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Barbara Alina Węglarz

„Szczawnica. Podróż do kurortu 
w XIX wieku i dzisiaj”
Wydawnictwo Astraia. Kraków 1918

Historia Szczawnicy co roku zostaje coraz dokładniej utrwalo-
na i opisana. Piękno naszej miejscowości najlepiej jednak oddają 
wydawnictwa albumowe, zawierające wiele interesujących zdjęć. 
Taki właśnie album pt.  „Szczawnica. Podróż do kurortu w XIX 
wieku i dzisiaj” pojawił się w grudniu. Jego autorką jest Barba-
ra Alina Węglarz, kustosz Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy 
– Szlachtowej, wydawcą Oficyna Artystyczna Astraia, a publi-
kację wspomogła finansowo Fundacja Andrzeja Mańkowskiego 
- Szczawnica.

Promocja książki odbyła się 14 grudnia 2018r. w Jazz Barze 
Dworku Gościnnego, już w klimacie przedświątecznym. Wszyst-
kich przybyłych 
gości przywitała 
w imieniu gospo-
darzy budynku, 
firmy Thermaleo 
i prezesa Fun-
dacji Andrzeja 
Mańkowskiego, 
Agnieszka Żar-
ska, która również 
zapowied z ia ła 
i przedstawiła 
autorkę Barba-
rę Węglarz i re-
prezentującego 
wydawnictwo Astraia  - Rafała Monitę. O długim, kilkuletnim, 
procesie powstawania dzieła i różnych zmianach koncepcji jego 
ukazania się wspomniał wydawca, który także pochwalił się do-
tychczasowymi publikacjami wydawnictwa, związanymi z tema-
tyką tatrzańsko – podhalańsko – pienińską. 

Zawartość albumu przybliżyła Barbara Węglarz, w prezentacji 
multimedialnej, ukazując jego poszczególne rozdziały i barwnie o 
nich opowiadając. Jej opowieść była jak podróż do najdawniejszej 
Szczawnicy, z czasów Józefa Szalaya i późniejszych,  ukazanej 
na mapach, starych obrazach, fotografiach, pocztówkach, litogra-
fiach (Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Józefa Szalaya, Walerego 
Eljasza-Radzikowskiego, Mariana Trzebińskiego, Awita Szuber-
ta), a także tej XXI. wiecznej, oddanej pędzlem współczesnego 
artysty - akwarelisty Michała Suffczyńskiego i obecnej na zdję-
ciach zrobionych z lotu ptaka… Zawartość książki uzupełniają 
winiety reklamowe uzdrowiska sprzed II wojny światowej, a po-
intują fotografie rewitalizowanych obiektów i miejsc związane z 
działalnością spółki Thermaleo, która od kilkunastu lat zarządza 
Uzdrowiskiem Szczawnica.

Album to jednak nie same ilustracje. Dawne fotografie, grafiki, 
mapy, pochodzące z archiwum bibliotek i muzeów oraz prywat-
nych zbiorów Barbary Węglarz czy Katarzyny i Rafała Monitów, 
zostały oprawione wspaniałą treścią, autorstwa Barbary Węglarz. 
To mnóstwo wiadomości o historii uzdrowiska w Szczawnicy, 
sposobie podróżowania do wód, rodzajach przedstawiania wido-
ków miejscowości i jej otoczenia przez artystów, opisów willi i in-
nych obiektów, szczególnie samego Dworka Gościnnego, któremu 
poświęcono osobny rozdział czy wreszcie dziejom najnowszym 
kurortu.

Album „Szczawnica. Podróż do kurortu w XIX wieku i dzisiaj” 
ma szansę stać się niezwykłą pamiątką dla gości uzdrowiska i tu-
rystów czy nowym źródłem wiedzy o swoim mieście dla szczaw-
niczan. Tę publikację warto mieć i często ją otwierać – dla przy-
jemności oglądania archiwalnych zdjęć i dla poszerzenia swoich 
wiadomości o podpienińskim grodzie.

Alina Lelito

7 finał Gali Solidarnej Szkoły za nami !

4 grudnia odbyła się uroczysta gala „Solidarna Szkoła 2018”, 
podczas której poznaliśmy zwycięzców 7. edycji konkursu dla 
najbardziej zaangażowanych społecznie szkół w ramach progra-
mu „Stypendia św. Mikołaja”.

W uroczystości wzięły udział szkoły, które znalazły się w fina-
le tegorocznej edycji konkursu oraz goście specjalni, przyjaciele 
i darczyńcy Fundacji Świętego Mikołaja. Nagrody wręczyli zało-
życiele Fundacji – Joanna Paciorek i Dariusz Karłowicz, galę pro-
wadzili zaś znani dziennikarze, Marta Januszewska oraz Tomasz 
Wolny. 

Do tegorocznej edycji konkursu „Solidarna Szkoła” zakwalifi-
kowało się 85 placówek z ponad 300, które biorą udział w progra-
mie „Stypendia św. Mikołaja”.

Nasza szkoła -  Liceum Ogólnokształcące w Krościenku n.D 
-  znalazła się w gronie 12 najlepszych szkół nagrodzonych w czte-
rech kategoriach. Zdobyliśmy 3 miejsce w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. 
W tej edycji zgromadziliśmy kwotę 14 959,60 zł, z czego jesteśmy 
niezwykle dumni. Serdecznie dziękuję wszystkim stypendystom, 
anonimowym darczyńcom i pozostałym wolontariuszom, którzy 
brali udział w różnych akcjach prowadzonych na rzecz pozyskania 
funduszy. 

Nasze Liceum na Gali reprezentowały tegoroczne stypendyst-
ki: Julia Niewiadoma, Julia Jurkowska, Alina Węglarz, Maria 
Janczura oraz Gabriela Wolska wraz z opiekunami: dyrektorem 
Robertem Dębskim oraz koordynatorem stypendialnym w szkole, 
Elżbietą Wójcik.

Korzystając z pobytu w stolicy zwiedziliśmy przy okazji Cen-
trum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Niecodzienną 
atrakcją pobytu w tym miejscu była możliwość znalezienia się 
w prawdziwym skarbcu i wzięcia do ręki sztaby złota o wartości 
niemal 2 milionów złotych. Trzeba przyznać, że nie było to ła-
twe. Centrum oferuje wiele atrakcji, a także możliwość poznania 
historii kształtowania się pieniądza i bankowości na świecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem naszego kraju. Nieodłącznym ele-
mentem wyjazdu była również wizyta w Złotych Tarasach. Nie-
stety, na zakupy nie dało się zabrać trochę gotówki z bankowego 
sejfu, a szkoda…moglibyśmy zabawić się w szczodrego, świętego 
Mikołaja…

Relację z gali można obejrzeć na FB Fundacji, a fotorelacja 
z gali dostępna jest również na stronie www: https://mikolaj.org.
pl/aktualnosci/fotorelacja-z-gali-finalowej-7-edycji-konkursu-so-
lidarna-szkola/

Gala odbyła się pod patronatem honorowym Małżonki Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Agaty Kornhauser-Dudy.

Partnerzy gali: FRSE, Promark Light, Marion
Patroni medialni: 3 Program Polskiego Radia, TVP1, Dyrektor 

Szkoły
U8p[źródło: materiały informacyjne Fundacji Świętego Miko-

łaja oraz własne przeżycia.
Elżbieta Wójcik
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Sylwester 2018
Tegoroczny Sylwester pod Gwiazdami i wspólne witanie Nowego Roku przy PKL Palenica w Szczawnicy miał bardzo żywio-

łowy charakter. Najpierw w taneczny nastrój przybyłych gości i mieszkańców wprowadzili DJ-e Kudłaty Sound System i Mr. 
Blue Note. Następnie sceną pod kolejką zawładnęły góralskie rytmy zespołu Folk Power. Po złożeniu przez Artura Majerczaka 
pienińskich życzeń od organizatorów imprezy: Władz Samorządowych Szczawnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury, nastąpił wi-
dowiskowy pokaz sztucznych ogni, a po nich dalsza wspólna zabawa. Po raz kolejny okazało się, że można radośnie i bezpiecznie 
świętować nadejście Nowego Roku w plenerze. Nawet pogoda sprzyjała! 

Wszystkim Mieszkańcom Szczawnicy i Gościom miasta - pomyślnego i szczęśliwego Nowego Roku!!!

Kronika Grupy Podhalańskiej GOPR 

Z życia Sekcji Operacyjnej Szczawnica 
Jesienno-zimowy okres to czas rozliczeń i podsumowań działalno-

ści ratowniczej pogotowia. Okres największej liczby wypadków przy-
pada na czas od kwietnia do października. Ten czas był dla nas bardzo 
pracowity. Akcje, do  których byliśmy dysponowani, były bardzo zróż-
nicowane, od mało skomplikowanych wyjazdów po wielogodzinne 
wyprawy wymagające udziału kilkudziesięciu z nas. Były akcje, które 
kończyliśmy w miłej atmosferze  i niestety takie, które kończyły się 
transportem ciała do doliny. 

W tym okresie odnotowaliśmy 85 wypadków, 8 z nich wymagało 
użycia specjalistycznych technik ratownictwa na rzekach szybko pły-
nących i powodziowych z użyciem pontonu np. działania polegające na 
transporcie  żywności do Os. Kras odciętego przez wysoki stan wody. 

W kilku akcjach współpracowaliśmy z zespołami lotniczego pogo-
towia ratunkowego oraz z załogą śmigłowca TOPR, miedzy innymi 2 
akcje reanimacyjne, gdzie po przywróceniu funkcji życiowych przeka-
zaliśmy poszkodowanych do załogi LPR. Do tych akcji był użyty defi-
brylator AED współfinansowany m.in. ze środków UMiG Szczawnica.

W kilkunastu akcjach po dojeździe na miejsce współpracowaliśmy 
z zespołami ratownictwa medycznego. Takie akcje to np.  wypadek 
przy pracach leśnych, na skutek którego poszkodowany doznał ampu-
tacji kończyny dolnej.

Były wielogodzinne wyprawy, które wymagały dużej ilości ludzi 
oraz sprzętu. Odnotowaliśmy kilka takich akcji np. akcja poszukiwaw-
cza mężczyzny w rejonie Czarnej Wody, gdzie współpracowaliśmy z 
lokalnymi służbami tj.  OSP, Policją oraz śmigłowcem TOPR. 

 Uczestniczyliśmy również w akcjach polegających na transporcie 
poszkodowanych w bezpieczny teren za pomocą noszy. Trudna akcja, 
która wymagała tego typu działań to transport kobiety z bólem w klat-
ce piersiowej z wysoko położonego przysiółka w Ochotnicy. Transport 

samochodem uniemożliwił padający deszcz, który zamienił lokalne 
drogi  w rwący potok. 

Duża część naszych zgłoszeń to wyjazdy do wypadków rowerzy-
stów na ścieżkę pieszo- rowerową oraz osób korzystających z prome-
nady spacerowej. W większości to zdarzenia, które kończyły się zła-
maniami kończyn lub otarciami. Odnotowaliśmy też poważniejsze 
wypadki spowodowane utratą przytomności, bądź atakami epilepsji. 

Przez cały ten okres prowadziliśmy działania profilaktyczne dla 
szkół oraz działania urozmaicające lokalne festyny. Zajęcia realizowa-
ne w ten sposób to np. rozstawianie ścianki wspinaczkowej na festy-
nach w Szlachtowej i Jaworkach oraz „Bezpieczne góry dla każdego 
– profilaktyka kluczem do ograniczenia wypadków”, projekt finanso-
wany z środków UMiG Szczawnica.

Okres ten bogaty był także w liczne treningi ratownicze mające na 
celu doskonalenie umiejętności ratowników.  

Braliśmy udział także w uroczystościach różnych służb i instytucji. 
Były to np. uroczystości upamiętniające zmarłych ratowników i prze-
wodników na Słowacji, na które zostaliśmy zaproszeni przez kolegów 
z Horskiej Zachrannej Służby. 

Miłą chwilą był również dzień ratownika, podczas którego jeden z 
naszych kolegów z sekcji na ręce naczelnika złożył uroczyste przyrze-
czenie słowami „ ….Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru….” 
i stał się pełnoprawnym ratownikiem GOPR. 

Odwiedziliśmy groby zmarłych kolegów, którzy przed nami nieśli 
pomoc w górach, paląc im znicze rozmyślaliśmy o słowach góralskiej 
nuty „Ej byli chopcy byli, ej ale sie minoli”.

Przed świętami tradycyjnie spotkaliśmy się przy wigilijnym stole, 
podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia.

W sylwestra pożegnaliśmy stary rok zjeżdżając z pochodniami trasą 
narciarską na Palenicy.  

W 2018 roku zanotowaliśmy 125 interwencji i wypadków w górach.

Kuba Bańkosz 
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Wizyta Mikołaja w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym w Szczawnicy

Spotkanie z Mikołajem to wspomnienie najpiękniejszych chwil 
z dzieciństwa. Oczekiwanie na Kogoś bezinteresownego,  dobre-
go, kojarzy się wyłącznie pozytywnie. Przychodzi do wszystkich  
dzieci i jest tylko dla nich. Przedszkolaki go  potrzebują, by wie-
rzyć w dobro, dzięki niemu ładują swoje „emocjonalne akumula-
tory” i wzmacniają się psychicznie.  Zabawy i zajęcia poprzedza-
jące spotkanie z Mikołajem uosabiają  magię, tajemnicę, ukazują 
system wartości. Podczas zajęć dzieci  rysowały swoje marzenia, 
poznawały nowe piosenki, układy taneczne, rozmawiały o potrze-
bie pomagania innym. Wszystkie grupy pracowicie przygotowały 
się na to spotkanie. Obecni na uroczystości rodzice z zachwytem 
obserwowali popisy artystyczne  swoich pociech. Mikołaj pozwolił 
im powrócić do czasów dzieciństwa. Śmiechu i radości było wiele.

Wizyta  Mikołaja  wprowadziła wszystkich w radosny klimat 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

B.N.

MIKOŁAJ W STK
Po raz dwudziesty trzeci Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

wraz księdzem proboszczem szczawnickiej parafii zorganizowali 
spotkanie ze św. Mikołajem dla rodzin wielodzietnych i osieroco-
nych oraz sympatyków. Po raz pierwszy w spotkaniu w kościele 
p.w. św. Wojciecha wzięli także udział ministranci oraz członko-
wie scholi prowadzonej przez ks. Grzegorza. Na wszystkie dzieci 
czekały piękne paczki z prezentami. W sumie św. Mikołaj rozdał 
około 200 paczek!

