cie, Eskapady w Pieniny i okolice Szczawnicy, Górale, Górale w 
walce o Niepodległą i Zakończenie – Szczawnicka promenada, 
współczesny odpowiednik dawnego deptaku. Każdy z rozdzia-
łów został bogato zilustrowany zdjęciami z archiwum Muzeum 
Pienińskiego i z Biblioteki Polona (domena publiczna). Fotografie 
w rozdziale „Szczawnika promenada” są autorstwa fotografa Zbi-
gniewa Lacha. Teksty w albumie napisane są w języku polskim, z 
tłumaczeniem na słowacki, angielski i niemiecki.

W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, których przywitał go-
spodarz uroczystości, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgo-
da. Byli to m.in.: senator Jan Hamerski, wicestarosta nowotarski 

Bogusław Waksmundzki, radny powiatowy Tomasz Hamerski, 
burmistrz Spisskiej Beli Stefan Bielak (do 09 grudnia), burmistrz 
Spisskiej Beli Józef Kuna (od 09 grudnia), dyrektor biura Euro-
regionu Tatry Michał Stawarskim przewodniczący Rady Kazi-
mierz Zachwieja oraz radni obecnej kadencji i wielu zaproszo-
nych mieszkańców Szczawnicy. Burmistrz Niezgoda przedstawił 
także rozmiar współpracy polsko – słowackiej, przejawiającej się 
w szeregu wspólnych trans granicznych projektach, jak chociażby 
utworzenie promenady wzdłuż Grajcarka.

Podczas spotkania każdy z przybyłych otrzymał egzemplarz 
książki „Na szczawnickim deptaku”. Uświetnieniem uroczystości 
był występ Ewy Walkowskiej śpiewającej z akompaniamentem 
fortepianowym Ewy Zachwiei. Była także okazja do rozmów na 
temat albumu przy poczęstunku przygotowanym przez organiza-
tora promocji – Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                               

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Niezwykły koncert dla śląskiej 
publiczności wykonany przez 
szczawnickich kameralistów

Szczawniccy kameraliści, stanowiący wokalną podstawę mię-
dzynarodowego zespołu Baroque Collegium 1685, koncertowali  na 
zaproszenie Festiwalu Gorczyckiego - jednej z największych imprez 
muzycznych na Śląsku. W ramach Festiwalu występują zarówno 
znakomici soliści jak też czołowe polskie zespoły i orkiestry.

Baroque Collegium 1685 przedstawiło w Bytomiu program przygo-
towany specjalnie na zamówienie Festiwalu, obejmujący spektakular-
ną muzykę siedemnastego wieku, zarówno kompozytorów polskich: 
Marcina Mielczewskiego, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego oraz 
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jak też utwory działającego 
w Bratysławie Samuela Capricornusa oraz niedawno odkryte przez 
muzykologów kompozycje z archiwum w Kromieryżu, zupełnie nie-
znane w Polsce. Aby sprostać zadaniu, dyrektor  Baroque Collegium 
1685 - Agnieszka Żarska, zaprosiła do współpracy polskich i czeskich 
solistów: Aldonę Bartnik, Antoninę Rudą, Piotr Olecha, Tomasa Lajt-
kepa oraz Mariana Krejcika,  a także po raz kolejny już, specjalizują-
cą się w muzyce barokowej orkiestrę z Pragi czeskiej Musica Florea z 
jej szefem Markiem Strynclem oraz znakomitym skrzypkiem Vojte-
chem Semeradem, poszerzoną o sekcję instrumentów dętych: baroko-
we puzony i cynki. Odpowiedni do stylistyki utworów dobór instru-
mentarium oraz przygotowanie zespołu wokalnego dało niesamowity 
efekt w bytomskim, neogotyckim kościele p.w. św. Trójcy. Kilkaset 
osób, które przyszły wysłuchać koncertu, nagrodziło artystów owacją 
na stojąco. Zespół otrzymał już  zaproszenie do udziału w przyszło-
rocznej edycji śląskiego Festiwalu.

Koncert w Bytomiu zakończył tegoroczną odsłonę, organizowa-
nego przez stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny,  Festiwa-
lu Barokowe Eksploracje. W ramach edycji 2018 odbyły się cztery 
duże wydarzenia artystyczne. W sierpniu, w  Dworku Gościnnym w 
Szczawnicy, miała miejsce polska premiera opery pasticcio „Muzio 
Scevola”, poprowadzona przez Marka Stryncla, następnie w Szczaw-
nicy i Bieczu odbyły się koncerty pt.: „Peter Kooij & Baroque Col-
legium 1685 – Jan Sebastian Bach - Kantaty”, z udziałem światowej 
klasy śpiewaka i autorytetu, pod batutą Agnieszki Żarskiej. Edycję 
zakończył wyżej opisany koncert w Bytomiu w ramach Festiwalu im. 
Gorczyckiego.

W wydarzeniach Barokowych Eksploracji wzięło bezpośredni 
udział ponad stu artystów z siedmiu krajów. Festiwal współpracował 
z mediami regionalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi a także z 
placówkami dyplomatycznymi Czech i Holandii. Edycja 2018 odbyła 
się dzięki wsparciu wielu Instytucji: Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu Kultura-Interwencje, Ministerstwa Kultury Re-
publiki Czeskiej; projekt został  zrealizowany przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego, a także Miasta i Gminy Szczaw-
nica. Zadanie publiczne było współfinansowane przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na 
rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego są-
siedztwa 2018”. Współorganizatorami projektu byli:  Musica Florea 
Praha, Grupa Uzdrowisko & Thermaleo oraz Fundacja Andrzeja 
Mańkowskiego. Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Baroko-
wych Eksploracji jest Agnieszka Żarska.

Autor: SCK

Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości w górach

Rok 2018, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości ma swój oddźwięk w różnych sferach życia 
społecznego. I tak w dniu 4 listopada na Przechybie odbyła się 
piękna patriotyczna uroczystość odsłonięcia obelisku poświę-
conego pamięci członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Oni to 
w latach 1914-1918 swoją postawą przyczynili się do odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Uroczystość przygotowana była przez Oddział PTTK „Be-
skid” w Nowym Sączu. Odsłonięcie obelisku poprzedziło od-
śpiewanie przez wszystkich hymnu państwowego, następnie 
była Msza św. w kaplicy Dobrego Pasterza przy schronisku, 
którą celebrował i stosowną homilię wygłosił ks. dr Andrzej 
Jedynak, kapelan oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. 
Natomiast prezes Zarządu PTTK „Beskid” w Nowym Sączu 
Adam Sobczyk – w wystąpieniu swoim wspomniał o tych, 
którzy w szczególny sposób wpisali się w tą niepodległościo-
wą grupę, jak m.in. Stanisław Flis, adwokat, wybitny działacz 
niepodległościowy, legionista, długoletni prezes sądeckiego 
Sokoła, a także Józef Wojdyga – legionista. Jako komisarz 
wojskowy prowadził werbunek do legionów. Wojdyga był ar-
chitektem miejskim. To on zaprojektował kwaterę legionistów 
na cmentarzu komunalnym. Profesor Feliks Rapf, późniejszy 
prezes Oddziału PTT „Beskid”, w latach 1914 – 1918 walczył 
w Alpach na froncie włoskim.

Wiele osobistości – sądeczan należało do Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Wielu działaczy Oddziału „Beskid” było jed-
nocześnie członkami nowosądeckiego Sokoła, m.in. Włady-
sław Barbacki – przedsiębiorczy burmistrz, który wspierał 
organizacje niepodległościowe; Henryk Suchanek, naczelnik 
warsztatów kolejowych, jednocześnie prezes Towarzystwa Ta-
trzańskiego „Beskid”,; doktor Roman Sichrawa, były członek 
Zarządu. To on przyjmował Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Sączu pod nieobecność burmistrza Władysława Barbackiego. 

Kończąc swoje wystąpienie prezes Adam Sobczyk powie-
dział: „że właśnie tym czymś niewielkim jak odsłonięty dziś 
obelisk, członkowie Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu chcą 
podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do odzy-
skania niepodległości”.

W tych pięknych obchodach udział wzięło wielu członków, 
działaczy i sympatyków gór z różnych regionów. Oddział Pie-
niński PTTK w Krościenku n.D reprezentowała 13.osobowa 
grupa z prezesem Andrzejem Sprochem. Był też prezes Marek 
Misztal z Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy.

Po części oficjalnej było ognisko i wspólny śpiew pieśni 
patriotycznych oraz pyszna szarlotka. Aura pogodowa nas nie 
zawiodła toteż widoki były piękne

Barbara Szela
Prezes Koła Przewodników PTTK Oddział 

w Krościenku n.D

fot. Ryszard Remiszewski
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Jubileusz Koła Przewodników 
PTTK w Szczawnicy

W piątek, 30 listopada 2018 roku, członkowie Koła Przewodni-
ków przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy spotkali się, 
aby dokonać corocznego, tradycyjnego podsumowania mijającego 
sezonu turystycznego. 

W tym roku było ono szczególnie ważne, gdyż łączyło się z ob-
chodami 60-lecia powstania Koła. W dniu 23 czerwca 1958 roku, 
podczas spotkania w świetlicy szczawnickiego GS-u, powołano 
do życia Koło Przewodników, które zrzeszało wówczas dwudzie-
stu członków. Jego pierwszym prezesem został Adam Malinowski. 
Przez kolejne lata Kołu szefowali: Tadeusz Zachwieja, Kazimierz 
Duda, Jan Zawitkowski, Marek Zachwieja, Zbigniew Malinowski, 
Jacek Zachwieja oraz Przemysław Gabryś. 

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w szczawnickim kościele. 
W intencji przewodników Mszę Świętą odprawił przewodnik be-
skidzki, członek szczawnickiego Koła Przewodników, ks. Stani-
sław Tabiś. W kazaniu opowiedział o roli i etosie przewodnika 
oraz odniósł je do kontekstu spraw Nadprzyrodzonych. 