Organizatorzy serdecznie dziękują księdzu prałatowi Francisz-
kowi Bondkowi za bardzo duże zaangażowanie i czynną pomoc 
św. Mikołajowi. Radość dzieci była przeogromna!

Grudniowego dnia wieczorkiem, 
szedł drogą Mikołaj z workiem...
   Najpierw rozdawał cukierki wszyst-

kim dzieciom dużym i małym, potem 
rozświetlił miejską choinkę "przy 
wiewiórce" i pozował do pamiąt-
kowych zdjęć. Na koniec zapro-
sił wszystkich do cieplutkiej 
sali kinoteatru "Pieniny" 
na odgadywanie zagadek, 
wspólną zabawę i poka-
zy sztukmistrzowskie. 
Trzeba przyznać, że 
dzieciaki dziel-
nie pomagały i 
wspaniale się 
bawiły!

Organizato-
rem spotkania 
był Miejski 
Ośrodek Kul-
tury, który ba-
aardzo lubi, 
gdy dzieci się 
cieszą!

AL

MIKOŁAJ U DZIECI Z OCHRONKI ss. Służebniczek
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Bajarze znad Grajcarka 
u Seniorów w Jaworkach

20 grudnia, w godzinach dopołudniowych, członkowie Sto-
warzyszenia 60+ „Młodzi Inaczej” wybrali się z życzeniami 
świątecznymi do pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Ja-
workach. W ten piękny bożonarodzeniowy czas, ubrani w stroje 
góralskie, z gwiazdą, ze śpiewem pastorałek i kolęd, chcieliśmy 
dać trochę radości świątecznej tym, którzy tam przebywają.

Przy opłatku złożyliśmy sobie nawzajem życzenia i pośpiewa-
liśmy wspólnie kolędy. Były też drobne upominki, którymi obda-
rowaliśmy pensjonariuszy. I tak w miłej atmosferze, przy pięknie 
ubranej choince, uśmiechach na twarzy spędziliśmy ten czas sma-
kując pierniczki, drobne ciasteczka, popijając herbatę i kawę.

Dziękujemy Seniorom i Paniom Opiekunkom za miłe przyjęcie.

Barbara Szela

Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

W 2018r. minęło 80 lat od pierwszego publicznego wystąpie-
nia Orkiestry Dętej OSP, podczas uroczystości trzeciomajowych 
w 1938 roku.

Niestety dorobek pierwszych lat działalności orkiestry, prze-
kreślił wybuch wojny. Dopiero w 1946 roku zespół zaczął się od-
radzać. Po trudnych latach 50, w 1958r. orkiestra ponownie po-
wróciła do OSP. Na przestrzeni minionych 80 lat miała okresy 
świetności i gorsze lata.

Obecnie orkiestra jest reaktywowana dzięki staraniom księdza 
Grzegorza Salamona, a opiekuje się nią dyrektor szczawnickiej 
filii szkoły Muzycznej z Nowego Targu - Józef Pańszczyk. Na-
wiązano współpracę ze szkołą muzyczną i można powiedzieć, że 
wszystko tworzone jest od podstaw, z udziałem młodego pokole-
nia muzyków.

Dla Ciebie, Polsko
Przedostatnim akcentem związanym ze szczawnickimi obcho-

dami 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stał 
się wzruszający koncert pt. Dla Ciebie, Polsko, który odbył się 7 
grudnia 2018r. w kinoteatrze „Pieniny”. Na scenie w repertuarze 
pieśni i piosenek legionowych, patriotycznych i wojskowych wy-
stąpili: Muzyczny Przystanek, Zespół „Juhasy”, Grupa Wokalna 
Kantabile i Chór Pienińskiego Uniwersytetu III Wieku, działający 
pod kierownictwem Ewy Zachwiei. 

Koncert został bardzo życzliwie przyjęty przez publiczność, 
która włączała się do wspólnego śpiewania oraz oklaskami za-
grzewała najmłodszych wykonawców.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Artystyczne i Tera-
peutyczne Muzyczny Przystanek, prowadzone 
przez Ewę Walkowską oraz Miejski Ośrodek 
Kultury.

AL
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Pienińska Krzywa Jabłonka 
na Królewskiej 

Różnorodność artystyczna w sztuce, jak też różnorodność bio-
logiczna w naturze, są bardzo pożądane. Co więcej, powinny być 
pieczołowicie chronione, aby zachować bogactwo zarówno przy-
rody, jak i sztuki. I taką właśnie różnorodność tematyki, technik, 
temperamentów i emocji, jakie emanowały z poszczególnych 
dzieł, można było oglądać w dniu 1 grudnia 2018 r. w lokalu Bi-
blioteki Miejskiej, przy ul. Królewskiej 59, w Krakowie, podczas 
wernisażu wystawy artystów przybyłych „spod samiućkich Pie-
nin”. 

Swe prace zaprezentowali Państwo: Anna Madeja, Joanna 
Dziubińska, Danuta Franczak, Iwona i Zbigniew Lachowie oraz 
Kazimierz Mordarski. Wszyscy – jak podkreśliła inicjatorka wy-
stawy, Pani Joanna – to artyści samoucy, ale obdarzeni darem 
Bożym, ową iskrą, która w pewnym momencie przeradza się w 
jasny i czysty płomień artyzmu. Niemniej niezbędna jest przy tym 
żmudna, zwyczajna, rzemieślnicza praca.

Przywódczyni „silnej gromadki”, Joanna Dziubińska, przedsta-
wiła swe obrazy sporządzone w technice decoupage i dwa obrazy 
na szkle malowane, jak zazwyczaj o tematyce religijnej, z udu-
chowionymi postaciami świętych i aniołów. Kazimierz Mordarski 
zaprezentował duże formaty prac (olej i suchy pastel). Były to kra-
jobrazy górskie, ale przede wszystkim uwagę zwracały wspaniale 
namalowane zwierzęta (realistyczne, ale absolutnie nie kiczowa-
te), jak np. wilk, który – wydawało się - wprost wyskakiwał z ram, 
sympatyczny kot, ptaki łowne i drapieżna sowa, spadająca z góry 
na ofiarę. Trudno było oderwać oczy od obrazu przedstawiającego 
romantyczne okno w starej – jak należy mniemać – chacie, ozdo-
bione czerwonymi pelargoniami. 

Niezwykłe, nastrojowe fotografie, poddane prawdziwie arty-
stycznej obróbce, przywiózł Zbigniew Lach. To m.in. znakomite, 
wprost chwytające za serce, pełne prawdy o człowieku, portrety 
nieżyjącego już szczawnickiego rzeźbiarza i malarza, Henryka 
Zachwiei oraz Jana Malinowskiego „Haledroka”. 

Danuta Franczak gustuje w tworzeniu uroczych i nastrojowych 
akwarelek o zimowej tematyce. Są to głównie pejzaże górskie, ale 
także malownicze chaty i kapliczki. Trafił się też interesujący por-
tret, pewnego przystojnego francuskiego młodego człowieka.

Niezawodna, jak zawsze, Anna Madeja wprowadziła widzów 
swymi pracami malowanymi na szkle w anielskie i bożonaro-
dzeniowe klimaty: szopki większe i mniejsze, a także tradycyjne 
sceny z życia górali. Warto było poświęcić więcej uwagi pełnemu 
dynamiki obrazowi archanioła Gabriela poskramiającego szatana, 
przedstawieniu swego rodzaju anielskiej „Flory”, niosącej kosz z 
owocami oraz obrazowi  z trójką anielskich muzykantów.

Na filarkach sali bibliotecznej, w której znalazły się wszyst-
kie dzieła, zawisły dyskretnie porozmieszczane prace autorstwa 
Iwony Lach, tzw. „łapacze snów” (wzorowane na sztuce Indian z 
Ameryki Północnej), czyli oryginalnego kształtu wyroby „dzier-

gane” na szydełku, bez – jak zapewniała autorka - aspiracji arty-
stycznych; wykonywane po prostu dla odpoczynku i odprężenia.

To wspaniale, że Pani Joanna Dziubińska wraz z przyjaciółmi 
przyjeżdża od wielu już lat do Biblioteki przy ulicy Królewskiej. 
Dzięki temu krakowianie mogą posmakować w te krótkie, często 
pochmurne grudniowe dni, nieco szczawnickiego, przedświątecz-
nego, kolorowego i optymistycznego w swej wymowie szczawnic-
kiego klimatu.

Jak zawsze podczas wernisaży prac „ludzi z Krzywej Jabłonki” 
nie brakło smakołyków i napitków, często własnej „jabłonkowej” 
produkcji. Dodajmy, że czwórka muzykantów z Kapeli Zbójnic-
kiej ze Szczawnicy, przygrywała pięknie i z ogromnym tempera-
mentem, podtrzymując ów szczawnicki, podpieniński nastrój.

Ludwik Frey 

Poezja spod kapelusza Andrzej Dziedzina Wiwer

- POSTARZAŁO - 

Hej Mój Mocny Boze
Cy jus tego nie doś
Bieres mi dziś zdrowie
Wceśni wziołeś modoś

Chytko przeminoła
A godając prości
Nim sie cłowiek spostrzyg
Było po modosci

A jednó rzec powio
Wióze sie z modosció
Bo zef w ni sie spotkoł
Ze swojó miłośció

I bez całe zycie
Miłoś mie wspiyrała
Modoś zdrowie posło
Miłoś pozostała

Choć sie zestarzała
To łostała z nomi
Przy nasy starości
Nigda my nie somi
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Świąteczne Zawody 
Pływackie

18.12.2018

Prawie 100 młodych pływaków z Pie-
nin, uczestniczyło w Świątecznych Za-
wodach Pływackich w hotelu Jan. Było 
wszystko - emocje na najwyższym pozio-
mie, szalejący kibice, medale i nagrody, 
radość zwycięzców i ich rodziców. Fre-
kwencja pokazała, że pływanie zyskuje 
na popularności, i z roku na rok, przyby-
wa osób, które uprawiają tą dyscyplinę.

Zawody zostały rozegrane w kilku ka-
tegoriach wiekowych – tak, aby każdy z 
młodych pływaków miała szanse na me-
dal.

„ Dzisiaj wygrali wszyscy - każda z 
osób, które miały odwagę stanąć na star-
cie, bo chodziło przede wszystkim o dobrą 
zabawę‘’ – mówi Bartosz Ciesielka, orga-
nizator zawodów –  dodaje „największym 
problemem, jest jednak brak porządnego 
basenu w Pieninach. Niecka w hotelu Jan, 
mimo że jest dobra do pływania rekre-
acyjnego, nie jest przystosowana do nauki 
pływania, a tym bardziej do treningów. 

Jedyny basen w Szczawnicy nie zapewni 
odpowiednich warunków dla dzieci chcą-
cych podjąć naukę, mieszkańców, którzy 
chcą popływać rekreacyjnie  ale najważ-
niejsze – turystów, którzy uciekają na 
pływalnie do Białki, lub Nowego Targu.‘’ 
Zawody zyskały pozytywny oddźwięk, 
więc organizatorzy planują już edycję let-
nią, i oczywiście powtórkę zawodów świą-
tecznych w przyszłym roku.

Pełne wyniki na stronie www.pienin-
skaszkolkaplywacka.pl

Wyniki: 
                
DO LAT 5 – BEZ POMIARU CZASU            
DZIEWCZYNKI   
1  EMILIA PIOTROWSKA 
2  JOWITA NOWACZYK 
3  KALINKA SKIERKA 
  
CHŁOPCY             
1  KRZYSZTOF WYPART 
2  JAN PAWŁOWSKI 
3  KACPER GIEMZIK 
  
KATEGORIA II LAT 6-7    

DZIEWCZYNKI   
1  ANIA  PALICA 
2  DOMINIKA PEŁCZAK 
3  GABRIELA  WROCŁAWIAK 

 CHŁOPCY             
1  KRZYSZTOF  DUSIK 
2  DAWID  MONTERIAN 
3  SEBASTIAN  WOJTASZEK 
  
III KATEGORIA  LAT  7 – 8 

DZIEWCZYNKI 
1  ALEKSANDRA  DUSIK   
2  ANIELA ZIEMIANEK        
3  KLARA  PAWŁOWSKA    
  
CHŁOPCY             
1  MAKS   WRÓBEL 
2  DOMINIK  WOLOSZCZYK 
3  MICHAŁ  PALICA 
  
IV KATEGORIA  10-11 LAT         
DZIEWCZYNKI   

1  KATARZYNA  KACWIN              
2  MAJA  NAGLIK                
3  JUSTYNA ADAMCZYK    
  
CHŁOPCY             
1  BARTŁOMIEJ  MASTASKI 
2  MICHAŁ  WALIGÓRA 
3  WIKTOR  SMOLARSKI 
  
KATEGORIA V 12-13 lat 
DZIEWCZYNKI 
1  KAROLINA  HRYC 
2  MARIA KLAG 
3  ROKSANA  SKOCZEŃ 
  
CHŁOPCY             
1  MICHAŁ  GOŁDYN 
2  KAJETAN  ŻARSKI 
3  MIKOŁAJ  SZCZEPANIAK

PIENIŃSCY WOJOWNICY
Gala Bushi to cykliczna impreza organizowana przez soke Sta-

nisława Majchrzaka dla wszystkich miłośników sztuk walki. 
Hala sportowo-widowiskowa w Łącku staje się miejscem spo-

tkania wielu mistrzów wraz ze swoimi uczniami,  reprezentują-
cymi różne style walki, nieraz dla nas bardzo egzotycznych np. 
Eskrima (filipiński styl walki krótkimi pałkami- kijami), Kendo 
(japońska sztuka walki mieczem) i wielu bardziej lub mniej zna-
nych odmian karate, kung fu, ju jitsu, thai boxu, kick boxingu. Mi-
strzowie z różnych krajów – Polski, Czech, USA, Niemiec, Rosji, 
Wielkiej Brytani, Czarnogóry, Ukrainy, Serbii, a nawet z Kuwejtu 
promują swoje style robiąc pokazy, szkolenia.

Na zaproszenie organizatora - Mistrza Stanisława Majchrza-
ka - nasz klub ,,Highlander”  reprezentował region Pienin. Przy-
byliśmy liczną grupą i wzbudziliśmy lekki podziw wśród innych 

adeptów. Mistrzowie w kuluarach złożyli na moje ręce podzięko-
wanie za rozpowszechnianie sportów walki, a cała sekcja została 
nagrodzona certyfikatami uczestnictwa i srebrnymi medalami!

Mieliśmy okazję potrenować z Wielkimi Mistrzami. Cezary 
Podraza, 10-krotny mistrz świata w kick  boxingu, Jan Sałamacha 
i Rafał ,,Baca” Szaflarski to mistrzowie świata także w tej dyscy-
plinie, którzy poprowadzili dla nas indywidualne szkolenia. Sen-
sei Sylwester Potoczny poświęcił dla klubu  swój cenny czas szko-
ląc nas w systemie Krav Maga. Kilku Mistrzów wyraziło chęć 
przybycia do Szczawnicy na seminaria, jeśli takowe zorganizu-
jemy, byli bardzo zainteresowani naszym regionem, (szczególnie 
goście zagraniczni bardzo byli zaintrygowani spływem Dunajca).

Myślę, że KSW ,,Higlander”, wraz z naszym Przyjacielem sen-
sei Sebastianem Westrychem i jego uczniami, godnie reprezento-
waliśmy rejon Pienin i Podhala, przedstawiając go jako miejsce, 
gdzie rośnie pokolenie Wojowników.

            sensei Zbyszek ,,Highlander” Lach
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Wernisaż radosny jak święta 
Bożego Narodzenia

Grudniowe spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Perła” w Szczawnicy miało charakter wyraźnie bożonarodzeniowy. 
Stało się to za sprawą ostatniej wystawy prac uczestników ŚDS po-
święconej tej tematyce. Na ścianach zawisły szopki i aniołki z masy 
solnej oraz przepiękne stroiki. Na sztalugach były prezentowane 
ręcznie robione, urocze kartki świąteczne. Na wszelkich półkach i 
półeczkach stanęły świerkowo – szyszkowe dekoracje i ozdobne 
świeczuszki. Wręcz wyczuwało się atmosferę nadchodzących świąt.

Podczas wernisażu wysta-
wy, który odbył się 13 grudnia, 
gości przywitała prezes szczaw-
nickiego koła PSONI – Janina 
Zachwieja. Przybyła grupa se-
niorów z Domu Dziennej Opieki 
w Jaworkach,  wiele rodziców 
uczestników ŚDS i przyjaciół 
„Perły”. O projekcie realizowa-
nym w ŚDS opowiedziała jej 
kierownik Katarzyna Żmidziń-
ska – Szpulak. Od kwietnia 2010 
roku, raz na kwartał, uczestnicy 

ŚDS prezentują swoje prace w  galerii PERŁA  NA PIĘTRZE. Od 
wiosny 2013 roku, w ramach uroczystego wernisażu, do programu 
dołączona jest degustacja dań kuchni narodów świata. Tak też i było 
tym razem. Zdolni twórcy z Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Perła” – nasze prawdziwe perły -  przez ostatnie trzy miesiące two-
rzyli prace tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia.  

Wernisaż połączony był ze smakowaniem dań kuchni polskiej. 
Było to kwartalne podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
uczestników na temat naszej Ojczyzny – od strony kuchni i nie tylko. 
Tym samym beneficjenci starali się wpisać w obchody setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pięknym akcentem, poza 
główną tematyką prac plastycznych, ale związaną jubileuszem 100.
lecia, była ekspozycja ołówkowych portretów „Ojców Niepodległo-
ści” i znanych osobistości ze świata polskiej polityki, autorstwa Wła-
dysława Ćwiertniewicza. Autor wręczył także bardzo udany portret 

szczawnickiemu człowiekowi kultury, znanemu dorożkarzowi – Ja-
nowi Majerczakowi, który specjalnie przybył na uroczystość. Spor-
tretowany odwdzięczył się piękną wierszowaną opowieścią, znaną 
mu z czasów dzieciństwa, o królewnie Śnieżce. W klimacie niepod-
ległościowym została także przygotowana krótka scenka, ukazująca 
znaczące dla historii, nauki, kultury polskiej i zasłużone postacie, 
m.in. papieża Jana Pawła II, króla Kazimierza Wielkiego, Mikołaja 

Kopernika, Marię Skłodowską – Curie, Ignacego Jana Paderewskie-
go czy… Marylę Rodowicz.

Po pięknych występach i podziwianiu wspaniałej wystawy, przy-
szedł czas na posilenie się potrawami typowymi dla polskiej kuchni. 
Na stołach królowały tradycyjne przystawki: śledzie, mięsne galaret-
ki, sałatka jarzynowa, sos tatarski, półmiski wędlin oraz ciepłe da-
nia: bigos myśliwski, fasolka na golonce, żurek z jajkiem, a na deser 
pyszne ciasta – makowce, pierniki i inne.

Z takiego spotkania na pewno nikt nie wyszedł głodny, a w dodat-
ku na pewno przeżył wzruszające chwile radości, bliskości przyja-
znych, uśmiechniętych osób i bożonarodzeniowego pokoju.

Projekt realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy Perła 
przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną – Koło w Szczawnicy, współfinansowany jest przez PFRON.

Alina Lelito

„Włoskiem i piórkiem”
Po raz kolejny w Galerii Pijalni Wód Mi-

neralnych w Szczawnicy prezentowana jest 
bardzo interesująca wystawa. Tym razem 
zachwyceni będą miłośnicy zwierząt, gdyż 
ekspozycja przedstawia polską faunę i jej 
najbardziej charakterystyczne gatunki. Na 
wystawienniczych posterach znalazły się 
więc bardzo wierne portrety rysia, żubra, 
niedźwiedzia, zająca, kuny leśnej czy oka-
zy ptactwa: orła, sokoła, cietrzewia, kilku 
gatunków sów i wielu, wielu innych. Prace 
zostały wykonane techniką akwareli łączo-
nej z akrylem, która pozwala na dokładne 
odzwierciedlenie oryginału, wraz z drobny-

mi szczegółami. Realizm techniki wywołuje 
wrażenie oglądania doskonałej fotografii.

Autorem prac jest Marek Kołodziejczyk, 
absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Zie-
mi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej 
w Lublinie. Jest pasjonatem przyrody, aktyw-
nym członkiem Lubelskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego oraz Komitetu Ochrony 
Kuraków. Jest obserwatorem i znawcą biolo-
gii dzikich zwierząt.

Swoją pasję obcowania z przyrodą wy-
korzystuje w pracy zawodowej. Zajmuje się 
fotografią i filmowaniem zwierząt w ich 
naturalnym środowisku, ekspertyzami rol-
no-środowiskowymi, monitoringiem ptaków 
lęgowych. Doskonałą znajomość anatomii 
zwierząt wykorzystuje w pracach, których 

część jest prezentowana w galerii.
W 1998 roku został wyróżniony 

w konkursie „Bird Illustrator of the 
Year” organizowanym przez magazyn 
„British Birds”. W latach 1998-2002 
kilkakrotnie wystawiał swoje prace na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W 
2005 jego prace zostały zaprezentowa-
ne na wystawie pt. „Ptaki Świata” w 
Muzeum Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. W 2008 był jednym z auto-
rów zdjęć do filmu M. Krzyżańskiego 
pt. „Polskie orły” oraz cyklu progra-
mów przyrodniczych „100 tysięcy 
bocianów” realizowanych na zlecenie 
TVP

Jego ilustracje i fotografie znalazły się 
na plakatach, broszurach i materiałach dy-
daktycznych: Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, Roztoczańskiego Parku Narodowe-
go, Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, 
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicz-
nych oraz w książkach: „Ptaki-Środowisko-
-Zagrożenia-Ochrona” Wydawnictwa LTO  
i „Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny” 
Wydawnictwa LTO.

Podczas wernisażu wystawy: ”Włoskiem 
i piórkiem”, który odbył się 18 grudnia, au-
tor dzieł opowiadał wiele ciekawych historii 
łączących się z powstaniem każdego z obra-
zów, a także o swoich licznych spotkaniach 
ze zwierzętami. Niektóre opowieści mroziły 
krew w żyłach, jak chociażby te związane 
z przypadkowym natrafieniem na niedź-
wiedzia czy ryzykowaniem życia przy pró-
bie sfotografowania kozic na tatrzańskich 
turniach. Inne wywoływały wzruszenie, 
zwłaszcza wspomnienia opieki nad zranio-
nymi ptakami…

Gości wernisażowych przywitała i osobę 
autora prac plastycznych z ramienia gospo-
darza przedstawiła Agnieszka Żarska. Orga-
nizatorem wystawy jest Fundacja Andrzeja 
Mańkowskiego- Szczawnica oraz Grupa 
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Ekspozycję można oglądać do 28 lutego 
2019r. codziennie, w godzinach otwarcia pi-
jalni.

Alina Lelito
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Świąteczny 
Kiermasz Pieniński

W Pijalni Wód Mineralnych przy 
Placu Dietla w Szczawnicy  w dniach 
28 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019r, 
trwał kolejny Świąteczny Kiermasz 
Pieniński. Oprócz obejrzenia i zaku-
pienia niebanalnego prezentu, wyro-
bów rękodzieła lokalnych artystów, 
można było 28 grudnia posłuchać 
pięknych kolęd i pastorałek oraz 
zobaczyć obrzędy kolędnicze w wy-
konaniu Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego i Kapeli 
Jaśka Kubika z Krościenka, spotkać się z poezją regionalną An-
drzeja Dziedziny Wiwra, a także posłuchać góralskiej muzyki w 
wykonaniu Kapeli Zbójnickiej. Atmosfera była wspaniała, pełna 
bożonarodzeniowej radości.

Organizatorem Kiermaszu była Rodzina Mańkowskich oraz 
Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica

Ukazująca Jezusa
Święty Mateusz w ewangelicznym opisie pokłonu złożonego Dzieciątku 

Jezus przez Mędrców ze Wschodu mówi: „Weszli i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 11).

W tym wielkim wydarzeniu – objawieniu się Chrystusa poganom – swoje 
ważne miejsce ma także Maryja. Ona jest nieodłączna od swego Syna, jest 
z Nim w Jego przyjściu do wszystkich ludzi. Dlatego na większości obrazów 
ukazywana jest wraz z Jezusem – jako Matka trzymająca Go na kolanach i 
wskazująca na Niego.

Piękny prawosławny hymn maryjny „Akatyst” nazywa Maryję „Tronem 
Króla”. Maryja trzymająca na kolanach i ukazująca Jezusa ludziom jest tym 
szczególnym Tronem niezwykłego Króla, bo samego Syna Bożego – Boga. 
Prawda o tym, że Maryja jest Tronem Króla przydaje Jej wiele splendoru, 
blasku, który pada na Nią z samego Źródła Światła – z Tego, który przyszedł 
na świat jako jego Światłość. Chwała Syna Bożego otacza więc Maryję jak 
nikogo innego z ludzi. Jak dla każdej normalnej matki urodzone przez nią 
dziecko staje się jej chwałą, dumą i radością, tak tym bardziej Nowonarodzo-
ny Syn Maryi przyczynia Jej niezwykłej godności.

Niemniej, nie ma najmniejszej wątpliwości, kto jest głównym Bohaterem 
przytoczonego na początku fragmentu Ewangelii. Mędrcy wpierw dostrze-
gają Jezusa, któremu przyszli złożyć pokłon jako Bogu i Jemu ofiarowują 
swe dary. Ale przecież hołd oddany Chrystusowi raduje serce Jego Matki i 
oznacza jednocześnie szacunek dla Niej. Ona jest przecież cała dla Jezusa. 
Dlatego w pełni zadowala się pozostawaniem w cieniu Syna, w byciu Jego 
Tronem i ukazywaniem Go światu. Jest najszczęśliwszą z matek i najbardziej 
wyniesioną w tajemnicy swego macierzyństwa.

Prawdę tę dobrze pojmowali także święci, i nie tylko pojmowali, ale do-
świadczali jej w swym życiu, dając nam o niej świadectwo. Mówi nam ona, 
że wielkością człowieka jest służba Bogu. Każde zadanie, jeśli jest ono po-
wierzone człowiekowi przez Boga, staje się ważne i wielkie i przyczynia nam 
wartości. Tym bardziej tak ważne zadanie, jakim było Boże macierzyństwo 
Maryi, stało się źródłem Jej wielkości.

Ponadto możemy też zauważyć, że pokora, usuwanie się w cień po to, by 
to na Boga, a nie na siebie wskazywać, to droga do ludzkiego wywyższenia. 
Cała bowiem wielkość człowieka pochodzi od Boga.

Maryja nie tylko Mędrcom, ale i nam ukazuje swego Syna i chce nas do 
Niego prowadzić.

Danuta Mastalska

Za nami inauguracja VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego 
 
Na I sesji Rady w dniu 22 listopada 2018 r. Radni otrzymali od 

Pana Marka Rusina, Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wybor-
czej w Nowym Targu zaświadczenia o wyborze na radnego, a następ-
nie złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym Rady Powiatu 
Nowotarskiego na najbliższą kadencję wybrany został Tadeusz Ra-
facz wiceprzewodniczącymi Józefa Guziak i Michał Borzęcki. Sta-
rostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof 
Faber, Wicestarostą Bogusław Waksmundzki. Członkami Zarządu 
zostali Rafał Jandura i Piotr Męderak, a Urzędującym Członkiem 
Zarządu Karol Skrzypiec. 

6 grudnia 2018r. odbyła się II sesja Rady Powiatu Nowotarskie-
go. Jednym z tematów był wybór członków poszczególnych komisji 
rady oraz ich przewodniczących. W ramach rady funkcjonować bę-
dzie dziewięć komisji stałych, tj. Komisja Budżetowa, Komisja Rewi-
zyjna, Komisja Infrastruktury, Komisja Edukacji Publicznej, Komi-
sja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, Komisja Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Komisja Geodezji, Rolnictwa,  Gospodarki Wodnej, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  Komisja Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Funkcjonować będzie również doraźna Komisja Statutowo-Regula-
minowa. Zostałem członkiem następujących komisji:

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
• Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji 
• Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Na wniosek Starosty dokonano zmiany na stanowisku Skarbnika 

Powiatu. Powody nie są znane, nie dopuszczono do dyskusji  w tym te-
macie. W miejsce odwołanej skarbnik Pani Katarzyny Machaj powoła-
no Panią Joannę Gronkowską. Jednocześnie Rada upoważniła Starostę 
Nowotarskiego do sporządzenia odpowiedzi na skargę, jaką wniosła 
jedna z sieci aptek zaskarżając uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego 
w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim 
w 2018 roku. Rada wyznacza dla aptek dyżury całodobowe, biorąc 
pod uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów w miejscowościach 
uzdrowiskowych, a więc między innymi w Szczawnicy.