Następnie przewodnicy spotkali się w schronisku „Orlica”. 
Podczas wspólnego oglądania fotografii z kroniki Koła rozpo-
częli snuć wspomnienia. O swoich kursach przewodnickich opo-
wiedzieli Andrzej Dziedzina Wiwer oraz Kazimierz Majerczak. 
Andrzej Dziedzina Wiwer wspomniał Adama Malinowskiego. 
Jacek Zachwieja opowiedział o działalności w Kole swojego ojca 
Tadeusza Zachwiei. Ryszard Remiszewski przypomniał osobę 
Jana Zawitkowskiego, który oprócz działalności w Kole zaanga-
żowany był w tworzenie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w 

Pieninach. Stanisław Błażusiak opowiedział o swoim sąsiedzie i 
przewodnickim autorytecie – Zbigniewie Malinowskim. Ksiądz 
Stanisław Tabiś przypomniał osobę Janusza Fleszara, dzięki któ-
rego przewodnickiej charyzmie sam został przewodnikiem. W 
opowieściach przewodników pojawili się także nieobecni na spo-
tkaniu, a wielce zasłużeni dla Koła koledzy: Stanisław Urban i 
Marek Zachwieja oraz wielu, wielu innych. Barbara Szela oraz 
Jakub Wolski z krościeńskiego Koła Przewodników złożyli jubi-
latom życzenia oraz wręczyli uroczysty adres, w którym życzyli 
„zarządów mądrych i mocnych, a turystów skorych do wędrówek 
i zabawy”.

JG

6.11. nasz kolega Tomasz Słowik uczestniczył w pracach jury 
Międzygminnego  Konkursu Poezji Patriotycznej pt. „ Bądź 
dumny. Jesteś Polakiem!”,  zorganizowanego przez Szkołę Pod-
stawową nr 2  w Szczawnicy.

Od 9.11 do 11. 11. braliśmy  udział we wszystkich miejskich 
uroczystościach związanych ze 100-leciem odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Tradycyjnie 11 listopada pod pomnikiem na 
starym placu kościelnym poprowadziliśmy apel poległych za Oj-
czyznę.

16.11 w naszej siedzibie przygotowywaliśmy się do zimy i zaki-
siliśmy kapustę. Przy okazji śpiewaliśmy i wspominaliśmy dawne 
tradycje.

22.11 nasi przedstawiciele uczestniczyli w  pierwszej uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej.

25.11  odbyły się w Łącku „Zaduszki Muzykanckie”. Nasza de-
legacja ze sztandarem również była tam obecna. Wspominaliśmy 
naszych zmarłych muzykantów i twórców ludowych.

25.11 w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej miała miejsce 
promocja książki pt. „Na szczawnickim deptaku” autorstwa pani 
Barbary Węglarz. Nasi członkowie wcielili się przy tej okazji w 

postacie dawnych właścicieli Szczawnicy Matyldę 
i Józefa Szalayów. 

29.11.Pani Prezes naszego Oddziału Elżbieta Wiercioch była 
członkiem jury w miejskich eliminacjach do XLIII Przeglądu 
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia –Florka.

Wszystkim grudniowym solenizantom życzymy samych 
szczęśliwych dni, sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo 
uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych 
marzeń.

 Nastrojowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz 
samych szczęśliwych dni i zdarzeń w nadchodzącym Nowym 
Roku.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związki Podhalan

BENEFIS  STASIA...
Nasz wspaniały kolega Stasiu Jabłoński z zespołu „Bajarze 

znad Grajcarka”, 23 listopada br. w Domu Kultury w Maniowych 
miał benefis swojej twórczości pisarskiej i rzeźbienia. Stasiu jest 
autorem większości wesołych i mądrych tekstów, które zespół ma 
w swoim repertuarze. Dotychczas wykorzystywanych było ponad 
20 jego utworów. Najbardziej znane to: Spod Bryjarki, Śpiwka, 
Dziadek z komputerym, Uradzały baby, Szczawnickie dziewczy-
ny, Holny wiater duje. Ten ostatni wiersz był nagrodzony w Kon-
kursie Jednego Wiersza, którego współorganizatorami byli m.in. 
miesięcznik „Poezja dziś” i „Tygodnik Podhalański”.

Elżbieta Zawalska-Czajka 
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
Św. Wojciecha w Szczawnicy

Odeszli do wieczności

Anna Józefa Baran - 3.11
Aniela Ciesielka - 14.11
Rozalia Grońska - 17.11
Jan Kozieński - 17.11
Helena Wiercioch - 21.11
Mieczysław Żyga - 24.11
Stanisław Salamon - 27.11

Sakrament chrztu świętego 
przyjęli 11.11.2018

Kaja Maria Januszewska 
Mikołaj Antoni Różycki

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu  świętego 
przyjął:

Tomasz Józef Chronowski – 10.11. 
2018r.Jaworki

Odeszła do wieczności

Zofia Ikoniak, Biała Woda – 
28.11.2018r.

Kronika Towarzyska
   Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzieli smutek i żal, okazali wiele serca, wzięli udział we mszy 
św. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego syna i brata śp. Dawida Lorenza, serdecznie dziękujemy

Rodzice i siostra

25 listopada w auli Jana Pawła II przy tar-
nowskiej katedrze odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu literackiego i plastycznego oraz 
wręczenie nagród uczniom biorącym udział 
w konkursie „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł 
II do Polaków”

Celem konkursu było promowanie wśród 
uczniów szkół podstawowych i średnich z te-
renu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana 
Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Organizator konkursu: Diecezjalny Insty-
tut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
przy współudziale POAK wyłonił zwycięz-
ców. Miło nam ogłosić, że wśród laureatów 
znaleźli się uczniowie z naszego rejonu. Oto 
lista nagrodzonych:

I grupa: Uczniowie szkoły podstawowej – 
klasy 0-III

I miejsce (ex aequo) Julia Kurzawa 
lat 6, Miejskie Przedszkole Publiczne w 
Szczawnicy

III miejsce (ex aequo) Igor Mendra-
la- uczeń klasy III ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

II grupa: Uczniowie szkoły podsta-
wowej – klasy IV-VIII

I miejsce (ex aequo) – Dawid La-
syk- uczeń klasy IV Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 im. Jana Pawła II w Szlachto-
wej,

Wyróżnienie (ex aequo) Jan Suro-
wiec– uczeń klasy IV ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

IV grupa: Uczniowie szkół średnich
I miejsce (ex aequo)

Anna Bilan -uczennica klasy II Pieniń-
skiej Szkoły Branżowej I stopnia im. Księ-
dza Franciszka Blachnickiego w Szczaw-
nicy.

Komisja Konkursowa postanowiła dodat-
kowo nagrodzić prace uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawni-
cy

I miejsce – Krzysztof Adamczyk – 
uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Perła” w Szczawnicy.

II miejsce – Iwona Jabłońska – uczest-
niczka Warsztatów Terapii Zajęciowej „Per-
ła” w Szczawnicy.

Wyróżnienie – Małgorzata Wojdyło – 
uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Perła” w Szczawnicy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Stowarzyszenie  
„Młodzi inaczej” 60+ 

zwraca się  
do chętnych osób  
o zapisywanie się  

do nas.
Zgłoszenia telefoniczne 

prosimy kierować  
pod nr 669 631 066

Wydawnictwo Astraia i Fundacja Andrzeja Mańkow-
skiego serdecznie zapraszają na promocję albumu Barba-
ry Węglarz pt. „Szczawnica. Podróż do kurortu w XIX 
wieku i dzisiaj”. Spotkanie odbędzie się w Jazz Barze 14 
grudnia o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!



14   STRONA  

GRUDZIEŃ 2018  -  Nr 315 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Przyjąć Jezusa
Święta Bożego Narodzenia to święta 

miłości, ponieważ przeżywamy w nich 
prawdę, że przyszedł na świat Bóg, który 
jest Miłością. To dlatego w tym czasie w 
sposób szczególny dzielimy się między 
sobą podarkami, dobrocią, życzliwością, 
miłością. To przeogromna radość, że oto 
sam Bóg stał się dla nas Darem - Darem z 
siebie samego, Darem Miłości. Oczywiście 
każdy dar musi być przyjęty, by mógł rze-
czywiście stać się darem. Niestety wiemy, 
że wielu ludzi nie otwiera się na przyjęcie 
Boga-Miłości, nie odpowiada miłością na 
Miłość. Zrozumieniem tego faktu bardzo 
był przejęty św. Franciszek z Asyżu i wo-
łał: „Miłość nie jest kochana!”

Syn Boży jest Słowem, którym Bóg w 
sposób najpełniejszy i z miłością przemó-
wił do człowieka. Święty Jan Ewangelista, 
przedstawiając tajemnicę Bożego Naro-
dzenia, nazywa Syna Bożego właśnie Sło-
wem i pisze: „Przyszło [Słowo] do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11).

Nie chodzi tu tylko, i nie przede wszyst-
kim, o to, że nie było dla Jezusa miejsca 

w gospodzie i wśród większości Jego ro-
daków. On zapukał do drzwi nie tylko tej 
gospody i potem nauczając, nie zwracał się 
wyłącznie do Żydów. On przyszedł dla nas 
wszystkich ze słowem i darem swej miłości 
- miłości zbawiającej. Miłości czekającej 
na odwzajemnienie. I jedynie wtedy, gdy 
odwzajemniamy tę miłość, rzeczywiście 
przyjmujemy Jezusa.

My wszyscy jesteśmy „swoimi” Boga, 
bo wszyscy zostaliśmy przez Niego stwo-
rzeni i przeznaczeni do zbawienia, do 
wiecznego życia z Nim w niebie - jesteśmy 
Jego, bo bez Niego wcale by nas nie było, 
ani też bez Niego nie moglibyśmy liczyć 
na zbawienie. Mimo to człowiek potrafi 
sprzeniewierzyć się tej prawdzie własnego 
istnienia, potrafi odwrócić się do Boga ple-
cami i powiedzieć „nie” Jego miłości. I iść 
drogą, która nie do Niego prowadzi...

Bywają jednak i tacy, którzy wpraw-
dzie nie odrzucają Boga, ale przyjmują 
Go jedynie połowicznie, każą Mu stać za 
drzwiami, nie wpuszczając Go do wnętrza 
swego domu, swego serca. Zostawiają Go 
na zewnątrz, gdyż ograniczają się tylko do 
zewnętrznych uczynków i praktyk.

Tak właśnie było z faryzeuszami i z 

„pobożnymi” Żydami. Ich pobożność była 
powierzchowna, często na pokaz i kochała 
się w religijnych przepisach żydowskiego 
prawa, których namnożyli oni przeszło 
sześćset. Wypełniając je, uważali się za 
sprawiedliwych w oczach Boga i za Jego 
czcicieli, natomiast w ich sercach nie było 
Boga. Pan Jezus bardzo piętnował ich ob-
łudę, a tym samym ostrzegał przed nią 
również nas.