III sesja odbyła się 27 grudnia 2018 roku. Podczas posiedzenia 
podjęto uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Policealnych 
dla Dorosłych w Jabłonce i Nowym Targu. Wybrano również nowych 
przewodniczących części komisji. Jednogłośnie uchwalono aktuali-
zację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowo-
tarskiego na lata 2015-2022. Na posiedzeniu Rady złożyłem 2 inter-
pelacje. Pomysły zrodziły się w trakcie spotkań przedwyborczych 
z mieszkańcami Szczawnicy. Jedna dotyczyła doświetlenia przejścia 
dla pieszych na drodze powiatowej przy Biedronce, natomiast dru-
ga dotyczyła zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściach dla 
pieszych w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej 
nr 2. Powyższe przedsięwzięcia powinny znacząco wpłynąć na bez-
pieczeństwo pieszych, w tym dzieci. Liczę, że uda się je zrealizować. 

W okresie międzysesyjnymi odbyły się również posiedzenia po-
szczególnych komisji. 

Zapraszam do kontaktu: tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl
Pozdrawiam serdecznie i życzę Czytelnikom oraz Mieszkańcom 

wszelkich pomyślności w Nowym Roku.
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Marność
,,Podróże kształcą”, mówi stare przysłowie, i ja w pełni zga-

dzam się z tym twierdzeniem. Podróże dalekie uczą nas geografii, 
historii, a także języków obcych (choćby w minimalnym stopniu). 
A cóż dają nam podróże bliskie,  w miejsca niejednokrotnie zna-
ne, odwiedzane, swojskie? A dają dużo. W każdym razie dla mnie 
są kopalnią wszelakiej wiedzy o terenach mi bliskich-  Pieninach, 
Beskidach, Tatrach, bo tu ostatnimi czasy ,,podróżuję”. Jednak 
najwięcej cenię sobie spotkania z tubylcami,  mieszkańcami tych 
zakątków. Jedno takie spotkanie było dla mnie niczym spotkanie 
z filozofem, ale od początku.

Jesienną porą, mając więcej czasu, postanowiłem ruszyć w 
podróż, taką bliską, a zarazem w mało znane rejony.  Wybrałem 
okolice Jeziora Czchowskiego, sławetny zamek Tropsztyn i mniej 
znane Tropie, ze wspaniałym  kościółkiem św. Pustelników Świe-
rada i Benedykta. Świątynia ta należy do najstarszych w Polsce. 
Jego historia sięga 1045 roku, kiedy to miał go ufundować  król 
Kazimierz Odnowiciel. W bogatym wnętrzu kościoła warto zwró-
cić szczególną uwagę na ołtarz z XVII-wiecznym obrazem przed-
stawiającym św. Świerada i Benedykta adorujących Matkę Bożą, 
wiele pięknych fresków/malowideł. Idąc ścieżką koło kościółka, 
docieramy do pustelni, miejsca w którym św. Świerad pędził swój 
pustelniczy żywot, i możemy napić się wody ze źródełka, z które-
go przed wiekami  święty czerpał wodę. Miejsce godne polecenia 
na krótki niedzielny wypad.

 Przemieściłem się następnie do Znamirowic, wsi położonej 
nad Jeziorem Rożnowskim. To już podnóże Beskidu Wyspowego. 
Mnie nie bardzo interesowała przystań wodna, więc postanowi-
łem podjechać do centrum wsi i tam się rozejrzeć. Zostawiłem 

auto i ruszyłem na pola szukać dobrego miejsca na zrobienie kilku 
fotografii. Kręciłem się  między sadami już pożółkłymi, ale jesz-
cze pełnymi kolorytu i pod jednym ze starych drzew zobaczyłem 
siedzącą parę nobliwych staruszków. Siedzieli w milczeniu, pa-
trzyli na mnie z ciekawością, więc postanowiłem zagadnąć i, jeśli 
się uda, sfotografować scenę (jesień, stare drzewo, opadające li-
ście i dwoje starych ludzi). Starsza Para okazała się właścicielami 
sadu i bardzo rozmownymi ludźmi.

 Przysiadłem na trawie i z wolna wypytywałem nestorów o hi-
storię ich życia, o pracę, o historie miejscowości. Wtem na po-
bliską posesję wjeżdża piękny mercedes i z głośnym sygnałem 
parkuje przed domem. Na ustach moich rozmówców wypełzł 
uśmiech, taki bym powiedział - politowania.

- Bogacz -  powiedziała  pani Stasia (tak się przedstawiła). 
Przyjechał z Ameryki i teraz to najważniejszy człowiek we wsi. 
Wszystkim opowiada, ile zarobił dolarów i co zrobi na swojej zie-
mi.

-I na naszej – dodał pan Adam – tylko musimy ją mu sprzedać, 
a my nie chcemy, my dożyjemy  swoich dni na swoim, bo wiecie, 
panie, wszystko ma swoją wartość dom, pole, drzewa, ale najwięk-
szą wartość ma dobre życie. No bo cóż dzisiaj mi z pięknego auta? 
Dzisiaj każdy dzień przeżyty to radość, że mogę ze swoją żoną 
posiedzieć w sadzie, pogrzać się w słońcu. To jest skarb. Takiemu 
tam wydaje się, że jest górą, skałą, że może patrzeć na każdego z  
wysoka. Pewnie tu to może, ale już w Sączu on jest tylko pagór-
kiem, w Krakowie kamieniem, a w Polsce – ziarenkiem, a co do-
piero w świecie? Tam to on ci już jest ino pyłkiem. Życie dopiero 
przed nim i może kiedyś na starość doceni, że wszystko to tylko 
marność, a liczy się tylko dobre życie z bliską osobą. Tutaj staru-
szek tak naturalnym, a zarazem jakże wymownym ruchem, po-
głaskał spracowaną rękę swojej żony. Reszta to tylko MARNOŚĆ!

                                                                                                                  
Zbyszek ,,Highlander” Lach

„Senior z 
ikrą” tak za-
ty tułowal iśmy 
k o n f e r e n c j ę  
naukową, któ-
ra stanowiła 
podsumowanie 
prawie roczne-

go funkcjonowania Pienińskiego UTW. 
Niespełna dwa semestry za nami, a tyle 
doświadczeń, tyle zabsorbowanej wiedzy 
i mnóstwo miłych wrażeń wyniesionych z 
integracyjnych spotkań i wyjazdów. O ile 
w pierwszym semestrze jeszcze nieśmiało 
przeistaczaliśmy się w studentów, o tyle w 

drugim – daliśmy 
się ,„uwieść” inten-
sywnemu trybowi 
życia, wymagają-

cego od nas systematycznego uczestnic-
twa w wykładach, warsztatach, kursach  i 
różnorodnych cotygodniowych zajęciach. 
Ciągle zaaferowani, podekscytowani, za-
angażowani w coraz to nowe inicjatywy i 
imprezy – tacy teraz jesteśmy. Skąd w nas 
taki potencjał? Chyba z faktu, że dobrze 
nam ze sobą. Coraz lepiej się poznajemy i 
coraz bardziej lubimy. Wszyscy mamy po-
dobne dylematy, bo starzejemy się po raz 
pierwszy. Wspieramy się „dobrym słowem, 
czułym gestem”, bezinteresowna pomocą. 
Józiu przypomniał nam słowa Agniesz-
ki Osieckiej, że więcej mamy przeszłości 

niż przyszłości. Tą przyszłość próbujemy 
spożytkować  aktywnie i twórczo. Jeszcze 
dużo „nam w duszy gra” planów i zamie-
rzeń. Jak tylko wystarczy sił i środków, 
urzeczywistnimy te zamiary. W tej drodze 
do „odkrywania siebie na nowo” towarzy-
szą nam młodzi ludzie, którzy chętnie, 
bezinteresownie poświęcają nam swój 
czas, dzielą się swoją wiedzą, najczęściej 
na temat, jak spowolnić proces starzenia w 
różnych jego aspektach.   

Za życzliwość, zaangażowanie, pomoc 
dziękujemy wszystkim OSOBOM (mło-
dym i dojrzałym), które w jakikolwiek spo-
sób wsparły i wspierają ideę Pienińskiego 
UTW. 

Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Bożena Nowak

„ Nie możemy zatrzymać każdego 
dnia, ale możemy  go nie utracić”
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Sto dni księdza Piotra w Kazachstanie
TROCHĘ O KAZCHSTANIE
W przeważającej części leży na kontynencie azjatyckim, mię-

dzy Morzem Kaspijskim a Chinami, jest prawie dziewięciokrotnie 
większy od Polski. Państwo powstało w 1991r. w wyniku rozpadu 
Związku Radzieckiego. Na tym wielkim terytorium żyje tylko 17 
milionów ludzi, a deklarują oni przynależność do aż 130 narodo-
wości. Tworzą więc barwną mozaikę zarówno narodowościową, 
jak też kulturową i wyznaniową. 70 procent mieszkańców to Ka-
zachowie, których automatycznie uważa się za wyznawców isla-
mu. W gruncie rzeczy, wskutek komunistycznej indoktrynacji w 
czasach ZSRR, wielu z nich jest ateistami. 

Ogłoszenie niepodległości wiązało się z uzyskaniem swobody 
religijnej. Mają ją również wyznawcy religii rzymskokatolickiej. 
W Kazachstanie są cztery, bardzo rozległe, kościelne jednostki 
administracyjne: trzy diecezje (Karaganda, Astana i Ałmaty) i 
jedna administratura apostolska (placówka niemająca jeszcze sta-
tusu diecezji) w Atyrau. W całym kazachstańskim Kościele posłu-
guje około 100 księży, wywodzących się z 20 krajów i z różnych 
kontynentów. Ks. Piotr Dydo-Rożniecki został posłany do (ponad 
dwukrotnie większej od Polski) administratury atyrauskiej. W jej 
sześciu wielkich parafiach, poodgradzanych stepami,  oddalonych 
od siebie po kilkaset kilometrów (najmniejsza odległość to 230 
km, a największa 1000 km) pracuje tylko 10 kapłanów. 

STO DNI…
Boże Narodzenie 2018. Właśnie mija sto dni od pamiętnej 

chwili, kiedy biskup Andrzej Jeż nałożył ks. Piotrowi krzyż mi-
syjny i posłał go, by głosił Ewangelię tam, gdzie tak wielu o niej 
nawet nie słyszało. Jak minęło tych sto dni? Najpierw była długa 
podróż, głównie samolotem. Upływała w towarzystwie dwóch 
sióstr należących do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża – siostry 
Katarzyny i siostry Joanny. Na lotnisku w  Aktobe czekał na nich 
ks. Piotr Kluza, proboszcz parafii Chromtau, w której trójka przy-
byszów miała rozpocząć swoją misyjną działalność. Chromtau to 
miasto. Liczy ponad 25 tysięcy mieszkańców. Jego nazwę można 
przetłumaczyć jako: „góra chromu”. Dużo tam tego metalu: są ko-
palnie głębinowe i odkrywkowe. Parafia pod wezwaniem Świętej 
Rodziny powstała w 2004 roku. Po wielu niezwykle trudnych pe-
rypetiach udało się zbudować kościół. W czerwcu 2017 r. biskup 
Andrzej Jeż dokonał jego konsekracji. I tak katolicki kościół wpi-
sał się w pejzaż muzułmańskiego miasta - stanął około 300 me-
trów od meczetu i 600 metrów od prawosławnej cerkwi.

Pierwsze dni księdza Piotra w Chromtau to zaznajamianie się z 
nowym środowiskiem życia. Parafianie… Trudno określić, ilu ich 
jest. Raz przychodzą do kościoła, raz nie Na niedzielnej mszy św. 
jest ich około 30, w dzień powszedni kilku. Spora grupa to ludzie 
nieochrzczeni. Przyglądają się uważnie, jak wygląda życie katoli-
ków. Na inauguracyjne spotkanie z księdzem i siostrami przyszli. 
Przywitali ich chlebem i solą. Ci, którzy przychodzą, serca mają 
gorące. Ci, którzy wierzą, mają wiarę żywą. Niełatwo ją pogłębiać. 
Swoboda religijna jest tu pozorna. Ewangelię można głosić tylko w 
przestrzeni kościoła. Próby upowszechniania jej gdzie indziej -  są 

karalne. Dlatego przy świątyniach powstają zaplecza umożliwia-
jące duszpasterskie działania. Księża spotykają się z parafianami, 
zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą, w salkach. W  parafii księdza 
Piotra jest sala teatralna, są salki, w których można robić krótkie 
oazy dla dzieci - z noclegami i wyżywieniem. Ważnym i radosnym 
doświadczeniem jest poczucie wspólnoty. Księża, siostry zakonne, 
parafianie razem zasiadają do stołu. Dzielą się swoimi przeżyciami, 
żyją razem, a nie obok siebie. Każdego dnia ksiądz jest do dyspozy-
cji wiernych, można się do niego zwrócić w potrzebie.

Kim są parafianie? Są wśród nich potomkowie niemieckich 
zesłańców. Mają jakieś mgliste wspomnienie o wierze chrześci-
jańskich praojców. Jednym z najwcześniejszych poruszających 
przeżyć księdza Piotra było spotkanie z może 30-letnią kobietą. 
Po latach przyszła do spowiedzi. Przyniosła księżom dwa stare 
modlitewniki napisane po niemiecku i jeden po polsku (z 1926 
roku). Przetrwały. Widocznie od pokoleń były w jej rodzinie 
czymś cennym. 

Parafianin Bułat. Jest na każdej mszy, na każdej trwającej go-
dzinę adoracji, na każdym nabożeństwie różańcowym. Stary czło-
wiek, rodowity Kazach, głuchoniemy… Jaką wiarę nosi w swo-
im sercu? W czasie mszy, podczas rozdawania Komunii Świętej, 
obowiązkowo podchodzi do księdza, krzyżuje ręce na piersiach 
na znak, że nie może przyjąć Sakramentu, lecz tylko prosi o bło-
gosławieństwo. 

Największą grupę stanowią dzieci. Nadzieja Kościoła. Ola ma 9 
lat. Pojawiła się na cosobotniej katechezie na niedługo przed przy-
jazdem ks. Piotra. Wkrótce przyprowadziła z sobą brata. Czytał 
na nabożeństwie rozważania różańcowe. W tydzień później do 
rodzeństwa dołączył ich kuzyn. W najbliższej niedzielnej mszy 
uczestniczyła oprócz nich mama „apostołki” Oli. Przyszła jeszcze 
za tydzień i… na tym się skończyło. Mąż jej zabronił. Dzieci też 
muszą mieć pisemne zezwolenie rodziców na udział w katechezie. 

Jest jeszcze Rusalina – dobra, grzeczna, pobożna. Nieochrz-
czona. Należy do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Nosi niebieski 
strój „Maryjki” i cieszy się nim na procesjach. A ksiądz Piotr jest 
dumny, że w ich parafii jest DSM, jak dotąd jedyny w Azji.

Do parafii przyciąga dzieci chęć nauki angielskiego. Ucznio-
wie chodzą do szkoły na dwie zmiany, korzystają więc  z zajęć po-
zalekcyjnych przy parafii o różnej porze dnia. Ksiądz Piotr nawet 
nie przypuszczał, że „licealny” angielski tak mu się przyda. Ma 10 
lekcji dziennie. Nauczanie indywidualne. Przychodzą na nie m. in. 
dzieci z rodzin muzułmańskich i ateistycznych. Wśród uczennic 
jest pięcioletnia Weronika. Upomina księdza, że strasznie kaleczy 
język rosyjski. Deklaruje, że go będzie uczyć. Cóż, ks. Piotr  przed 
wyjazdem nie miał nic do czynienia z „łaciną Wschodu”. Wieczo-
rami, czasem nawet po nocach ślęczy nad książkami i zeszytami. 
Pisze bukwy, składa litery. Na co mu to przyszło! Ale postępy są. 
Korzysta już z mszału w języku rosyjskim.

PIOTR
Ksiądz Piotr jest w Chromtau wikariuszem. Jego proboszczem 

jest ks. Piotr Kluza. Przed nim proboszczował tam ks. Piotr Jabło-
niec. W październiku nasz ks. Piotr był na kapłańskim skupieniu 
w seminarium w Karagandzie. Rektorem (prawie do końca wrze-

śnia 2018) był tam ksiądz Piotr Pytlowany. Przed święta-
mi kapłańskie dni skupienia odbyły się w Astanie. Nauki 
głosił ojciec duchowny z karagandyjskiego seminarium, 
Słowak z pochodzenia, ks. Peter/Piotr Sakmar. Przypa-
dek? A może znak. Może to echo słów Pana Jezusa: „Ty 
jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół 
mój”? Kazachstański Kościół. Tak naprawdę on dopiero 
powstaje, raczkuje. Może Pan powołał tylu Piotrów, by 
stali się tego Kościoła  fundamentem, a z czasem opo-
ką, twierdzą? Może tak jak ich patronowi mówi: „Tu za-
puść sieci”. Może wbrew nadziei trzeba mieć nadzieję, 
że połów będzie obfity? To Pan swój Kościół buduje… 
A Duch wieje, kędy chce… Odwagi, księża Piotrowie – z 
imienia i z powołania! Ufności – księża, wszyscy, budują-
cy kazachstański Kościół. Jesteśmy z Wami. Modlimy się. 

    
Halina Mastalska

Kościół w Chromtau
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Miêdzy nami, gó ra la mi...1 grudnia, w czas andrzejkowy bawiliśmy się w naszej siedzi-
bie na Sewerynówce. Zabawa z przyjaciółmi jest zawsze wspa-
niała, dopisujący wszystkim humor stwarzał niepowtarzalną at-
mosferę. 

12 grudnia nie zapomnieliśmy o tradycyjnych posiadach na 
Łucję, które również przygotowaliśmy w naszej nowej siedzibie. 
Chociaż już prawie wcale nie słyszy się jak dawniej tłuczenia w 
garnki i wyganiania złych czarownic, to my staramy się pielęgno-
wać ten zwyczaj.

13 grudnia w Dworku Gościnnym w Szczawnicy odbyła się 
Gala podsumowująca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Prezes Elżbieta Wiercioch i wielu naszych członków 
wzięło udział w tej podniosłej uroczystości, której głównymi or-
ganizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy i Urząd 
Miasta. Zgromadzeni nagrodzili występujących uczniów gromki-
mi brawami. Wszyscy byli pod wrażeniem tej „uczty duchowej”.

16  grudnia zorganizowaliśmy Wigilię dla samotnych członków 
naszego Oddziału.  Wieczerza odbyła się w siedzibie związkowej 
na Sewerynówce, gdzie po modlitwie pod przewodnictwem Księ-
dza Prałata Franciszka Bondka, Księdza Proboszcza Tomasza 
Kudronia i naszego Księdza Kapelana Grzegorza Salamona oraz 
Księdza Romana Wójcika podzieliliśmy się opłatkiem, składali-
śmy sobie życzenia i stworzyliśmy rodzinną atmosferę. Wspólne 
kolędowanie to okazja do wspomnień i spotkania się z przyjaciół-
mi. Dziękujemy naszym gaździnom z komisji gospodarczej za 
świąteczne porządki w siedzibie, ubieranie choinki i oczywiście 
za przygotowanie tradycyjnych potraw:

Kapusta z grochem -  Maria Drobot
Zupa grzybowa - Teresa Kurnyta
Zupa fasolowa  - Janina Ciesielka
Uszka z grzybami - Halina Majerczak
Barszcz - Maria Ciesielka
Gołąbki postne - Anna Dziedzina
Sos grzybowy -  Anna  Hamerska
Pierogi z kapustą - Władysława Ciesielka
Kluski z makiem - Janina Zachwieja  - Pyplowa
Ryby - Maria Hamerska
Kompot z suszu - Macieja Czaja
Ciasta - Magdalena Jacak
Ciasteczka - Elżbieta Wiercioch

W Święta Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w obrzędach 
i uroczystościach z nimi związanych. Nasz Poczet Sztandarowy 
reprezentował nas na Pasterce, która w tym roku miała góralską 
oprawę i na Sumie w Boże Narodzenie.

27 grudnia  to czas odwiedzin i kolędowania. Podtrzymując 
zanikającą tradycję kolędowania z gwiazdą i turoniem, w trady-
cyjnych strojach odwiedzaliśmy członków naszego Oddziału w 
Szczawnicy Niżnej. Przy śpiewie kolęd i pastorałek składaliśmy 
góralskie życzenia. Dziękujemy mieszkańcom za gościnę i hoj-
ność.

 
27 grudnia na zaproszenie Związku Podhalan w Obidzy nasza 

delegacja ze Sztandarem uczestniczyła w Opłatku.  Po Mszy Św. 
w kościele w Obidzy udaliśmy się na poczstunek, gdzie łamiąc 
się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia z członkami wszystkich 
przybyłych delegacji. Serdeczna atmosfera i gościnność gospoda-
rzy zapadną nam w pamięci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Pienińskiego Od-
działu Związku Podhalan w Szczawnicy na Mszę Świętą w nie-
dzielę 13 stycznia 2019 r. o godz. 12.00, a po niej na  Opłatek, 
który odbędzie się w restauracji Halka.

27 stycznia, o ile dopisze pogoda, odbędą się zawody narciar-
skie. Szczegóły umieścimy na plakatach.

W Nowym Roku życzymy wszystkim zdrowia, radości w 
sercu, nadziei na lepsze jutro oraz wiary w to, że nie ma rze-
czy niemożliwych.

Wszystkim styczniowym solenizantkom i solenizantom życzy-
my zdrowia, radości, miłości i wszelkiej pomyślności.

    
Zarząd Pienińskiego Oddziału 

Związku Podhalan w Szczawnicy

Zawsze pójściu na Pasterkę, nocną Mszę św. w przeddzień 
Bożego Narodzenia, towarzyszą ogromne wzruszenia i wiel-
ka radość. O tegoroczne przeżycia zadbali górale z Muzyką 
Zbyszka Przychodzkiego, którzy zaprosili wiernych na wspól-
ne góralskie kolędowanie przed liturgią do kościoła parafialne-
go p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy. Pół godziny przed paster-
ką  i dobrą chwilę po niej można było przyłączyć się do śpiewu 
i w ten piękny sposób uczcić święta narodzenia Bożej Dzieciny.

Równie uroczysty charakter miała góralska pasterka w ko-
ściele p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, na którą zaprosił 
ksiądz proboszcz Parafii Szlachtowa – Jaworki i parafianie.

AL
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Nikodem Piotr Sokół  - 26.12.2018r. 
Maria Karolina Kierysch  - 23.12.2018r. 
Leon Gabriel Witkowski  - 30.12.2018r. 
Iga Teresa Przybocka -  9.12.2018r. 
Jan Władysław Duda  - 26.12.2018r.
Mikołaj Janusz Kurzawa-  26.12.2018r. 
Wiktor Andrzej Kostecki - 23.12.2018r. 

Połączyli się sakramentem 
małżeństwa:

Sylwester Waldemar Gryzik i Kinga 
Natalia Kostrzewa - 26.12.2018r (w 
Szlachtowej)

Tomasz Adam Kurzawa i Sylwia Teresa 
Kurzawa z d. Roman -  26.12.2018r. 

Karol Kordas i Ewa Maria Majerczak - 
26.12.2018r. 

Odeszli do wieczności

Maria Słowik - 6.12.2018r.
Zbigniew Zachwieja - 4.12.2018r.
Maria Włodarz  -  8.12.2018r. 
Franciszka Ciesielka  - 17.12.2018r. 
Jan Ligas -  19.12.2018r. 
Józefa Ratajczyk -  19.12.2018r. 

W całym roku:
21 małżeństw 
47 dzieci ochrzczonych
94 dzieci do I Komunii Świętej
41   Bierzmowanych 
60 zmarłych

Wiadomości z Parafii Szlachtowa:

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Dawid Terlak – 16.12.2018r. Szlachtowa
Gabriela Feleńczak – 26.12.2018r. 

Szlachtowa
Kaja Symela- 26.12.2018r. Jaworki

Połączyli się sakramentem 
małżeństwa:

Sylwester Gryzik i Kinga Kostrzewa – 
26.12.208r. Szlachtowa

Odprowadzony w ostatnią drogę:

Henryk Kulig – 6.12.2018r.

Podsumowanie roczne:
Chrzty św. – 18
Śluby – 7
Pogrzeby – 11
Do pierwszej Komunii św. – 16 dzieci
Sakrament bierzmowania przyjęło – 

12 osób
Wydano 35 000 Komunii św.
Frekwencja 43%

Kronika Towarzyska
W dniu 7 grudnia 2018 roku, odeszła do wieczności w 87 roku życia, 

Genowefa Wiercioch, nasza kochana Żona, Matka, Babcia i Teściowa, o czym 
z głębokim bólem i żalem w sercu zawiadamiamy rodzinę i przyjaciół w 
Szczawnicy i w Polsce.  

mąż Henryk Wiercioch z synami: Januszem i Zygmuntem 
oraz z całą rodziną w Kanadzie 

29 grudnia 2018r., po długiej chorobie, w wieku 
84 lat zmarł Tadeusz Zygmunt Bednarski, 
emerytowany dokumentalista prasowy „Dzienni-
ka Polskiego”, autor rozpraw, biogramów słowni-
kowych, publicysta ponad 60 tytułów prasowych 
od „Alma Mater” po „Życie Literackie”, Honoro-
wy Obywatel Miasta Szczawnicy.

Redaktor Bednarski był wielkim miłośnikiem 
Szczawnicy. W naszym mieście bywał wielokrot-
nie. Miał do niego ogromny sentyment, co prze-
jawiło się m.in. w napisaniu pięciu książek ze 
Szczawnicą w tytule; dwóch tomów felietonów o 
pobytach sławnych ludzi w pienińskim kurorcie: 
Spotkania w dawnej Szczawnicy (1994r.), Niedawne i najnowsze spotkania w Szczaw-
nicy (1995r.) oraz trzech tomów poezji: Liryczne spotkania ze Szczawnicą i Pieninami 
(1996), Lirycznych spotkań ze Szczawnicą i Pieninami część wtóra (1997), Lirycznych 
spotkań ze Szczawnicą i Pieninami część trzecia (1998). Wszystkie pozycje zostały 
wydane w krakowskiej Oficynie Podhalańskiej, a redaktor Bednarski latem przyjeż-
dżał do uzdrowiska i spotykał się z czytelnikami na tarasie Muzeum Pienińskiego przy 
Placu Dietla lub na deptaku, podpisując swoje dzieła.

 W latach 1999 – 2010 wydał ośmiotomowy cykl książek o „krakowskich szlakach” 
młodopolskich malarzy (ostatnie dwa tomy przy współudziale żony Zofii),w których 
także doszukiwał się tropów szczawnickich.

Wyróżniony m.in. tytułami: Zasłużony Członek Związku Podhalan (1993), Honoro-
wy Obywatel m. Szczawnicy (2003), odznaczony m.in. Złotą Odznaką „Za pracę spo-
łeczną dla M. Krakowa” (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Odznaką „Honoris 
Gratia” (2008), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009), Nagrodą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009) i wielu, wielu innymi.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach!

Udało nam się zdobyć fotografię ks. 
Józefa Puta, pierwszego proboszcza 
Szczawnicy z czasów niepodległości. 
Umieszczamy je dla przybliżenia i 
upamiętnienia sylwetki księdza pro-
boszcza.

Sprostowanie do tekstu pt. Pasterze 
Szczawnickiej Owczarni Pana II p. Ja-
niny Grawicz, opublikowanego w nr 
315 naszej gazety na str.16. 

Nastąpiła pomyłka w dacie. Ksiądz 
prałat Franciszek Bondek przyjął święce-
nia kapłańskie  w 1968r., a nie jak myl-
nie podano w 1962r. Za nieporozumienie 
bardzo przepraszamy Księdza Prałata 
oraz Czytelników. 
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W 
czwartek - 13 grudnia 2018r. w Dworku Go-
ścinnym odbyła się uroczystość podsumo-
wująca Jubileusz 100. rocznicy odzyskania  

przez Polskę Niepodległości. 
Galę rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu pod-

opiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) w Szczawnicy. 
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - pan 
Grzegorz Niezgoda przywitał zgromadzonych gości i przy-
pomniał okoliczności powstania i skład Komitetu Miejskich 
Obchodów Odzyskania Niepodległości. 

W kolejnym punkcie programu pani Barbara Węglarz – 
kustosz Pienińskiego Muzeum im. J. Szalaya przybliżyła 
historię szczawniczan walczących o Niepodległą.

Następnie młodzież wraz z panią Ewą Walkowską prze-
stawiła spektakl pt. „Opowiedz mi Polsko” według scena-
riusza i w reżyserii pani Katarzyny Ciesielki. Krótka histo-
ria naszej Ojczyzny, a szczególnie tragicznych jej dziejów, 
niezwykle wzruszyła zgromadzanych gości. Młodzież bar-
dzo mocno wczuła się w swoje role i perfekcyjnie odtwo-
rzyła grane przez siebie postacie. Wiersze, muzyka, śpiew 
i animacje przestawiane na ekranie stworzyły niesamowitą 
kompozycję i prawdziwą duchową ucztę. Na koniec przed-
stawienia tytułowa Polska zwróciła się do otaczających ją 
dzieci: „ Macie dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. 
Pamiętajcie o tym, że przodkom winniśmy pamięć , a Oj-
czyźnie miłość”. Na finał koncertu pani Ewa Walkowska 
zaśpiewała „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, 
a zgromadzeni nagrodzili wszystkich artystów owacjami na 
stojąco.  