Przyjąć Syna Bożego to otworzyć się na 
Jego miłość. Nie mówić sobie, że skoro nie 
łamię przykazań, spełniam takie a takie 
praktyki, to znaczy, że jestem w porządku. 
To jest tylko minimum - suche, bo bez ser-
ca. Prawdziwa religijność opiera się na mi-
łości. Nie można przyjąć Boga, jeśli się Go 
nie miłuje. Nie można Go miłować, jeśli 
się Go nie zna. Aby Go poznać i pokochać 
potrzebujemy czytać Ewangelię i rozwa-
żać ją w sercu - tak jak to czyniła Maryja. 
Potrzebujemy karmić się Bożym słowem i 
Ciałem, aby mieć w sobie życie łaski. Po-
trzebujemy modlitwy nie tylko warg, ale 
modlitwy serca...

Danuta Mastalska

Chyba nie dostaniemy zadyszki?
Tyle się dzieje w tym naszym Pienińskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że chwi-
lami sami się dziwimy, skąd w nas tyle sił, 
wigoru i chęci. Nowy rok akademicki ledwo 
się rozpoczął, a za nami już naprawdę wiele 
ciekawych działań. Oprócz systematycznych 
zajęć i cyklicznych wykładów (4 w miesiącu) 
zorganizowaliśmy na przestrzeni października i listopada wysta-
wę rękodzieła w Eglander Caffe, wernisaż wystawy fotograficznej 
w galerii Pijalni Wód Mineralnych, pchli targ, zabiegi w Inhalato-
rium dla 30 słuchaczy PUTW,  dwa wyjazdy na baseny termalne 
po  40 słuchaczy na  każdy wyjazd (do Chochołowa i Bukowiny 
Tatrzańskiej; w grudniu taki wyjazd odbędzie się do Białki) oraz 
dwukrotnie wybraliśmy się na Słowację z zamiarem nawiązania 
współpracy z tamtejszymi seniorami.

Spora część tych działań była możliwa do przeprowadzenia 
dzięki zaangażowaniu się Zarządu PUTW w projekty organizo-
wane przez różne fundacje czy instytucje. 

Aktualnie skupiamy się na wykonaniu harmonogramu działań z 
projektu „Będę zdrowy i aktywny”  realizowanego przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego jako zadanie publiczne 

„Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów w latach 2018 
-  2019 ”. To właśnie z tego projektu mogliśmy zaproponować na-
szym słuchaczom skorzystanie z zabiegów, wyjazdów na baseny 
termalne, udział w zajęciach rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Dziękujemy  byłemu Zarządowi Województwa Małopolskiego 
za zaakceptowanie naszej oferty dotyczącej zdrowia i aktywności 
intelektualnej słuchaczy PUTW.

Mamy nadzieję, że nowy Zarząd będzie również sprzyjał na-
szym inicjatywom.

Bożena Nowak

PIENIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
REALIZUJE PROJEKT:

„BĘDĘ ZDROWY I  AKTYWNY ”

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego jako zadanie publiczne 
„ Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów 

w latach 2018 -  2019 ”
Okres  realizacji projektu   :   01.06.2018r. do 30.12.2018r.

Strategicznym celem projektu jest edukacja prozdrowotna seniorów – 
słuchaczy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki projekto-
wi nastąpi aktywizacja osób starszych poprzez rehabilitację, rekreację 
i edukację. Będziemy propagować aktywny i zdrowy styl życia dostoso-
wany do zmieniającego się organizmu starszego człowieka.
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Piszą do nas…

 Radość wspólnego świętowania i śpiewania
Jadąc do Szczawnicy w listopadzie wiedziałem, że biją tam źró-

dła, które wzmocnią moje siły fizyczne. Jednak to, że wzmocni się 
też stan ducha było już miłą niespodzianką. Bogate obchody 100- 
lecia Niepodległości Polski rozpoczęły się dla mnie od udziału 
w Szczawnickich Zaduszkach(remiza OSP) a dalej w odsłonięciu 
tablicy poświęconej Szczawniczanom walczącym o niepodle-
głość, Mszy Św. za Ojczyznę i wspólnym śpiewaniu hymnu pań-
stwowego o godz.12.00. Widząc jak znakomicie są te uroczysto-
ści przygotowane, zaprosiliśmy z kolegą Wiesławem kuracjuszy 
z Inhalatorium na XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej 
odbywający się w Kinoteatrze „Pieniny”. Była to uczta dla ucha i 
ducha. Dzieci i młodzież ze swoistą świeżością, a czasem brawu-
rą, śpiewały legionowe i partyzanckie piosenki. Szczególnie za-
pamiętałem Mateusza Szczepaniaka, który po odśpiewaniu tekstu 
sprawnym ruchem wypuścił z plecaka tytułowe serce. Poszybo-
wało wysoko. Głos Konrada Bańkosza (Biały krzyż) emanował  z 
kolei niespotykaną  dojrzałością. Festiwal zawierał również cieka-

we prezentacje filmowe opisujące naszą historię. Legiony Polskie 
to moja pasja i dlatego bardzo się cieszę i dziękuję organizatorom 
i wykonawcom za tę radość, jaką nam podarowali w ten histo-
ryczny wieczór 11 listopada. Będąc pod wpływem takich emo-
cji, postanowiliśmy udać się do Dworku Gościnnego i tam przy 
grzanym winie zaśpiewać 200 lat dla Naszej Niepodległej. Go-
ście ze stolików obok podchwycili pieśń. Dodam, że codziennie 
po kolacji spotykamy się przy ,,ognisku”, aby śpiewać legionowe 
piosenki. Bo przecież śpiewać każdy może trochę lepiej lub tro-
chę gorzej.  Te codzienne spotkania zaowocowały też przeprowa-
dzeniem zbiórki słodyczy i artykułów piśmiennych dla polskich 
dzieci ze Lwowa. Turnus się kończy i żal odjeżdżać. Żołnierze 
legionów, mający olbrzymi wkład w odzyskanie Niepodległości, 
mieli fantazję tuż po I Wojnie Światowej powołać miejscowość 
pod Warszawą o nazwie Legionowo dokąd wracam.

Henryk (nazwisko znane redakcji)
P.S.
Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką legionową al-

bum wydany przez wyd. Bellona pt.: ,,Wywalczyć Polskę” Toma-
sza Stańczyka w bardzo przystępnej cenie.

W 100  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w 
ramach miejskich obchodów, Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Szlachtowej zorganizowała przy współpracy z  Urzędem 
Miasta i Gminy oraz MOK w Szczawnicy, już XXI Festiwal Pie-
śni Patriotycznej i Religijnej. Odchodząc od zbędnego patosu, 
nadaliśmy słowu patriotyzm optymistyczny charakter, rozświetli-
liśmy pięknym spotkaniem przy muzyce, ogrzaliśmy wrażliwo-
ścią i uśmiechem naszych artystów. W konkursie uczestniczyło 
36 uczniów ze szkół: w Sromowcach Niżnych, Sromowcach Wyż-
nych, Krościenku n/D, Szczawnicy.

W jury zasiedli: P. Maria Majewska – żona pomysłodawcy kon-
kursu, śp. Leszka Majewskiego, P. Alina Lelito – teatrolog oraz P. 
Tomasz Mikołajczyk – podkomisarz Małopolskiego Urzędu Cel-
no – Skarbowego.

Wyniki konkursu:
Kategoria I – „Soliści” I - III
I miejsce – Martyna Ciesielka -  SP Szlachtowa
Pozostałych miejsc nie przyznano.
Kategoria II – „Duety” klasy I - III
I miejsce – Paulina Kozubska, Alicja Mastalska – SP 1 Szczawnica
II miejsce – Maja Mazurek, Julia Makowska– SP 1 Szczawnica
Pozostałych miejsc nie przyznano.
Kategoria III – „Soliści” IV - VIII
I miejsce – Konrad Bańkosz – SP Sromowce Wyżne
II miejsce ex aequo – Kinga Moskalik - SP 1 Szczawnica, Na-

talia Węglarz - SP 2 Szczawnica

III miejsce ex aequo – Julia Zachwieja -  SP 1 Krościenko n/D, 
Amelia Knutelska - SP 1 Szczawnica

Wyróżnienie – Mateusz Szczepaniak - SP 2 Szczawnica
Kategoria IV – „Duety” klasy IV - VIII
I miejsce – Aleksandra Mastalska, Bartłomiej Trzeszczoń- SP2 

Szczawnica
II miejsce – Anna Ciesielka, Zofia Palczewska - SP 1  Szczawnica 

III miejsce – Oliwia Hurkała, Patrycja Szczepaniak - SP Szlachto-
wa

Wyróżnienia: Joanna Magda, Aleksandra Macanowicz - SP1 
Szczawnica, Aleksandra Mastalska, Sandra Stawiarska - SP 
Szlachtowa

Dziękujemy mieszkańcom za obecność, tradycyjnie przy peł-
nej widowni dzieci i młodzież dały  nam piękna lekcję patrioty-
zmu, śpiewając sercem o Polsce i dla Polski.

W 100  urodziny dla naszej Ojczyzny.
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej 

GRUDZIEŃ
 
Idzie zima leniwa po górach i dachach.
Biały śnieg nie sypie albo jest przez chwilę,
Mamy ciepło rodzinne
mamy piece  i czas spoczynku
od ruchu, wzrostu, wiru.
Nasze myśli bogate, nasze słowa ciepłe,
snujemy nowe pomysły i plany na lato.
Kwiaty śpią i mocnieją,
ślimaki zamarzły,
a żaby drętwe są w bezruchu.
Czas na odpoczynek
by zbudować się wiosną.
Bombki uśmiechają się, a Aniołki pilnują domu.
Okno chroni przed zimnem, a fotografie budzą radość.
Chrystus rodzi się na sianie
na nowo budząc sumienie
twardego grzesznika.
Cudowna chwila poruszy tym  serce
 ze światłem wiary, nadziei i miłości.
 

Elżbieta Zawalska-Czajka
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Pasterze Szczawnickiej 
Owczarni Pana II

W 100 lecie zmartwychwstania Polski

Ks. mgr Stanisław Wach,  ur. 15 XII 1921 r. w Nowym Są-
czu, przyjął święcenia kapłańskie 6 I 1950r., 6 V 1985r. został 
kapelanem Jego Świątobliwości a 18 II 1992r. Protonotariuszem 
Apostolskim (Infułatem).

W 1963 roku przybył 
do Szczawnicy jako wika-
riusz, zaś 28 III 1967r. został 
koadiutorem, ze względu na 
stan zdrowia ks. proboszcza 
Matrasa od 30 I 1971r. jest 
administratorem, a następ-
nie proboszczem Szczawni-
cy. Od 1967r. był dziekanem 
dekanatu krościeńskiego.

Był proboszczem w cza-
sach, o których Jan Paweł II 
powie w 1985r.w Skoczowie: 
„Pamiętamy ten okres znie-
wolenia sumień, okres pogardy dla godności człowieka, cierpień 
tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili 
być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał w tamtych trud-
nych czasach kościół jako obrońca praw sumienia – i to nie tylko 
ludzi wierzących”. Jednym z kapłanów Kościoła, o których mówił 
Jan Paweł II był ks. Stanisław Wach – wierny sługa Boży, pasterz 
naszych dusz. Był kapłanem pracowitym o głębokim charakterze 
i wyrobieniu duchowym, opanowany, pełen prostoty, uprzejmości, 
dyskretny w kontaktach, taktowny, pełen godności. Był dobrym 
gospodarzem. Nieustannie remontował i budował nowe obiek-
ty parafialne, m.in. plebanię, kaplicę cmentarną, poszerzenie i 
ogrodzenie cmentarza, wejście główne od ul. Szalaya i dojazd do 
kościoła od ul. Zdrojowej, otoczenie, mury i dojazd do domu pa-
rafialnego. Remontował kościół, odnowił polichromię. Pomógł w 
odbudowie spalonego w pożarze domu S.S. na Skałce.

Troszczył się o pamięć ofiar hitleryzmu – dokonał po wielu la-
tach uroczystego pogrzebu spalonej żywcem rodziny Fijasów na 
Przysłopie. Uczestniczył w wielu uroczystościach patriotycznych.

Z powodu stanu zdrowia zrezygnował w 1992 roku z obowiąz-
ków dziekana, a 9 VIII 1994r. z funkcji proboszcza Szczawnicy. 
Pozostał w Szczawnicy jako rezydent, służąc w konfesjonale i do-
brą radą. Zmarł 3 IX 1997r. w szpitalu w Krakowie. Pochowany w 
Szczawnicy w kaplicy cmentarnej.

Ks. Franciszek Bondek, ur. 28 IX 1944r. w Sobolowie, wy-
święcony w 1962. w 2016r. otrzymuje tytuł Kapelana Jego Świą-
tobliwości. Proboszcz Parafii Szczawnica w latach 1994 – 2014.
Okres transformacji ustro-
jowej, w którym przypa-
dło służyć ks. F. Bondkowi 
jako proboszczowi parafii 
Szczawnica, wyznaczył dla 
niego nowe zadania.

Parafianie, ich problemy 
i potrzeby były dla probosz-
cza priorytetem. Powołał pa-
rafialne oddziały stowarzy-
szeń, które służą ludziom, 
wielbiąc Boga: w 1995r. 
Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich DT, następnie Ca-

ritas i Akcję Katolicką oraz scholę dziecięcą prowadzoną przez 
katechetę ks. Grzegorza Gila. Współorganizował różne formy 
pomocy duchowej i materialnej dla chorych, dzieci, rodzin wie-
lodzietnych i dotkniętych losowo (śmierć rodzica, pożar, choro-
ba) m.in. sprowadził z Funduszu PAED od 2004 roku kilkaset ton 
żywności, organizował „Mikołaja”, odwiedziny z posługą sakra-
mentalną chorych w pierwszy piątek miesiąca. Współpracował ze 
Związkiem Podhalan w krzewieniu kultury góralskiej (wydawa-
nie książek, remonty zabytkowych kapliczek, współorganizowa-
nie uroczystości patriotycznych (m.in. „Przysłop”, 100.rocznica 
Krzyża na Bryjarce). Był też dobrym gospodarzem. Dbał o mie-
nie parafialne (m.in. założenie solarów, modernizacja ogrzewania 
na olejowe, ocieplenie kościoła, odwodnienie kościoła, parking i 
otoczenie kościoła z kostki brukowej, remont gruntowny kościoła, 
renowacja ołtarzy, żyrandoli i polichromii). Wysiłki i zaangażo-
wanie ks. Franciszka Bondka zostały docenione nie tylko przez 
władze kościelne, ale również przez świeckich. Otrzymał medale 
i odznaczenia „Przyjaciel rodziny”, „Medal im. Józefa Szalaya”, 
Perłę Pienin, Zasłużony dla Kultury Podhalańskiej.

Nadal mieszka jako rezydent w parafii, służąc swoim czasem 
i życzliwością. Najczęściej posługuje w konfesjonale. Wolny czas 
poświęca hobby – pracy w ogrodzie, przy uprawie warzyw.

Ks. dr Tomasz Kudroń, ur. 13.08.1966 r. w Tarnowie, wy-
święcony w 1992r. Jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Kate-
dralnej w Tarnowie. Proboszcz Parafii Szczawnica od 2014 roku.

Swoją służbę w parafii rozpoczął sprowadzając do Szczawnicy 
relikwie świętych: św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio oraz św. Siostry 
Faustyny, umieszczając je w ozdobnych relikwiarzach w widocz-
nych miejscach w kościele.

W Roku Miłosierdzia 
zainicjował w kościele Na-
bożeństwo Godziny Miło-
sierdzia, o które tak bardzo 
prosiła św. siostra Faustyna 
w swoim dzienniczku.

Troszczy się o potrzeby 
duchowe i materialne cho-
rych, szczególnie bliskie są 
mu dzieci z rodzin osieroco-
nych i wielodzietnych.

Dba o grupy parafialne 
dzieci, młodzieży i doro-
słych jako środowiska, gdzie 
można pogłębić wiedzę reli-
gijną i nauczanie Kościoła, 
jak również umocnić wiarę 
w czasach, gdy nadal trze-
ba bronić praw sumienia. 
Uwrażliwiają one swoich członków na potrzeby współbraci. Za-
inicjował powstanie szkolnego koła Caritas.

Bardzo dba o stroje liturgiczne i estetykę w kościele. Pozyskał 
fundusze na remont dachu kościoła (etap projektowy, uzgodnień, 
przygotowanie prac budowlanych).

Jakie zadania do wykonania wyznaczy Opatrzność dla ks. pro-
boszcza Tomasza – jest księgą otwartą. Kapłan z ludu wzięty, dla 
ludu jest posłany.

Nasi szczawniccy proboszczowie głosili i nadal głoszą Ewan-
gelię Chrystusa nie tylko słowem i nie tylko z ambony. Głoszą 
ją całym swoim życiem i postępowaniem – zachowaniem w sy-
tuacjach trudnych i konfliktowych oraz zaangażowaniem w ich 
rozwiązanie dla dobra powierzonych pasterskiej trosce parafian i 
odwiedzających szczawnickich gości.

Janina Grawicz
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Wojewódzki Konkurs 
Poezji i Pieśni Patriotycznej 

– Szczawnica 2018
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści w kinoteatrze „Pieniny” odbył się Wojewódzki Konkurs 
Poezji i Pieśni Patriotycznej – Szczawnica 2018. W konkursie 
udział wzięły osoby niepełnosprawne intelektualnie reprezen-
tujące swoje jednostki opiekuńcze z województwa małopol-
skiego oraz dzieci ze szczawnickiego Przedszkola Sióstr Słu-
żebniczek – grupa integracyjna.

Konkurs pn. Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej – 
Szczawnica 2018 zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy, 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 Honory gospodyni imprezy czyniła Wiesława Sajdak-Tokar-
czyk – kierownik WTZ, witając zebranych gości i życząc uczest-
nikom sukcesów. A wśród gości znaleźli się burmistrz M i G 
Szczawnica- Grzegorz Niezgoda, kierownik MGOPS Szczawni-
ca- Lidia Misztal, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szlachtowej 
– Beata Kowalska, proboszcz parafii Szlachtowa Ks. Tadeusz 

Wojciechowski, kierownik ŚDS Perła – Katarzyna Żmidzińska 
– Szpulak, przedstawiciele zarządu Koła PSONI w Szczawnicy 
i rodzice.

Zanim doszło do prezentacji konkursowych  uczestnicy WTZ  
pięknym polonezem wprowadzili wszystkich  w uroczysty klimat. 

Czteroosobowe jury miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż 
występy były na bardzo wysokim poziomie, co zaowocowało trze-
ma pierwszymi miejscami dla recytatorów i dwoma dla grup. Wy-
stępujących oceniali: Krystyna Zmarlik- przedstawiciel PSONI 
Koło w Szczawnicy, Maria Malinowska- przedstawicielka Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, Marta Polaczyk- Przedstawicielka 
UM i G Szczawnica Joanna Dziubińska – Artystka i właścicielka 
galerii „Krzywa Jabłonka”.

 
Wyniki konkursu:  

Kategoria grupa:  
I miejsce: 
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP p. w. M.B. Nieustającej Pomocy  
- Warsztat Terapii Zajęciowej PERŁA w Szczawnicy  
II miejsce  
- Szkoła Przyspasabiająca do Pracy w Ochotnicy Dolnej  
- Środowiskowy Dom Samopomocy PERŁA w Szczawnicy  
III miejsce  
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku  
Kategoria recytacja:  
I miejsce: 
- Iwona Jabłońska WTZ „ PERŁA”  
- Paweł Schumacher WTZ Czarny Potok  
- Oliwia Ciesielka- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP p. w. M.B. Nieustającej Pomocy  
II miejsce  
- Piotr Florczyk ŚDS Szczawnica  
- Anna Babiak – WTZ Szczawnica  
- Martyna Zarotyńska i Kinga Tokarczyk  
III miejsce  
- Krzysztof Malinowski WTZ „PERŁA” w Szczawnicy  
- Mariusz Karlak - SPdP Ochotnica Dolna  
- Małgorzata Wojdyło – WTZ „PERŁA” w Szczawnicy

 Nagrody wręczał burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda 
i Janina Zachwieja – przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w 
Szczawnicy.

J.D.

Świętować inaczej
Są różne formy i zwyczaje świętowa-

nia, a szczególnie, kiedy obchodzi się 100 
lat odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści.

Stowarzyszenie 60+ ma w swojej na-
zwie również przypisek „Młodzi Inaczej” 
To na pewno musi być inaczej. I tak dla 
uczczenia tego wielkiego wydarzenia, 
członkowie naszego stowarzyszenia w 
tym roku, na wycieczkę wybrali rodzinny 
teren. Na zakończenie sezonu turystycz-
nego i zakończenie sezonu flisackiego 
zorganizowaliśmy dla naszych członków 
spływ Dunajcem. Dla wszystkich nas, 
był to już któryś kolejny spływ. Ale, aby 
uczcić święto 100 lat niepodległości po-
stanowiliśmy dla tradycji popłynąć flisac-
kimi łodziami. Przecież spływ też leczy 
sobie ponad 100 lat.