Później przyszła pora na drugą cześć uroczystości, tj. 
podsumowanie całego roku jubileuszowego 100. lecia Od-
zyskania Niepodległości. Długi pokaz slajdów z imprez i 
wydarzeń z całego roku świadczyć może o ogromie pracy, 
jaką wykonały zaangażowane w to osoby. Szkoły, przed-
szkola i wszystkie miejskie instytucje przyczyniły się do 
całorocznego świętowania. 

Trzecia część gali to wręczenie nagród laureatom kon-
kursów, które przez cały rok odbywały się na terenie nasze-
go miasta oraz występy osób, które zajęły pierwsze miejsca. 

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy 
Szczawnica składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przygotowali to wspaniałe wydarzenie. Dzię-
kujemy dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz wszystkim nauczycielom, którzy ich przygotowali. 
Dziękujemy podopiecznym PSONI Oddział Szczawnica 
oraz  „Muzycznemu Przystankowi” pod kierownictwem 
pani Ewy Walkowskiej. 
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Świąteczne 
życzenia

Bożonarodzeniowa tra-
dycja nakazuje odwiedzać 
swoich znajomych i rodzi-
nę, by podzielić się opłat-
kiem i złożyć życzenia, 
zarówno te świąteczne jak 
i noworoczne. Wszystkim, 
którzy odwiedzili Urząd 
Miasta i Gminy Szczawni-
ca w ostatnich dniach kolę-
dując i składając życzenia  
na ręce Burmistrza i innych 
pracowników magistratu 
dziękujemy za pamięć i 
wiele ciepłych słów.  

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przypomina osobom, 
które zlikwidowały działalność gospodarczą w zakresie świad-
czenia usług hotelarskich w danym obiekcie (m.in. kwa-
tery prywatne), o konieczności zwrotu do Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica tabliczek miejskiego systemu znako-
wania kwater prywatnych.

Zwrotu nieuszkodzonej tabliczki informacyjnej, który stano-
wić będzie podstawę zwrócenia pobranej kaucji, można dokonać 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, pokój nr 206 /
II piętro/ w godzinach: poniedziałek 9.00 - 15.00, wtorek-piątek 
7.30 – 14.00.

Znak: NPOŚ.6722.3.2018.KJ     Szczawnica dnia 21.12.2018 r                                                  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
z 2018 r. poz. 1945) informuję, o podjęciu przez Radę Miejską w 
Szczawnicy Uchwały Nr XIV/95/2015 z dnia 30 listopada 2015 . w 
sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i wa-
runki sytuowania na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu, w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu, w Biurze Rady Miejskiej 
oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

NIE ODŚNIEŻAJĄC CHODNIKA 
zapraszasz STRAŻNIKA

Jak sprzątać każdy wie, 
ale Straż Miejska przypomina że:

- śnieg należy zgarnąć na krawędź chodnika, ale nie 
na jezdnię
- śniegu i lodu nie wolno zgarniać bezpośrednio pod 

drzewa, bo sól może uszkodzić korzenie rośliny
- sprzątamy nie tylko śnieg, ale też liście, błoto, lód 

i wszelkie śmieci, które znajdują się na naszym 
chodniku

- koniecznie usuwamy sople i śnieżne czapy z dachów, 
bo mogą spaść komuś na głowę

Szczawnicka Straż Miejska przypomina, że warto od-
śnieżać chodnik wzdłuż swojej posesji bo:

- łatwiej otworzyć furtkę, kiedy nie trzeba przepychać nią 
zwałów śniegu

- przyjemniej i bezpieczniej chodzi się po odśnieżonym 
chodniku

- jeśli posypiesz dodatkowo chodnik przed swoją posesją 
mieszaniną piasku i soli nikt się na nim nie poślizgnie i 
nie połamie nóg

- gdy Twój chodnik jest czysty, nie odwiedzają Cię strażni-
cy miejscy uzbrojeni w bloczki mandatowe, a w Twoim 
portfelu zostają pieniążki na inne przyjemności

- zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach – to na Właścicielu (za-
rządzającym, dzierżawcy) posesji spoczywa obowiązek 
utrzymania przyległego do niej chodnika, a za niepo-
sprzątany chodnik można „słono” zapłacić.
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Oświadczenia i opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica przypomina, że zgod-
nie z art. 111 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2137 z późn. zm.) z dniem 31 
stycznia 2019 r. upływa termin 
złożenia oświadczenia o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych 
za rok 2018 w danym punkcie 
sprzedaży oraz wniesienia opła-
ty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu w roku 2019.

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w roku 2018 dostępny jest na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl 

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 
31 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawni-
ca (pokój nr 206, II piętro) celem naliczenia należności za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy, 
na sesjach w grudniu 2018 roku:

II zwyczajna sesja w dniu 10 grudnia 2018 roku:
Nr II/3/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miej-

skiej w Szczawnicy.

III zwyczajna sesja w dniu 17 grudnia 2018 roku:
Nr III/4/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica 
w trybie bezprzetargowym,

Nr III/5/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr III/6/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowe-
go w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

Nr III/7/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023,

Nr III/8/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2018,

Nr III/9/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta   i Gminy Szczawnica,

Nr III/10/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XV/112/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 roku w spra-
wie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości,

Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr III/12/2018 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miej-
skiej w Szczawnicy,

Nr III/13/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

IV zwyczajna sesja w dniu 28 grudnia 2018 roku:
Nr IV/14/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Miasta Nowy Sącz,            
Nr IV/15/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Szczawnica na rok 2018,
Nr IV/16/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Wyłonienie wykonawcy na projekt flagowy

W ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą na 
realizację projektu „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego 
jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki 
zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowo-
ści uzdrowiskowe”. Wykonawcą zadania została firma budowlana 
„Zibud” z Kamienicy, która do końca czerwca powinna uporać się 
z realizacją.

Projekt będzie realizowany dzięki pozyskaniu przez Miasto i 
Gminę Szczawnica wspólnie z pozostałymi beneficjentami pro-
jektu w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 
– 2020. Przedmiotem są następujące roboty budowlane: 

na odcinku ścieżki pieszo – rowerowej od pawilonu PPN do 
granicy ze Słowacją - wykonanie nowej nawierzchni z kostki bru-
kowej bezfazowej na długości 800 m, remont zabezpieczenia kor-
pusu drogi na długości 5 m, wykonanie oznakowania poziomego 
na całej długości nowej nawierzchni, wymiana starych i montaż 
nowych barier zabezpieczających ścieżkę na nowe z elementami 
metalu i drzewa, montaż 1 znaku pionowego,

na odcinku od pawilonu PPN do Dolnej Stacji kolei linowej - 
wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego na długości 
2000 mb, montaż 2 nowych znaków pionowych,

na odcinku od Dolnej Stacji kolei linowej do mostu na ul. Za-
wodzie - organizacja ruchu,

na odcinku drogi od ul. Zawodzie do ul. Pod Homolami - wy-
konanie remontu nawierzchni cząstkowej z kostki kamiennej na 
ul. Samorody 600 m², wykonanie oznakowania poziomego na dro-
dze powiatowej,

na odcinku drogi ul. Pod Homolami przez ul. Kościelną do ul. 
Czarna Woda - wykonanie remontu istniejącej nawierzchni grun-
towej na nawierzchnię asfaltową na dł. 550 mb, odtworzenie rowu 
odwadniającego, zabezpieczenie korpusu drogi na długości ok. 
480 mb, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 340 
mb wykonanie studni kanalizacji deszczowej ok. 3 szt., wykona-
nie studni ściekowych ok. 5 mb, montaż poręczy ochronnych na 
długości ok. 450 mb, przepust pod zjazdami na długości ok. 12 
mb, montaż ścieków ulicznych na długości ok. 250 mb; 

na odcinku drogi od Jaworek od Białej Wody do Obidzy - wy-
konanie punktowego remontu nawierzchni gruntowej, likwidacja 
kolein na 30000 m² na długości 6,4 km kruszywem łamanym.

Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową (częścio-
wo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach 
mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych miejscowości po-
granicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap tworzenia nowej 
ścieżki rowerowej w kierunku Jaworek. Miasto i Gmina Szczaw-
nica zarezerwowało w budżecie na 2019 rok odpowiednie środ-
ki finansowe na zlecenie dokumentacji na kolejne etapy ścieżki 
pieszo – rowerowej, aby w przyszłości połączyć wszystkie miej-
scowości gminne jednolitym szlakiem turystyczno – sportowym. 
Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wy-
posażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja 
znakowania i opisu trasy jest efektem PL-SK konkursu architekto-
nicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję, 
najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy ob-
szaru pogranicza. Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg 
działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak 
(mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwia-
jąca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie 
atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych w 
przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie zawierała ele-
menty związane z profilaktyką zdrowotną.

Wartość całkowita projektu przypadająca na Miasto i Gminę 
Szczawnica to  530 309,30 €  w tym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju 429 087,90  € (85%) oraz wkład własny 75 721,40 € (15% 
kosztów kwalifikowalnych) oraz  25 500,00 € (koszty niekwalifi-
kowalne).
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W środę 19 grudnia 2018r. w restauracji Bohema w 
willi Marta  odbyła się Wigilia pracowników szczaw-
nickiego magistratu oraz jednostek podległych.  Na 
początku Burmistrz Miasta i Gminy – Grzegorz Nie-
zgoda powitał zgormadzonych uczestników wieczerzy 
wigilijnej oraz zaproszonych gości, w tym: Ks. Pro-
boszcza Tomasza Kudronia, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Pana Kazimierza Zachwieję, byłych wło-
darzy naszego miasta Pana Romana Trojnarskiego i 
Pana Józefa Mrugałę, a także kierowników jednostek 
organizacyjnych.  Następnie Ks. Proboszcz Tomasz 
Kudroń odczytał ewangelię i wraz ze zgromadzonymi  
odmówił modlitwę, po czym wszyscy zaśpiewali kolę-
dę. Potem przyszedł czas na składanie życzeń indywi-
dualnych, po czym wszyscy zgromadzeni zasiedli do 
wigilijnego stołu. 

PODSUMOWANIE 
INWESTYCJI 2018

2 miliony 630 tysięcy złotych to łączna wartość inwestycji zre-
alizowanych w 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
Największą pozycję w tym zestawieniu stanowi wartość budowy 
nowego mostu na potoku Sielskim w Szlachtowej, na realizację 
którego samorząd pozyskał środki finansowe z budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Drugą co do wielkości inwestycją był kolejny etap realizacji 
cmentarza komunalnego w tzw. „Malinowie” na Szlachtowej, a na 
drogi gminne zostało wydatkowanych 515 tysięcy złotych. Popra-
wa infrastruktury szkół podstawowych to kwota 101 tys. zł.

W 2018 roku rozpoczęła się również realizacja dwóch projek-
tów związanych z ograniczaniem niskiej emisji ze wsparciem 
środków unijnych w ramach Małopolskiego Programu Operacyj-
nego, których zakończenie realizacji jest przewidziane na koniec 
2019 roku. W ramach 
programów – „Ograni-
czenie niskiej emisji na 
terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – biomasa 
i paliwa gazowe” o war-
tości = 1 764 000, oraz 
„Ograniczenie niskiej 
emisji na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica – 
paliwa stałe” o wartości 
=  1 751 200 została już 
zrealizowana wymiana 
w ok. 60 % gospodarstw 
domowych uczestniczą-
cych w tych projektach.

Zestawienie wszystkich inwestycji roku 2018 bez uwzględnie-
nia tzw. remontów bieżących (dodatkowe 150 000 zł):

poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołec-
twa Jaworki = 278 139 zł.,  

odbudowa mostu wraz z przyczółkami i umocnieniami na po-
toku Sielskim w ciągu drogi Jana Pawła II boczna = 970 000 zł., 

zmiana organizacji ruchu na ul. Czarna Woda - montaż progu 
zwalniającego = 14 036 zł.,

przebudowa nawierzchni drogi na Bukowinki etap II = 34 480 zł., 
przebudowa ul. Św. Krzyża = 65 000 zł., 
wykonanie dokumentacji dotyczącej  rewitalizacji placu przy 

SP w Szlachtowej 15 000 zł.,
remont łazienek na pierwszym piętrze w budynku SP 2 = 

56 700 zł., 
wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych w bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 1 = 29 815 zł., 
przebudowa nawierzchni drogi ul. Szalaya - boczna = 135 259 zł.,
naprawa i regeneracja nawierzchni placu targowego i parkingu 

przy ul. Zdrojowej = 47 383 zł., 
wykonanie robót na cmentarzu komunalnym w Szczawnicy – 

Szlachtowej = 483 390 zł., 
remont drogi dojazdowej do pól w Szlachtowej ul. Słona Młaka 

= 65 743 zł., 
przebudowa drogi ul. Widok wraz z odwodnieniem = 90 000 zł.,
przebudowa nawierzchni drogi ul. Bereśnik = 43 000 zł.,
wykonanie drewnianej wiaty przystankowej przy ul. Szalaya 

wraz z obudową = 20 605 zł.,
projekt „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kul-

turowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udo-
stępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturo-
wego obszaru pogranicza polsko-słowackiego” = 282 900 zł.
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Życie na biegunach

Idę wąska, leśną drogą, kilka kroków za mną drepcze zmierzch. 
Na ramieniu czuję jego oddech, ale postanawiam się nie obracać, 
tylko twardo stąpać przed siebie. Dochodzę do końca ścieżki, któ-
rej granicę stanowi górski potok. Strumień jest na tyle głęboki 
i wartki, że nie mam odwagi dotknąć dna. Spoglądam w lustro 
wody i w odbiciu dostrzegam złociste spojrzenie. W tej samej 
chwili po moich plecach spływa stróżka zimnego potu, a do mojej 
głowy dochodzi myśl, rany boskie, przecież to wilk. Otwieram 
oczy, to tylko sen, znów ten sam. Wilku, czy kiedyś w końcu się 
spotkamy? Może lepiej nie. Czas wstać i sprawdzić, czy mój dysk 
wrócił na swoje miejsce. Ostrożnie obracam się na łóżku szuka-
jąc stopami miękkiej, owczej skórki, która jeszcze niedawno była 
biała, jak ten wymarzony śnieg. „Jest ok, przyjeżdżajcie.” Wysy-
łam SMS do Pauliny, inicjatorki programu i organizatorki całego 
wydarzenia. Zanim doczłapię się do łazienki już postanawiam, 
że muszę stanąć na sankach, samodzielnie ubrać i nakarmić psy. 
Jakby to wyglądało, gdyby wszystko za mnie robił Grześ?