W październikowy dzień, przy pięknej 
słonecznej pogodzie, dwie flisackie łodzie 
popłynęły po bystrych falach Dunajca, z 

kolorami jesieni, śpie-
wem, przy akompania-
mencie gitarowym na-
szego kolegi Zygmunta 
do Szczawnicy. Tu ciąg 
dalszy świętowania. 
Córka naszej koleżanki 
Janiny Zachwiei „Bu-
liś’, Agnieszka przygo-
towała dla nas  trady-
cyjne pienińskie jadło, 
w pięknym miejscu, 
blisko przystani flisac-
kiej.

Apetyty wszystkim 
dopisywały, co wi-
dać było jak wszystko 
szybko znika ze stołów. 
A potem był śpiew, góralskie pieśnicki 
przeplatane niepodległościowymi. Były 
też wspominki z dawnych czasów, które 
nieraz opowiadali nam rodzice, czy też 
dziadkowie, jak to drzewiej bywało.

 W tym miejscu chcieliśmy bardzo 
pięknie podziękować Panu Burmistrzowi 

Grzegorzowi Niezgodzie i Panu Sekreta-
rzowi Tomaszowi Ciesielce, że przyjęli 
nasze zaproszenie na wspólne spotkanie.

A ja, jako kronikarz Stowarzyszenia 
musiałam to przelać na papier, jak to mó-
wią - dla potomnych.

Barbara Szela
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„KTO TY JESTEŚ- POLAK MAŁY” 
- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W MIEJSKIM 

PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
       
Obchody związane z 100-letnią rocznicą odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości Miejskie Przedszkole Publiczne rozpoczęło w 
dniu 29.11.2018r konkursem recytatorskim ,,Piękna Nasza Polska 
Cała‘‘, do którego zgłosiło się 21 uczestników w wieku od 2-6 
lat. Ta piękna impreza rozpoczęła się odśpiewaniem przez dzie-
ci, rodziców i pracowników przedszkola Mazurka Dąbrowskie-
go. Przedszkolaki recytowały wiersze opiewające piękno naszej 
Ojczyzny na miarę swoich możliwości. Ważne było samo zaan-
gażowanie uczestników, ich patriotyczne nastawienie, odwaga i 
pamięciowe opanowanie tekstu. Trudno było wyłonić zwycięzcę, 
ale ostatecznie laureatem konkursu została Nadia Wyrostek, która 
zarecytowała wiersz pt .,,Wiślana Syrenka’’. Wszystkie dzieci zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami, książeczkami i dyplomami.

W dniu 08.11.2018 r. w naszym przedszkolu odbyła się biesiada 
patriotyczna, której celem było wspólne śpiewanie Pieśni Legio-
nów Polskich. Atmosferę tworzyły patriotyczne akcenty dekora-
cji, przebrani za żołnierzy chłopcy i ruchowa interpretacja pieśni. 
Impreza miała charakter wielopokoleniowy – uczestniczyli w niej 
zaproszeni goście: dziadkowie, rodzice naszych wychowanków, 
burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, se-
kretarz miasta – Tomasz Ciesielka, proboszcz parafii ks.Tomasz 
Kudroń. W tym dniu wszyscy przenieśliśmy się w czas zaborów, 
oddaliśmy się atmosferze płynących z serca pieśni, bolesnej i 
pięknej historii Polski. Takie chwile tworzą międzypokoleniową 
więź, budują tożsamość, uczą szacunku do symboli, kształtują po-
stawy dzieci i wychowują do wartości. 

W dniu 09.11.2018 przed południem wyruszyliśmy pod Pomnik 
Pamięci Narodowej z flagami wykonanymi przez dzieci. Pozna-
liśmy również historię 100-letniego dębu rosnącego tuż obok na-
szego przedszkola. O godzinie 11.11 przyłączyliśmy się do akcji 
bicia rekordu „Dla Niepodległej”, śpiewając wszystkie 4 zwrotki 
Hymnu Mazurka Dąbrowskiego. 

K.K                                                                                                                   

„Marchewki chrupiemy, 
bo zdrowi być chcemy”
Dzień 21.11.2018r. w Miejskim Przedszkolu Publicznym w 

Szczawnicy był dniem wyjątkowym- pomarańczowym, marchew-
kowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu przedszkolaki 
poznały zalety i walory marchewki. Dzieci mogły dowiedzieć 
się wiele ciekawych rzeczy: jak bardzo jest zdrowa, że zawiera 
wiele cennych witamin i składników odżywczych oraz korzystnie 
wpływa na skórę, włosy i wzrok. Mało znaną ciekawostką jest to, 
że zielona nać marchewki jest także jadalna, można z niej zrobić 
koktajl, dodając korzeń marchwi i cytrynę. Ten „bardzo zdrowy 
dzień pomarańczowy” wypełniony był zabawami przy piosen-
kach o marchewce, chrupaniem surowych marchewek, próbowa-
niem marchewkowego soku samodzielnie wyciśniętego w soko-
wirówce a także degustacją marchewkowego ciasta. Nie zabrakło 
również „marchewkowych” prac plastycznych. Był to dzień w któ-
rym wszyscy dobrze się bawili i marchewkę polubili! Dzięki ta-
kim działaniom prowadzonym już od najmłodszych lat, mającym 
charakter zabaw rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własnym 
zdrowiem oraz potrzebę prawidłowego odżywiania się. 

KW

Trombace - we trómby grzmijcie
Dobose - po bombnaw bijcie
Konónierzy - z dział strzylojcie
Wy Cywile - hołd łoddojcie

Bo to dzioń jest wyjóntkowy
Wielkiw conów - wielkie mowy
Powstała Poloków siła
Noi Polska sie zrodziła

Po lataw dłógie udronki
Dzie w niewoli ciyrpioł monki
Noród podniós swoje gowy
I wywalcył - byt poństwowy

Nie dboł wcale ło mordongo
Uwierzył w swojó potongo
Połómoł jarzmo niewoli
Polepsył - swoji niedoli

Po wojonny wielki wrzawie
Zjednocył sie w słósny sprawie
Cułe Łojcyzny Miłości
I powiód Jó - ku Wolności

Nie jedon potracił zycie
Coby wnuki nolezycie
Mogli zyć i rosnóńć zdrowo
W Wolny Polsce - -
                 Honorowo

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

  - WOLNOŚĆ  POLSCE -
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Młodzi bibliofile na Targach Książki w Krakowie
Tradycją szkoły stały się wyjazdy naszych uczniów na to 

wielkie święto „ludzi książki”. Dlatego dla grupki miłośni-
ków literatury oraz poszukiwaczy autografów niestraszna 
była wyprawa do Krakowa, pomimo wyjątkowo kapryśnej 
pogody. Nikt z uczestników nie żałował, bowiem udane 
książkowe zakupy oraz moc wrażeń, jakim było spotkanie z 

ulubionymi autorami i zaproszonymi gośćmi rekompensował wszelkie 
trudy. Po „uczcie” dla ducha był też czas na posiłek, podczas którego 
przy wspólnym stole uczniowie dzielili się wrażeniami z wyjazdu.

Bądź dumny! Jesteś Polakiem!
6 listopada odbył się w naszej szkole, w ramach obchodów 100 – lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości, Międzygminny Konkurs Recy-
tatorski Poezji Patriotycznej pt. „Bądź dumny! Jesteś Polakiem!”. Przygo-
towały go nauczycielki języka polskiego p. K. Ciesielka i p. J. Kaliszczak. 
Gości powitała Pani dyrektor A. Szczepaniak i wyraziła wielkie uznanie 
dla recytatorów i opiekunów za chęć przygotowania repertuaru do trudne-
go tematu patriotyzmu. Uczniowie z 6 szkół, podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe: kl. 4 – 6 i kl.7, 8 oraz gimnazjum, zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom artystyczny, oceniony przez jury w składzie: Pani dyrektor Anna 
Szczepaniak, przedstawicielka szczawnickiego MOK Pani Alina Lelito, 
przedstawiciel Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan Pan Tomasz 
Słowik. Wszyscy recytatorzy oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i podziękowania za udział i przygotowanie do konkursu. Lau-
reaci zostaną zaproszeni do Dworku Gościnnego w Szczawnicy na Galę 
podsumowującą miejskie obchody 100- lecia niepodległości, w czasie 
której wręczone im zostaną nagrody ufundowane przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica. Organizatorzy pragną jeszcze raz podziękować 
uczniom i ich opiekunom za doskonałe przygotowanie. Mamy nadzieję, że 
ten konkurs wpisze się na stałe w tradycję naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 – Szkołą ćwiczeń
15 listopada 2018 r. w Krakowie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy mgr Anna Szczepaniak podpisała po 
raz kolejny prestiżowe porozumienie z JM Rektorem Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej prof. dr hab. Kazimierzem 
Karolczakiem, na mocy którego szczawnicka dwójka nadal uzyskuje status 
Szkoły Ćwiczeń tej wyższej uczelni. W związku z powyższym, znalazła 
się w gronie 120 placówek: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w 
Małopolsce i na Śląsku, w których studenci UP będą kształcić swoje umie-
jętności pod względem: ćwiczeń praktycznych w szkole, badań naukowo-
-dydaktycznych, praktyki zawodowej oraz wymiany doświadczeń z inny-
mi nauczycielami. Porozumienie ma również na celu doskonalenie kadry 
nauczycielskiej oraz współpracę przy realizacji projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Podpisana umowa umożliwia studentom- przy-
szłym pedagogom osiąganie praktycznych umiejętności, a nauczycielom 
naszej szkoły zdobywanie nowych doświadczeń.

Pierwsza mobilność w ramach programu Power zakończona!
27 października dwie nauczycielki naszej szkoły panie: Małgorzata 

Oleś-Gagatek i Danuta Urban wróciły z Ingolstadt w Niemczech, gdzie w 
partnerskiej szkole brały udział w obserwacjach zajęć i prowadzeniu lekcji 
języka angielskiego i muzyki. Uczestnictwo w życiu szkolnym za granicą 
było ciekawym doświadczeniem i pomoże wzbogacić warsztat pracy szko-
ły o nowe metody nauczania. 

Dzieciaki do rakiet
Nasza szkoła włączyła się do akcji „Dzieciaki do rakiet” organizowa-

nej przez bank BGZ BNP Paribas, promującej aktywność fizyczną wśród 
dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Nagrodą jest wyposażenie szkoły w 

profesjonalny sprzęt do tenisa ziemnego. Zasady konkursu są proste, wy-
starczy od 19 listopada zagłosować na szkołę i jej filmik konkursowy za 
pośrednictwem strony internetowej. 60 szkół z największą liczbą polubień 
otrzyma nagrodę. Nasz filmik stworzył pan Jacek Pietrzak wraz z ucznia-
mi. Zachęcamy do głosowania na nas na stronie https://www.dzieciakido-
rakiet.pl/   

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia
20 listopada, w ramach doradztwa zawodowego, uczniowie klasy 8 

wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Oleś-Gagatek uczestniczyli w 
warsztatach związanych z ,,Tygodniem dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2018”. Zajęcia organizowane były przez Zespół Szkół Za-
wodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. Młodzież zapoznała 
się z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami produkcji chleba, sa-
modzielnie wypiekała chleb i poznała historię związaną z jego produkcją.

Nasze pierwsze sukcesy – olimpiady
Jesteśmy w trakcie II etapu sprawdzania naszych osiągnięć. Oczekuje-

my na wyniki z kolejnych przedmiotów. Gratulujemy i życzymy wytrwa-
łości w drodze po dalsze osiągnięcia.

Zakwalifikowani do etapu rejonowego:
Małopolski Konkurs z Fizyki dla uczniów klas gimnazjalnych – Jakub 

Cabała kl. 3c – opiekun mgr Małgorzata Gabryś
Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas gimnazjalnych – 

Jakub Cabała kl. 3c – opiekun mgr Dorota Cebula
Małopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych – 

Joanna Olszyna kl. 8 – opiekun mgr Małgorzata Gabryś 
Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podsta-

wowych – Joanna Olszyna kl. 8 – opiekun mgr Anna Marcińska

Wycieczka na Durbaszkę  
W środę 31 października grupa członków naszego 

SKKT wyruszyła na wędrówkę po naszej niedalekiej, 
a jakże pięknej okolicy. Przeszliśmy przez Wąwóz Ho-

mole zatrzymując się dłużej przy Kamiennych Księgach - płaskie skały 
naturalnie ułożone w formie zamkniętej książki. Tam p. Beata przypo-
mniała legendę o tych głazach wzbudzając u niektórych uczestników 
spore zaciekawienie. Wędrując dalej szlakiem w stronę Wysokiej, od-
bilismy w prawo, schodząc do schroniska pod Durbaszką. Tam odbyła 
się najważniejsza cześć wyprawy- wręczenie pierwszych członkowskich 
legitymacji PTTK uczczone pieczonymi na ognisku kiełbaskami. To był 
piękny, jesiennych dzień, a my już marzymy o kolejnej takiej wyprawie.  

Piórniki do Afryki
31 października 2018 r. nasza szkoła zakończyła akcję Piórniki do 

Afryki. Zebraliśmy 14 piórników, które zostały wysłane do fundacji 
Dzieci Afryki, mającej swoją siedzibę w Warszawie. Stamtąd wyruszą w 
daleką podróż na Czarny Ląd, gdzie otrzymają je uczniowie tamtejszych 
szkół, które są bardzo ubogie. Dla wielu uczniów będą to pierwsze piór-
niki w życiu! Cieszymy się, że możemy mieć jakiś wkład w szerzenie 
edukacji na świecie oraz, że możemy komuś pomóc.

Trzeba tak niewiele aby zmieniać świat! Dziękujemy osobom, które 
przekazały piórniki na zbiórkę! Serdeczne podziękowania dla Anny Klag 
i Weroniki Rekowskiej - wolontariuszek, które wzięły udział w akcji. 

Straż Miejska w naszej szkole!
 Piątek 23.11.2018 był dla nas bardzo ekscytujący! Odwiedzili nas 

przedstawiciele Straży Miejskiej ze Szczawnicy: komendant Jerzy Jano-
wicz i pani strażnik Ewa Nalepa, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy 
oraz przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły 
oraz w domu. Poza wysłuchaniem wykładu uczniowie mieli możliwość 
zapoznania się ze sprzętem, który na co dzień używają strażnicy w swo-
jej pracy. Każdy mógł przymierzyć kamizelkę, sprawdzić jak działają 
krótkofalówki, wykonać alko test, czy nawet zostać zakuty w kajdanki! 

Na koniec  strażnicy rozdali uczniom drobne upominki w postaci od-
blasków, które sprawią, że będą oni bardziej widoczni, czyli bezpiecz-
niejsi na drodze!         

Sukcesy naszych uczniów
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JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

Tydzień chleba 
- Pracowity okres dla gastronomii 

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w 
Krościenku nad Dunajcem został zorganizowany Tydzień Chleba 
i Zdrowego Stylu Życia. Czas kampanii w szkole oznacza bar-
dzo pracowity okres dla gastronomii, zarówno nauczyciel jak i 
uczniów. W tym roku działaliśmy, jak zwykle bardzo prężnie, w 
dniach od 19 do 29 listopada działo się bardzo dużo. W pierwszej 
kolejności w szkole zostały rozwieszone piękne plakaty autorstwa 
naszych uczniów przedstawiające ciekawe motta związane z chle-
bem. Powstały także gazetki prezentujące historię wypieku chle-
ba, etapy produkcji chleba oraz promujące zdrowe odżywiane. Jak 
tydzień chleba to również wystawa, bez której nie sposób wyobra-
zić sobie tej kampanii w krościeńskiej szkole. Dzięki uprzejmości 
Pana Jana Malinowskiego – „Matrunioka” ze Szczawnicy, co roku 
udaje nam się stworzyć mini wystawę prezentującą stary sprzęt 
piekarniczy, gdzie od tak zwanych „cepów” do młócenia zboża 
możemy poznać historię wypieku chleba w dawnych czasach.

 Z okazji kampanii, tradycyjnie, organizowaliśmy wiele warsz-
tatów związanych z produkcją i wypiekiem chleba. W tym roku 
przeprowadziliśmy warsztaty aż dla 5 szkół. Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, przy okazji świetnej zabawy mogli 
poznać etapy produkcji ciasta chlebowego, zgłębić swoją wiedze 
na temat historii wypieku chleba podziwiając wystawę prezentu-
jącą stary sprzęt piekarniczy oraz słuchając pogadanki na temat 
właściwości odżywczych i składu surowców pieczywa. Każdego 
dnia nasi goście formowali  najpierw  rogale na słodko z dodat-
kiem marmolady, po upieczeniu wykańczane lukrem, a następ-
nie różne kształty bułeczek pszennych i razowych posypywanych 
różnymi dodatkami: sezamem, czarnuszką, pestkami dyni, kmin-
kiem, otrębami , słonecznikiem, suszonymi pomidorami i siemię 
lnianym. Młodzież pod okiem prowadzących warsztaty sama, 
ręcznie zarabiała ciasto chlebowe, by po wyrośnięciu uformować i 
wypiec piękne, pachnące bochenki. W trakcie wypieku wyrobów 
uczniowie mieli okazję by zwiedzić budynek szkoły podziwiając 
między innymi pracownie gastronomiczne w których na co dzień 

prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych. W Sali 113 
dla uczestników warsztatów została przygotowana i wyświetlona, 
prezentacja multimedialna dotycząca zdrowego odżywiania oraz 
zdrowego stylu życia. Po zdobyciu informacji na temat zdrowe-
go odżywiana uczestnicy warsztatów przystępowali do degustacji 
swoich wyrobów. Bułki oraz chleby można było pokosztować z 
dodatkiem szerokiej gamy domowych konfitur owocowych a tak-
że miodu, smalcu wiejskiego i masła czosnkowego.  Dla każdej 
grupy uczestniczącej w warsztatach czekał pamiątkowy dyplom. 

Grupy uczestniczące w warsztatach w ramach Kampanii Ty-
dzień Chleba i Zdrowego Stylu Życia:

- 20.11.2018r. klasa 8 Szkoły Podstawowej im. Prof. J. Tischne-
ra w Szczawnicy 

- 21.11.2018r. klasa 3 Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. 
Prof. J Tischnera w Szczawnicy 

- 23. 11.2018r. klasa 3 Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II z Tylki

- 28.11.2018r. Dwie klasy ze Szkoły Podstawowej  im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

- 29.11.2018r. klasa 7 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Krościenku n.D

Red. Nauczyciele Przedmiotów zawodowych w gastronomii.
B. Ciesielka, T. Ptak, S. Kwiatek, M. Czaja    

Zdrowa żywność to podstawa! 

27 listopada, na zaproszenie Pani Wiktorii Koszyk 
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, 
uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami bran-
ży gastronomicznej przeprowadzili prelekcję oraz po-
kaz nt. prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży. 
Prezentacja miała na celu udzielenie odpowiedzi na 
pytania: „po co organizmowi pożywienie i do jakich 
procesów życiowych organizm wykorzystuje skład-
niki w nim zawarte?, jakich składników odżywczych 
dostarczać do organizmu i w jaki sposób by mógł pra-
widłowo funkcjonować”?

W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w go-
dzinach popołudniowych odbywały się spotkania ro-
dziców z wychowawcami. Pani dyrektor zorganizowa-
ła prelekcję na temat odżywiania skierowaną także do 
rodziców, którą przeprowadził Pan Maciej Czaja. Za-
interesowanie zagadnieniem wśród rodziców było bar-
dzo duże. Niektórzy z nich indywidualnie skorzystali 
z porad dietetycznych, uzyskali wskazówki dotyczące 
zmian nieprawidłowych nawyków żywieniowych.

Prezentacje nt. zasad prawidłowego odżywiania 
oraz pokaz produkcji zdrowych przekąsek przeprowa-
dzili nauczyciele ZSZiP Barbara Ciesielka oraz Maciej 
Czaja wraz z uczniami klasy drugiej: Kamilą Siedlarz, 
Emilią Cichoń, Karolem Bukowskim, Bartłomiejem 
Mendralą.

red. nauczyciele branży gastronomicznej
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Anna Kondracka - Wiercioch

Renifery
- nie tylko w zaprzęgu 

Świętego Mikołaja
Nadszedł grudzień, miesiąc kiedy to Święty Mikołaj podróżuje 

po świecie i dostarcza prezenty grzecznym dzieciom, tym małym 
i tym dużym. Nie czyni tego sam, pomagają mu renifery, tworzące 
zaprzęg, który tradycyjnie ciągnie jego sanie. Najbardziej popularny 
z nich jest Rudolf, znany z wiersza Clementa C. Moore z 1832 roku, 
dzięki któremu renifery stały się jednym z symboli Bożego Narodze-
nia. Ale skąd Święty Mikołaj bierze renifery i ile ich tak naprawdę 
ma?