Grześ w tym czasie w Nowym Targu nerwowo pakuje psy. Jego 
mama po operacji kolana na cały dzień ma zostać sama w domu, 
a Grześ nie znosi kamery, wywiadów, fleszy i zawsze mówi: „Pa-
miętaj, od takich rzeczy jesteś ty”. Ja rzeczywiście kamery się nie 
boję, nie wiem, czy oswoiłam się z nią podczas pracy w reklamie, 
na planach zdjęciowych, czy po prostu od dzieciństwa przetrwała 
odwaga do wystąpień publicznych. W każdym razie dla mnie taki 
dzień to istny fun.

„Daj mi papierosa” mówię do Sylwii jakieś pół godziny póź-
niej. „Ale przecież Ty nie palisz”. „Wiem, ale daj, denerwuję się”. 
„Czym?” „A, że będę gadać głupoty, że coś się stanie, że nie dam 
rady z plecami, że zwieją psy…” O tym czy ostatecznie zapaliłam 
czy nie, nie mogę napisać, bo przecież obiecałam Bogu i Mamie, 
że nie będę palić w wielki post.

Przez betonowy most imienia Nigela Kennedy’ego przejeżdża 
biały bus TVP. Ekipa w doskonałych nastrojach wita się ze mną i 
moją sforą, która nie ma pojęcie, że to całe zamieszanie to właśnie 
ze względu na psy. Chwilę później dojeżdża Grześ, a z nim: Kora, 
Alf, Odi, Abi, Zając i Drzazga. „A gdzie Tofiki?” - pytam. „Za-
kochane”. No tak, cieczka w kenelu potrafi zniweczyć cały plan.

Maciek, kamerzysta, wchodzi ze mną do kojców i już widzę 
po jego minie, że żałuje, że jest tam sam. Psy wariują na jego 
widok, cieszą się, wąchają kamerę, wiją mu się między nogami. Ja 
próbuję ubrać w szelki Kamyka, chroniąc jednocześnie makijaż, 
fryzurę i od złamania nos. Niewiele to daje, bo po chwili Salom-
ka zlizuje mi cały puder, a Kailan podgryza warkoczyk i gumkę. 
Uff, ubrane, co z męką. „Super było, krzyczy Maciek, możemy to 
powtórzyć” ? O cholera, raczej nie…

Zapakowani do samochodu jedziemy w poszukiwaniu zimy. 
Niestety wbrew prawu wjeżdżamy do lasu, bo obiecany przez nas 
śnieg odszedł gdzieś hen razem z wczorajszym dniem. W trakcie 
zdjęć Grześ ma obawy, czy nas ktoś stąd nie wykurzy. Ja w sumie 
się nie przejmuję, w końcu i tak już we wsi wieszają na mnie psy. 
Kilka godzin zajmuje nam nakręcenie pięknych ujęć w głębokim, 
grząskim śniegu. Słońce co jakiś czas wyłania się nieśmiało zza 
chmurki, jakby chciało sprawdzić, jak nam idzie. Zabieramy Mać-
ka na krótką przejażdżkę. Jest naprawdę pięknie, zapominam o 
bólu pleców, spoglądam w granatowe niebo i myślę sobie, znowu 
cud. 

Wracamy w przemoczonych butach i chrupiemy prince polo. 
Żartujemy sobie, że wyszłoby nieco naturalniej, gdybyśmy się 
przy starcie pokłócili. W domu czeka Akitka i Dejzi. Zabieram je 
na krótki spacer po rozmrożonych, zielonych łąkach. Ekipa śledzi 
każdy mój krok, ale mnie jakoś udaje się na chwilę zapomnieć, 
że mam towarzystwo. Mijam drzewo, pod którym pierwszy raz 
ze Stasiem schroniliśmy się przed deszczem, mijam rów, w któ-
rym Akitka i Dejzi pierwszy raz pogryzły się tak, że polała się 
krew. Robi mi się smuto, coraz bardziej doskwiera ból, wiem, że 
za chwilę pojedzie Grześ i znów zostanę sama z całym tym moim 
życiem na biegunach. Z myśli wyrywa mnie warczenie i szarpanie 
smyczy.

Wracamy, by na koniec nagrać kilka słów. Grześ w między 
czasie pakuje swoich dzielnych aktorów i odjeżdża zostawiając na 
betonowym moście mokry ślad. Cały dzień wszystko przebiega 
zgodnie z planem. Cały dzień, aż do teraz. Wchodzę na wybieg, 
żeby zabrać ze sobą do wiatraka Kailan, ale oprócz niej i Kamyka 
wyskakuje jeszcze Salomka. Moja kochana, grzeczna sunia nawet 

raz nie spogląda w naszą stroną, tylko leci w długą nie zważając 
na żaden krzyk. Ja, nauczona doświadczeniem, od razu biegnę po 
kluczyki do auta, wiem, że nie pomogą nawoływania, wrzask, nic. 
Kamyki w tym czasie postanawiają zaprzyjaźnić się z kotem są-
siadki. Ale im ufam, że nie narobią głupot, choć są u mnie dopiero 
niecały rok. Zakłopotana ekipa nie wie, jak mi pomóc, w mojej 
głowie świszczy tak doskonale znane „mam już dość”. Zza zakrę-
tu wyłania się Salomka. Nie wierzę własnym oczom, ale cieszę 
się, myślę - wraca, dobry pies. Jest podejrzanie podekscytowana, 
biegnie jak szalona, a z jej psyka wystaje duże COŚ. O nie, bła-
gam, tylko nie kot. Mój dobry pies po chwili rzuca mi pod nogi 
trzy czwarte pięknej, władkowej kury. Nie chcę wiedzieć, gdzie 
jest ta czwarta cześć. Salome za karę ląduje w kojcu. Widzę, że 
rozpiera ją duma, a podniecony Kamyk czule zlizuje jej z pyszcz-
ka krew.

Dziś jest już zwykły, jak każdy dzień. Psy leniwie wylegują się 
w świeżej słomie, ja zbieram się, by pozałatwiać kilka zaległych 
spraw. Na drodze przy kapliczce mijam rude pióra, ślady wczoraj-
szej zbrodni. A jednak to wszystko to nie był sen.

Film - Życie na biegunach, który powstał tego dnia można obej-
rzeć na www.facebook.com/psynabiegunach

Kasia Kołodziejska
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Wizyta Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj odwiedził naszych najmłodszych 
uczniów.

W czwartek 6 grudnia nasz oddział przedszkolny 
odwiedził Święty Mikołaj. Długo oczekiwany gość wy-
wołał uśmiech na twa-rzach przedszkolaków. Mikołaj 

rozdał dzieciom zabawki oraz pozostawił słodki upominek. W 
podziękowaniu przedszkolaki śpie-wały mu piosenki i recytowały 
wierszyki. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia. Dzieci 
z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że 
czekając na niego będą bardzo grzeczne!

„Opowiedz mi Polsko…”

Dzień 13 grudnia był dla nas pełen emocji i wzruszeń. Wielkim 
zaszczytem było dla naszej szkoły zorganizowanie uroczystej 

Gali podsumowującej miejskie obchody 100 – lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Po wielu próbach, przygotowaniach 
i ogromnej pracy włożonej przez naszych uczniów i nauczycieli 
nadszedł dzień, w którym mogliśmy pokazać szerszej publicz-
ności efekt trudu wielu osób, spektakl Opowiedz mi, Polsko…”. 
Program został opracowany na podstawie występu z maja 2017 
roku, kiedy to nasi uczniowie przedstawili go wtedy w języku an-
gielskim, w mieście partnerskim Olivetto Citra we Włoszech.

Gdy zobaczyliśmy wypełnioną po brzegi salę w Dworku 
Gościnnym ogarnęła nas trema, ale równocześnie poczuliśmy 
ogromną radość, z tego, że to właśnie Szkoła Podstawowa nr 2 
jest organizatorem tak ważnego wydarzenia. Chcieliśmy, by pod-
sumowanie tego wyjątkowego roku odbyło się 13 grudnia- był to 
hołd złożony represjonowanym w stanie wojennym.

Po występie wszyscy artyści otrzymali owacje na stojąco, co 
było dla nich najwspanialszą nagrodą.

W drugiej części Gali pokazaliśmy prezentację przedstawiają-
cą działania szkół, przedszkoli i innych miejskich instytucji zaan-
gażowanych w uświetnienie roku jubileuszowego.

Pod koniec spotkania pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda wraz 
z Sekretarzem Miasta panem Tomaszem Ciesielką oraz dyrekto-
rami szkół wręczyli nagrody uczniom, którzy zdobyli najwyższe 
miejsca w konkursach związanych z 100. rocznicą Niepodległo-
ści.

Głos zabrała także przedstawicielka Delegatury Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty w Nowym Targu pani Maria Głuszak, która 
gratulując Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowania tak doniosłej 
uroczystości, podkreśliła wagę patriotyzmu wśród młodego po-
kolenia.

Ostatnim punktem Gali był koncert laureatów.
Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy pięknie odtworzyli 

swoje role i wzruszająco zaśpiewali piosenki oraz ich rodzicom, 
wspierających nas całym sercem. Podziękowania kierujemy do:

Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym panem Kazi-
mierzem Zachwieją, Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
pana Grzegorza Niezgody, Koordynatora roku jubileuszowego 
pana Tomasza Ciesielki, Parafii pw. św. Wojciecha w Szczawni-
cy, ks. Waldemara Sosnowskiego za ufundowanie pamiątkowych 
magnesów, Dyrektor Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya pani 
Barbary Węglarz, Dyrektorów placówek oświatowych i innych 
instytucji w Szczawnicy, Pani Janiny Zachwiei oraz nauczycieli 
i podopiecz-nych PSONI o. Szczawnica, Pani Ewy Walkowskiej 
i jej „Muzycznego przystanku”, Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy, Właścicieli i pracowników Dworku Gościnnego w 
Szczawnicy.

Anna Szczepaniak-  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, składa serdeczne 
po-dziękowania całemu Gronu Pedagogicznemu szkoły oraz 
Uczniom  za zorganizowanie  zaangażowane i wkład pracy 
włożony w przygotowanie uroczystej gali, która podsumowy-
wała działania w naszym mieście związane z obchodami 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Szczególne słowa uznania kieruję do nauczycielki języka  
polskiego mgr Katarzyny Ciesielki  - autorki scenariusza i 
reży-serki spektaklu pt. ,,Opowiedz mi Polsko…’’. Dziękuję 
również mgr Małgorzacie Gabryś – koordynatorce działań 
całego Grona Pedagogicznego, mgr Danucie Urban – autorce 
strony wokalnej uroczystości, mgr Jadwidze Zachwiei – au-
torce sce-nografii i kostiumów, mgr Jolancie Kaliszczak i ks. 

Grzegorzowi Gilowi za przygotowanie oraz opracowanie pre-
zentacji multimedialnej dotyczącej działań poszczególnych in-
stytucji w mieście, ks. Waldemarowi Sosnowskiemu za spon-
soring ma-gnesów okolicznościowych oraz mgr Małgorzacie 
Oleś- Gagatek i mgr Jackowi Pietrzakowi za profesjonalizm 
w prowadzeniu gali.

 Pomimo mojej niedyspozycji, całe Grono Pedagogiczne wy-
kazało się dużą odpowiedzialnością i zdyscyplinowaniem, co 
zaowocowało wysokim poziomem uroczystości pod względem 
artystycznym i  merytorycznym, za co wszystkim z całego ser-
ca dziękuję. 

Uważam, że powyższa uroczysta gala była żywą lekcją hi-
storii i na długo pozostanie w pamięci  mieszkańców i gości, 
uczestniczących w tak doniosłej uroczystości. 

Erasmus+ Irlandia

W dniach 2-16.12.2018 panie Dominika Smolarska i Magdalena 
Styrylska uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez „Centre 
of English Studies” w Dublinie. Wyjazd był okazją do wymiany 
doświadczeń z nauczycielami, z całego świata, m. in. z Meksyku, 
Brazylii, Turcji, Włoch. Pobyt w stolicy Irlandii był związany z re-
alizacją projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry 
Edukacji Szkolnej. Oprócz podniesienia jakości pracy dał możli-
wość poznania tego ciekawego kraju i ludzi w nim mieszkających.

Boże Narodzenie

W piątek, 21 grudnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel 
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie 
śpiewali kolędy i przypominali tradycje i zwyczaje świąteczne. 
W imieniu dyrektor szkoły pani Anny Szczepaniak wszystkim 
uczniom i ich rodzicom życzenia złożyła pani Dominika Smolar-
ska. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Piszczek – przewod-
nicząca Rady Rodziców. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica pana Grzegorza Niezgody życzenia całej społeczno-
ści szkolnej złożył Sekretarz pan Tomasz Ciesielka. Podziękował 
również wszystkim nauczycielom i uczniom za zorganizowanie 
Gali podsumowującej 100 rocznicę odzyskania Niepodległości, 
wręczając im pamiątkowe albumy i cukierki. Po wspólnej modli-
twie dzieci i młodzież wraz z wychowawcami udali się do swoich 
sal na klasowe Wigilie.

Pierwsze sukcesy naszych 
uczniów w pływaniu!