Renifer, zwany także renem lub karibu w Kanadzie, to gatunek 
ssaka z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i la-
sotundrę w Eurazji i Ameryce Północnej. Stada reniferów żyją w 
Norwegii, Finlandii, Szwecji, Rosji, Grenlandii, Alasce, Mongolii, 
Chinach i Kanadzie, a nieliczne stado utrzymuje się również w Szko-
cji. Renifer jest dużym, roślinożernym ssakiem, ważącym od 55 do 
około 320 kilogramów, o długości ciała od 150 do 230 centymetrów, 
zjada trawy, mchy, liście krzewów, byliny i porosty, a także niektóre 
grzyby. Zimą, kiedy żywność jest trudno dostępna, wskutek grubej i 
twardej pokrywy śniegu, renifery wędrują na zadrzewione obszary, 
by zjadać porosty z drzew. Latem stada reniferów udają się na pół-
noc w jednej z wielkich migracji zwierząt, mogą podróżować ponad 
1000 kilometrów wzdłuż tras, które przemierzają corocznie. Pod 
koniec tej podróży renifery spędzają lato na obszarach podarktycz-
nych, żywiąc się obfitymi trawami i roślinami tundry. Dorosły reni-
fer może jeść codziennie 12 funtów jedzenia. Nie przez przypadek 
renifery pomagają Świętemu Mikołajowi w grudniowych podróżach, 
bowiem każdego roku, kiedy tundrę zaczynają pokrywać pierwsze 
śniegi, kierują się one w swej migracji na południe w poszukiwa-
niu pożywienia, można by zatem powiedzieć, że jest reniferom „po 
drodze”.

Renifer ma duże kopyta, które pomagają utrzymać dużą masę 
zwierzęcia na śniegu,  a także wiosłować w wodzie, z łatwością 
przepływa on napotkane po drodze rzeki i jeziora. Spód kopyta jest 
wydrążony jak łopatka i służy do kopania w śniegu w celu poszu-
kiwaniu jedzenia, a ostre krawędzie pomagają mu utrzymać się na 
skałach lub na lodzie. Renifery to jedyne jelenie, w którym zarówno 
samce, jak i samice, mają poroże. Samice mają co roku jedno cielę, 
które już w pierwszych godzinach życia może rozpocząć wędrówkę 
z resztą stada. Jest to bardzo ważne, gdyż w obecnych czasach reni-
ferów jest na świecie coraz mniej.  

Już na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia, rząd ka-
nadyjski zaczął otrzymywać raporty, oparte na faktycznych obser-
wacjach terenowych, wskazujące na to, że populacje reniferów na 
północy Kanady, uległy znacznemu spadkowi. Amerykanie zaobser-
wowali to też  na Alasce już na początku lat 90. XIX wieku. Ponie-
waż renifery są tradycyjnie bardzo ważne dla życia Inuitów, czyli 
rdzennych mieszkańców obszarów podarktycznych, postanowiono 
wówczas sprowadzić duże stado europejskich reniferów i ustanowić 
wypas reniferów jako drogę życia dla Inuitów z północnej Alaski. 
W 1929 r. rząd kanadyjski zawarł umowę z firmą w Nome na Ala-

sce na dostawę 3000 reniferów do kanadyjskiej Arktyki. W dniu 6 
marca 1935 roku, po pięcioletniej wędrówce przez północną Alaskę 
i Jukon, 2370 reniferów przybyło do delty rzeki Mackenzie. Kana-
dyjski plan rządowy dążący do podniesienia populacji reniferów na 
terenie Kanady obejmował także przeszkolenie Inuitów w hodowli 
i pasterstwie reniferów. Każdy absolwent programu miał zostać na-
stępnie odpowiedzialny za stado powierzonych mu reniferów. Plan 
ten okazał się jednak trudny do zrealizowania, przyrost naturalny 
reniferów był mniejszy niż się spodziewano, a hodowla reniferów 
była trudna i samotna. W rezultacie od 1935 roku do połowy lat pięć-
dziesiątych powstało tylko siedem niezależnych stad. Renifery nie 
dają się udomowić, są obecnie tylko półudomowionym zwierzęciem, 
człowiek jedynie pomaga w ich pasterstwie. 

Ostatnie statystyki wskazują na dalszy niepokojący spadek popu-
lacji reniferów w Kanadzie. Niegdyś ich liczba w kanadyjskiej Ark-
tyce była imponująca, dziś liczebność stad gwałtownie spada, nie-
których aż o 98 procent. Podczas gdy populacje reniferów naturalnie 
rosną i spadają, obecne zagrożenie wynika ze zmian klimatycznych i 
zwiększonego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Najwięk-
sze zagrożenia dla stad reniferów pojawiają się w czasie, gdy stada są 
małoliczebne, gdyż wtedy są one najbardziej narażone na choroby, 
oraz na inne wpływy zewnętrzne, takie jak burze lodowe, zimno i 
głód. Wpływy te mogą zniszczyć resztki stad, które wcześniej liczy-
ły po kilka tysięcy zwierząt. Renifery w chwili obecnej należą do 
jednego z najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt w Kanadzie. 
Dla przykładu, stado w okolicy Bathurst w Północno- Zachodnim 
Terytorium Kanady, w roku 2003 liczyło 186 tysięcy, a  w obecnym, 
2018 roku, liczy tylko trochę ponad 8 tysięcy reniferów. 

Populacja reniferów zmniejszyła się drastycznie nie tylko w Ka-
nadzie. Pierwszy wszechstronny spis reniferów został opublikowany 
w 2009 roku   i wykazał, że co najmniej 34 z 43 monitorowanych 
na świecie stad doznało zmniejszenia populacji, przy czym średni 
spadek wyniósł 57 procent z ich historycznych szczytów, a dzieje 
się tak głównie z powodu zmian klimatycznych. Naukowcy obser-
wują obecnie liczebność stad za pomocą dronów, olbrzymi spadek 
w populacji zanotowano w Rosji i w Chinach oraz w krajach skan-
dynawskich. Ogólnie na całym świecie, dziś renifery sa uznane za 
gatunek ginący. Istnieją liczne programy w wielu krajach dążące do 
podniesienia liczby pogłowia tego gatunku na świecie. 

Może w tym roku Święty Mikołaj zamiast pytać dzieci czy były 
grzeczne, powinien zapytać co zrobiły ostatnio dla ochrony środo-
wiska. Wiele naszych akcji i zachowań wpływa na ocieplanie się 
klimatu na całym świecie, a zatem zagraża przetrwaniu wielu gatun-
ków zwierząt, nie tylko reniferów. Czyńmy zatem tak, aby chronić 
renifery, bo w przeciwnym, razie, kto będzie w przyszłości pomagał 
Świętemu Mikołajowi w dostarczaniu prezentów? 
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Anna Malinowska TPSP

Listopadowe wspomnienie 
– Jan Papież i Franciszek Kolkowicz

Listopadowe wspomnienie o członkach TPSP 
to okazja do zadumy nad twórczością dwóch 
czołowych artystów związanych ze Szczawnicą, 
którzy odeszli do wieczności w 2005 i 2012 roku. 

Upływający czas szybko zaciera nawet najmocniejsze emocje, ale 
gdy zostają materialne ich źródła, łatwo jest wrócić do wydarzeń 
sprzed lat. Jan Papież i Franciszek Kolkowicz to wielce zasłużeni 
twórcy  dla działalności szczawnickiego  oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, założyciele grupy twórczej TPSP.

Kurz czasu pokrył mgiełką tajemnicy nieco zapomniane już 
obrazy z przeszłości, widoki Szczawnicy z dawnych, chociaż nie 
tak odległych lat. Wierność szczegółowi, szacunek dla przyrody, 
zachwyt nad urokiem Pienin widoczny w prezentowanych obra-

zach to wszystko można było zobaczyć w pracach malarzy, któ-
rzy jak wspominały wdowy po artystach, stanowili twórczą parę 
przyjaciół.

Początki działalności TPSP w Szczawnicy były czasem formo-
wania się grupy malarzy, do których w kolejnych latach dołączali 
twórcy prezentujący różne techniki artystyczne. Dzięki zapałowi 
i wytrwałości Jana Papieża i Franciszka Kolkowicza grupa TPSP 
powstała i przetrwała, a obecnie może poszczycić się 32-letnią hi-
storią.

Jan Papież  to autor miniaturowych akwarel, przedstawiają-
cych widoki górskich krajobrazów i architektury pienińskiej. Te 
małe rozmiarowo prace niosą ze sobą wiele ciepła, delikatności 
i wrażliwości, ukazując piękno widoków górskich, w większości 
już z ubiegłego wieku. Na wystawie prezentowane były akwarele 
przedstawiające zabytki sakralne, zamki nad Jeziorem Czorsztyń-
skim oraz  okolice Szczawnicy.

Franciszek Kolkowicz- nauczyciel, pedagog, przewodnik gór-
ski, tłumacz i twórca poezji słowackiej, a nade wszystko  utalen-
towany, sumienny i pracowity artysta, który swoje życie związał 
ze Szczawnicą, tworzył swoje obrazy wykonane w technice akwa-
reli, gwaszu, pasteli i oleju. Na wystawie mogliśmy oglądać pra-
ce olejne, które przedstawiały ulubione motywy i tematy artysty: 
,,Flisacy na Dunajcu”, ,,Kościół w Grywałdzie”, ,,Ranne mgły - 
Słowacja”, „Jesień w górach”.

Na wernisażu wystawy w dniu 7 listopada wspominano ar-
tystów i czytano fragmenty książki pt. ,,W węzełku wspomnień 
wszystko się zmieści” autorstwa Aliny Lelito i żony artysty Fran-
ciszka Kolkowicza, Krystyny, gdzie zawarte są wspomnienia zna-
jomych i przyjaciół o Franciszku. Jest to ciekawa lektura, dająca 
pełny obraz człowieka o wielu talentach i umiejętnościach.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przyjaciół, rodziny i 
znajomych obu artystów. Mamy nadzieję, że potrzebne są te chwi-
le wspomnień, aby przypomnieć tych, którzy przyczynili się do 
kulturalnego wizerunku Szczawnicy.

Podróże małe i duże

Chalkidiki – 
greckie Karaiby

Kochamy Grecję i zaprzeczyć temu w żaden sposób nie mo-
żemy i chyba nie umiemy, bo po co? Nie jest to nasze pierwsze 
spotkanie z tym krajem, bo wcześniej zdążyliśmy się zapoznać 
z nim objeżdżając go kamperem razem z przyczepą prowadzoną 
przez naszych rodziców. Potem postanowiliśmy jeszcze spenetro-
wać jedną z jej wysp, Kretę. Teraz czas na trzy palce ( Kassandra, 
Sithonia i Athos). Zaraz, zaraz a może to wcale nie palce czy też 
ręka a trójząb władcy mórz – Posejdona?

W każdym razie Chalkidiki, półwysep północnej Grecji zwie-
dzamy znowu z własnym dobytkiem czterech kółek tym razem w 
zupełnie nowej konfiguracji, bo również z… namiotem. 

Z racji upałów zaczynamy w przepięknym drewnianym, gór-
skim domku we wsi Taxiarchis, położonej u zbiegu czterech gór-
skich dróg. Cudowny klimat tego miejsca sprawia, że chciałoby 
się tam zostać dłużej. Do tego w ogóle nie czuć było tu palącego 
słońca a fantastyczny zapach lasów sosnowych i poranna kawa na 
tarasie sprawiały, że czuliśmy się jak w bajce. I kto chciał z tego 
pięknego miejsca uciekać? Jednoznaczna odpowiedź – MY!

Żądni poznawania kolejnych zakątków półwyspu zdecydowa-
nie stwierdziliśmy, że nie możemy być uwiązani powracaniem 
codziennie do tego samego miejsca, tak więc nasz namiot, choć 
nie do końca planowany w te wakacje, poszedł w ruch. W Grecji 
jest jeszcze o tyle fajnie, że czy kamperem, zwykłym autem czy 

też namiotem można się rozbić na dziko prawie byle gdzie. Choć 
z zasłyszanych informacji dzikie namiotowanie jest tam zabronio-
ne… ?

Pierwsze dni spędzamy na zaznajomieniu się z paluchami. Nie 
ma tam za dużo atrakcji oprócz paru jaskiń i jakiś drobnych wy-
kopalisk, toteż głównym celem podróżnych są tu plaże. A jest ich 
tyle, że ciężko byłoby je nam nawet tu wymieniać z imienia i na-
zwiska ;) Jedno co je łączy to super piasek i piękny kolor wody!

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

fot. Joanna  Dziubńska
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Zwykłe-niezwykłe 
świąteczne warzywa

Rzadko zastanawiamy się nad tym z czym 
mamy do czynienia na co dzień. Ot, choćby wa-
rzywa, które spożywamy zapewne bez zastano-
wienia. Tymczasem, gdy się bliżej zapoznać z 

ich właściwościami, niekoniecznie użytkowymi, ze zdumieniem 
przekonujemy się, jak mało o nich wiemy. Zwłaszcza w dzisiejszej 
dobie okrutnego, często prześmiewczego racjonalizmu.

Dlatego proponuję, abyśmy przypomnieli na tyle, na ile to moż-
liwe, dziwne, dzisiaj może nawet mało zrozumiałe, zwyczaje z 
tego miłego okresu, jakim jest okres Świąt Bożego Narodzenia, a 
których głównymi „bohaterami” uczyńmy nasze zwykłe-niezwy-
kłe warzywa.

Zacznijmy od „mocnego uderzenia”. Czosnek 
(Alium)! Ważne warzywo. Przed laty w dniu św. 
Łucji święcono czosnek, a potem smarowano nim 
drzwi obory, aby uniemożliwić czarownicom ode-
branie krowom mleka. Natomiast w wigilię Bo-
żego Narodzenia, po rannej modlitwie, pocierano 
sobie czosnkiem zęby, aby nie bolały przynajmniej 
przez rok. Czosnek pojawiał się także na stole wi-
gilijnym. W niektórych okolicach kładziono dwa-
naście ząbków czosnku, tyle ile dań, na rogach i 
na krawędziach stołu, a dopiero potem stawiano 
na blacie naczynia z jedzeniem. Wierzono, że czo-
snek ze stołu wigilijnego ma moc leczenia przez 
cały rok wszelkich chorób zarówno u ludzi, jak i 
u zwierząt. Niekiedy ucztę wigilijną zaczynano od 
specyficznej zakąski złożonej z... cebuli i czosn-
ku. Czosnek jedzony w Boże Narodzenie miał też 
zapobiegać napastowaniu przez złe duchy i służył 
jako środek profilaktyczny przeciw bólowi gardła. 
Z dobrodziejstw magicznych właściwości czosnku 
korzystały też zwierzęta domowe. Tak np. w wigilię 
pies, kogut i gąsior dostawały po kawałku chleba z czosnkiem, 
żeby były złe i dobrze pilnowały gospodarstwa. Natomiast kurom 
dawano czosnek ze słoniną, chroniąc je w ten sposób od pypcia. 

Groch (Pisum) jest jedną z potraw wigilijnych znaną w całej 
Polsce. Na Podhalu jest pierwszą w kolejności potrawą w jadłospi-
sie wigilijnym, a tu i ówdzie zaczynano nawet wigilię od łamania 
się opłatkiem, umaczanym w grochu. Na Podkarpaciu podczas 
jedzenia tej potrawy pukano w okno, mówiąc: „Wilku, chodź do 
grochu, a jak przyjdziesz do grochu, to nie chodź co roku”. Miało 
to skutecznie zapobiegać niepożądanym wizytom tych drapieżni-
ków w wiejskich obejściach. Kury dostawały resztki grochu wi-
gilijnego, za co miały się odwdzięczyć niosąc obficie jaja przez 
cały rok. Ale są też doniesienia, że w niektórych okolicach nie 
wolno było jeść grochu przed wieczerzą wigilijną. Kto by się na 
to odważył – spróchnieją mu zęby! Albo – po spożyciu grochu, 
zwłaszcza surowego, można się było nabawić pryszczy na twarzy. 
Zakazywano jedzenia tej potrawy szczególnie pasterzom, bo jeśli 
by zakaz złamali krowy będą im się „gziły” przez cały rok. W 
dawnych czasach służba na dworach powinna była unikać jedze-
nia grochu szczególnie między Bożym Narodzeniem a Nowym 
Rokiem, gdyż jeśli to uczynią zostaną „niechybnie obici przez 
swych panów”.   

Jabłoń (Malus) uosabiano nierzadko z drzewem życia, toteż nic 
dziwnego, że jej owoce były używane do różnego rodzaju wróżb 
w czasie Bożego Narodzenia. Np. kiedy wieczerzające w wigilię 
osoby kroiły jabłka, a ktoś miał pecha i rozkroił ziarnko jabłkowe 
lub nie daj Boże dwa ziarnka, mógł nie doczekać przyszłej wigilii, 
a w najlepszym razie miał „szansę” nabawić się w ciągu roku po-
ważnej choroby. Wierzono, że gdy na Pasterce dziewczę przeszło 
obok chłopaka przełykającego ostatni kęs jabłka wigijnego, zosta-
wało jego żoną. Podobnie, wystarczyło, że jeśli w dzień wigilijny 
dziewczyna, jedząc jabłko, przejdzie obok chłopca, stawałó się 
to zapowiedzią ich rychłego małżeństwa. Dla zapewnienia sobie 
urodzaju jabłek w nadchodzącym roku uciekano się do symbolicz-
nych gróźb w stosunku do jabłoni. Na Podhalu gospodarz wycho-
dził w wigilię do sadu i przykładał do jabłoni siekierę, mówiąc „a 
zetnę cię”, na co jego żona wołała „nie ścinaj, bo będzie rodziła”. 
Wtedy gospodarz odejmował od pnia siekierę, darując życie drze-
wu i... jabłkowy urodzaj był zapewniony.  

Jęczmień (Hordeum), w postaci kaszy, krup jęczmiennych, 
był - jako potrawa wigilijna - zjadany bardzo skrupulatnie i do-
kładnie, aby w przyszłym roku zboże to dobrze obrodziło. Jeśliby 
na talerzu coś zostało, plon mógłby być niewielki. Kluskami lub 

plackami jęczmiennymi dzielono się także z by-
dłem. Popularne były wróżby z ziaren jęczmienia, 
z kłosów leżących na stole, pod obrusem. Dobre, 
pełne ziarna oznaczały, oczywiście, urodzaj. Po-
dobnie jak w przypadku grochu, kury nakarmio-
ne w wigilię ziarnem jęczmienia niosły się dobrze 
przez cały rok.

Interesujący przesąd dotyczył kapusty (Brassica). 
Otóż, w niektórych częściach kraju przestrzegano 
zasady, obowiązującej do Nowego Roku, aby nie sia-
dać do stołu wigilijnego z... grzebieniem w kieszeni! 
W przeciwnym wypadku gąsienice z pewnością za-
atakują uprawę tego cennego warzywa.

Konopie (Cannabis) dostarczały na stół wigi-
lijny potrawy zwanej siemianką, siemieniatką lub 
siemieńcem. Siemię konopne warzono, wsypywano 
do naczynia i tłuczono, aż do wypłynięcia mlecz-
nej cieczy, którą gotowano. Potrawa ta, jedzona w 
wigilię, chroniła od bólów gardła przez cały rok. 
Siemię podawano w wigilię również kurom, aby 
dobrze się niosły w ciągu roku. Obowiązywały też 

pewne zakazy, dotyczące tej rośliny. Np. od początku adwentu do 
wigilii nie można było naruszyć zapasu nasion konopnych, żeby... 
w ciągu roku ich nie zabrakło.

Owies (Avena), wraz z sianem, często rozścielało się pod obru-
sem na czas wieczerzy wigilijnej. Dla zwiększenia urodzaju drzew 
owocowych obwiązywało się je powrósłami ze słomy owsianej. 
Towarzyszyły temu słowa życzeń, aby drzewo zrodziło tyle owo-
ców, ile ziarenek owsa w snopie. W wigilię dawano też ziarno 
owsa gąsiorom i kurom, „aby się dobrze wiodły”.

Ziemniaki (Solanum), niegdyś ważna potrawa wigilijna, bywa-
ły dokładane do siana pod obrus, a potem przechowywane cały 
rok jako lekarstwo. W niektórych okolicach naskrobanie dużych 
ziemniaków dawało gwarancję udanego ich przyszłego urodzaju. 
Ale także w przypadku ziemniaków obowiązywały zakazy, jak 
np. w okolicach Radomia, gdzie nie wolno było jeść kartofli na 
śniadanie w dzień wigilijny, bo wtedy ich nieurodzaj był gwaran-
towany. Gdzie indziej zaś zakazywano jedzenia ziemniaków w 
wigilię, aby nie nabawić się... wrzodów w gardle.

Mając – oczywiście - na uwadze różne zakazy i nakazy obo-
wiązujące w tym niezwykłym okresie, mimo wszystko życzę 
wszystkim Państwu spokojnych, prawdziwie błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia.

    Ludwik Frey

fot. Czosnek /Alium/
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