 
W dniu 07.12.2018r. na pływalni miejskiej w Nowym Targu odbyły 
się powiatowe zawody w pływaniu drużynowym i indywidualnym. 13 
uczniów z naszej szkoły również wzięło udział w tej rywalizacji, starając 
się jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności, pokonując różne 
dystanse wybranymi przez siebie stylami. I chociaż konkurencja była 
dosyć duża, nasi pływacy odnieśli następujące sukcesy:

 

 

styl dowolny na dystansie 25m. 
III miejsce - Aniela Ziemianek 
V miejsce - Julia Węglarz 
VI miejsce - Tamara Szczepa-
niak - Filas 
VII miejsce - Natalia Maślanka 
 

styl dowolny na dystansie 50m. 
III miejsce - Wiktor Regiec 
VI miejsce - Piotr Salamon
 
styl grzbietowy na dystansie 50m 
I miejsce - Wojciech Salamon 
IV miejsce - Kamil Bieniek

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów sportowych !
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JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

PRZEGLĄD POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ 2018
Tegoroczna edycja Szkolnego Przeglądu Polskiej 

Poezji Religijnej zorganizowana została w jesiennej ka-
wiarence. Jury w obecności licznej publiczności wysłu-
chało ponad 50 recytatorów. Przybyli goście spróbowali 
pysznej szarlotki, herbaty a dla rodziców zaparzono 

aromatyczną kawę. W poszczególnych kategoriach wiekowych 
jury w składzie: pani Joanna Opyd, pani Alina Lelito, pani Ja-
dwiga Piotrowska i pan Łukasz Różycki,  wyłoniło po czterech 
laureatów oraz przyznało wyróżnienia. 

klasy 0 - 3 
Maja Mazurek Antonina Krakowska Milena Adamczyk Pau-

lina Kozubska wyróżnienia: Katarzyna Zachwieja, Ryszard 
Rychwalski, 

klasy 4 - 6 
Jakub Gondek Piotr Wiercioch Maja Malinowska Michał Ró-

żany wyróżnienia: Joanna Magda, Izabela Wiercioch, Aleksandra 
Macanowicz, Mateusz Hamerski, Stanisław Biel, Dariusz Polaczyk, 

klasy 7 - 8 
Kinga Moskalik Natalia Bielska Nicola Zaleska Wojciech Majerczak 
Finał konkursu odbył się pod ziemią w kopalni soli w Bochni 

12 grudnia 2018r. Był rekordowy i zgromadził aż 140 recytatorów 
i potwierdził, że Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religij-
nej „Pierścień św. Kingi” cieszy się coraz większą popularnością. 
Drugiego dnia konkursu jury ogłosiło wyniki, a wydarzenie za-
kończyło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych 
recytatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nasi recytatorzy wrócili szczęśliwi z nagrodami i wyróżnie-
niami. Brawo Kinga Moskalik, Maja Mazurek /wyróżnienie/, 
Michał Różany /3 miejsce/ i Kuba Gondek /1 miejsce/. Brawo p. 
Joanna Moskalik. Gratulacje.

SZKOLNY DZIEŃ TEATRU
7 grudnia w ramach Szkolnego Dnia Teatru uczniowie Jedynki 

wybrali się do Dworku Gościnnego na spektakle przygotowane 
przez Narodowy Teatr Edukacji. Klasy 0-3 obejrzały „Pszczółkę 
Maję”. W przedstawieniu dla klas 4-6 – „Mitologia Słowian” -  
wykorzystano znane legendy, m.in. o Popielu, Piaście Kołodzieju 
i królowej Bałtyku - Juracie. Najstarsi uczniowie mogli obejrzeć 
„Balladynę”.  Wspaniała oprawa muzyczna oraz piękna scenogra-
fia zrobiły ogromne wrażenie na młodej widowni.

„O POLSCE WIEM WSZYSTKO”
Konkurs geograficzny wiedzy o Polsce kończy serię kon-

kursów dla uczniów szczawnickich szkół w roku 100 - lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Czternastu uczniów 
przystąpiło o międzyszkolnego konkursu 11 grudnia o godz. 
11:00. Ze szkoły w Szlachtowej: Maciej Kiczyński, Krystian 
Filas, Karol Sopata i Monika Błażusiak. Z SP2: Łucja Tokar-
czyk, Magdalena Kotula, Tymoteusz Słabiak, Martyna Bed-
narczyk i Joanna Olszyna. Z SP1: Marzena Kukla, Adrianna 
Wiercioch, Julia Naglik, Anna Różana i Klara Kołodziejska.  
Po serii rozegranej przy użyciu aplikacji Plickers oraz niezbęd-
nej dogrywce, do finału dostali się: Marzena Kukla, Maciej 
Kiczyński i Krystian Filas. Zwyciężyła Marzena Kukla, drugie 
miejsce zajął Krystian Filas a trzecie Maciej Kiczyński. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Wieczór Wigilijny w Pieninach

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 21.12.2018r, 
w naszej szkole najpierw wszystkie klasy wraz ze swoimi wycho-
wawcami zasiadły do symbolicznych wigilii. Następnie została 
zorganizowana uroczysta akademia. Wśród Grona Pedagogiczne-
go oraz społeczności uczniowskiej nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli Rodziców. Czas świąteczny jest okresem, kiedy myśli bie-
gną do naszych bliskich, gasną wszelkie spory oraz waśnie, jest to 
także czas wielu tradycji, które w dzisiejszych czasach nie zawsze 
są stawiane na pierwszym miejscu. Dlatego też, z tej właśnie oka-
zji, na przybyłych na tegoroczną akademię czekała miła niespo-
dzianka.  Wieczór Wigilijny w Pieninach to krótka inscenizacja 
przedstawiająca bogate tradycje i wierzenia związane z okresem 
Świąt oraz przypominająca kulturę górali pienińskich. Niezwy-
kle barwna a zarazem krótka sztuka przedstawia kolejno wieczór 
wigilii w tradycyjnej chacie góralskiej, gdzie rodzina zasiada do 
wieczerzy, spożywając dania i wspominając czasy wierzeń oraz 
legend. Następnie, po wieczerzy ojciec rodziny idzie karmić 
zwierzynę, by po chwili wprowadzić do domu barwny orszak ko-
lędników, składający się między innymi z Trzech Króli, Heroda, 
śmiesznego Żyda, oraz śmierci i diabła. Inscenizacja została stwo-
rzona specjalnie na tę okazję przez Macieja Czaję, na podstawie 
opracowania Anieli Krupczyńskiej. Talenty aktorskie uczniów 
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, każdy z wielkim zaanga-
żowaniem i przejęciem podszedł do swojej roli, co dało wspaniały 
efekt końcowy. W poszczególne role  wcielili się uczniowie klasy 
1aw, 1gt, 2a, 3t oraz 4g.

... Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie 
znak pokoju, przekażmy sobie znak... W myśl tych słów na za-

kończenie inscenizacji wszyscy zebrani, wspólnie przy dźwiękach 
kolędy granej przez Kapelę Jana Kubika, połamali się opłatkiem. 
Następnie głos zabrali Pan dyrektor Leszek Wołek oraz przedsta-
wiciele Rady Rodziców.

Serdecznie podziękowania składamy Nauczycielom za wyro-
zumiałość i zwalnianie uczniów na próby, Kapeli Jana Kubika za 
uświetnienie akademii grą i śpiewem, pani Dominice Szczepa-
niak za wspaniałą charakteryzację, pani Anieli Krupczyńskiej za 
wypożyczenie scenografii oraz Panu Markowi Ciesielce za wypo-
życzenie strojów.

Akademię oraz całą reżyserię przygotowali nauczyciele przed-
miotów zawodowych w gastronomii Stanisława Kwiatek oraz Ma-
ciej Czaja.

Red. S. Kwiatek, M. Czaja. 

SP 

1
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Anna Kondracka - Wiercioch

Modrosójka z Kanady 
Bardzo lubię te zimowe poranki, kiedy cedry 

pod moim oknem przyprószone są świeżym śnie-
giem błyszczącym w słońcu, a na ich gałęziach 
hałasuje chmara pięknych niebieskich ptaków, 
znanych w Kanadzie jako Blue Jay, a w języku polskim jako mo-
drosójka błękitna. Rzucam orzeszki ziemne na stolik pod kuchen-
nym oknem i wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Ptaki zaczynają 
głośną awanturę, biją się między sobą o każdego orzeszka, czasem 
przejawiają niezwykła agresję. Ich piękny wygląd i śpiew trudno 
pogodzić z tak bojowniczą naturą. Modrosójka to ptak śpiewający, 
należący do rodziny kruków, żyjący w środkowej i wschodniej 
części Ameryki Północnej. W południowej części Kanady, w pro-
wincji Ontario, gdzie mieszkam, jest ich bardzo dużo. Zamieszku-
ją one lasy liściaste, iglaste i mieszane, i mieszkają blisko ludzkich 
osad. Zimą gromadzą się w zamieszkałych osiedlach, gdyż łatwiej 
im tam zdobyć pożywienie. Ja, popijając poranną kawę, lubię się 
im przyglądać. Mam też przy tym świetną zabawę, i dlatego po-
stanowiłam zebrać tu trochę faktów o tych ptakach, które są także 
jednym z symboli Kanady. 

Modrosójki są przeważnie w kolorze niebieskim. Twarz, gardło 
i brzuch są białe. Skrzydła i ogon są pokryte białym, czarnym i 
niebieskim upierzeniem. Ptaki te mają od 20 do 30 cm długości, 
ważą od 75 do 100 gramów. Samce są nieco większe od samiczek. 
Osiągają rozpiętość skrzydeł od 32 do 42 cm i fruwają z prędko-
ścią od 32 do 40 km na godzinę. Modrosójka to ptak dzienny czyli 
aktywny w ciągu dnia, Jest wszystkożerny; zjada nasiona, orze-
chy, żołędzie, owoce, owady, jaja i młode ptaki. Modrosójka ma 
herb na czubku głowy. Wyprostowany grzebień jest oznaką agre-
sji, podczas gdy grzebień przypominający szczotki symbolizuje 
strach. Spłaszczony grzebień można zobaczyć w chwilach relaksu.

Modrosójki żyją w parach lub w małych grupach rodzinnych. 
Gromadzą się też w dużych stadach podczas sezonu wędrownego. 
Okres godowy trwa od połowy marca do lipca. Jedna para kojarzy 
się przez całe życie, dlatego są nieraz uważane za symbol wierno-
ści, wytrwałości, cierpliwości oraz lojalności. Na mojej posiadłości 
miałam okazję obserwować gniazda modrosójek. Samica buduje 
gniazdo w drzewach, podczas gdy samiec dostarcza materiałów 
budowlanych takich jak gałązki, kora, korzenie i mech. Samica 
składa od 2 do 7 jaj niebieskich lub brązowych, a młode wykluwa-
ją się po około 16-18 dniach, są wówczas nagie, ślepe i bezradne. 
Ojciec zapewnia jedzenie dla matki, a ona opiekuje się pisklętami. 
Młode ptaki gotowe są do opuszczenia gniazda po około trzech 
tygodniach, ale pozostają z rodzicami przez co najmniej jeden lub 
dwa miesiące. Ptaki te żyją na wolności około 7 lat. Jastrzębie, 

sowy i koty żerują 
na dorosłych mo-
drosójkach, a węże, 
szopy, wiewiórki, 
oposy i wrony ata-
kują młode ptaki 
i jaja. Modrosójki 
są nieustraszone, 
bardzo odważ-
ne wobec swoich 
wrogów, szczegól-
nie jeśli chodzi o 
ochronę swojego 
partnera, młodych 
oraz terytorium. 
Bronią się nieraz przed przeciwnikami, którzy wydają się dużo 
silniejsi od nich samych, często z pomyślnymi rezultatami. Mogą 
też zaatakować człowieka, jeśli czują zagrożenie gniazda lub part-
nera, czego byłam naocznym świadkiem.

Modrosójki są niezwykle gadatliwymi stworzeniami, używają-
cymi szerokiej gamy wokalizacji, a ich umiejętności mowy są bar-
dzo zaawansowane. Komunikują się za pomocą głośnych krzyków 
i wysokich tonów; są w stanie naśladować głosy innych ptaków, 
w tym jastrzębi, imitują też głosy kotów a nawet ludzi. Modrosój-
ki są znane z tego, że naśladują jastrzębie jako sztuczkę, by od-
ciągnąć te ptaki drapieżne z dala od własnych gniazd i odwrócić 
uwagę innych ptaków od źródła pożywienia. Modrosójki są też 
bardzo zaradne w zdobywaniu własnego pożywienia, często moż-
na je znaleźć w okolicach supermarketów czy restauracji, potrafią 
też posługiwać się drobnymi przedmiotami, np. patyczkiem, aby 
wydobyć pokarm z różnych zakamarków. Są też bardzo ciekaw-
skie, przyglądają się z uwagą i dziobią każdą błyszczącą rzecz, 
która przyciąga ich wzrok, podobnie jak wrony i sroki.

Obserwując zachowanie modrosójek za moim oknem, zauwa-
żam w nich cechy, które często przypisuje im rdzenna ludność ka-
nadyjska, uważając że ptaki te są między innymi symbolem ener-
gii, żywotności, ciekawości, inteligencji, determinacji, pewności 
siebie i gadulstwa. Teraz zimą jest ich wokół mojego domu bardzo 
dużo, i bez przerwy o czymś sobie opowiadają, albo się kłócą. 
Lubię ten zgiełk poranny, a także zachwycam się kolorami ich 
upierzenia. Modro-błękitny kolor mieni się w słońcu, a niebieski 
kolor nabiera odcieni od turkusu do granatowego, jakby przecho-
dził przez całą gamę niebieskości.  

Zima dopiero się zaczęła, modrosójki będą na pewno mi umi-
lać czas podczas niejednego mroźnego poranka. A że właśnie 
nastał Nowy Rok, niech ten kanadyjski ptaszek, przyniesie Wam 
życzenia pogodnej zimy, wiele pozytywnych i radosnych zdarzeń 
oraz wszelkiego dobra na każdy dzień.
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Anna Malinowska TPSP

Grudniowa wystawa 
w kawiarni Eglander Caffe

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych  w 
Szczawnicy kończy rok 2018 wystawą dwojga 
członków -Marii Lizoń-Śliwy i Adama Mi-
chałczaka. Ten dobór twórców wystawiających 
świadczy o szerokim spektrum zainteresowań 

naszych członków. Chociaż techniki i stylistyka prac są odmienne 
to warto zaznaczyć, że wspólnym mianownikiem  wystawy  jest  
szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne. Świadczy o tym tytuł 
prezentacji – witraż i  stolarstwo artystyczne. Co mają wspól-
nego? Otóż zarówno witraż jak i obróbka drewna wymagają nie 
tylko wizji twórczej i pomysłu, ale przede wszystkim opanowania 
warsztatu, rzemieślniczej precyzji.

Maria Lizoń-Śliwa od lat wierna jest witrażowi. Ciągle dosko-
nali swój warsztat, czego przykładem są jej coroczne grudniowe 
wystawy. W swoim sześcioletnim dorobku prezentowała witraż 
w wielu odsłonach: lampy, pudełka, obrazy witrażowe i nade 
wszystko anioły. Są one tematem tej wystawy. Jak sama wyznała 
na wernisażu interesuje się angeologią, zbiera informacje na te-
mat obecności tej tematyki w dziejach 
sztuki i kultury. Anioły są rozumiane  
jako symbol czystości, niewinności, du-
chowości i doskonałości. Już w  kronice 
Galla Anonima anioł to zwiastun szczę-
śliwych wiadomości a w dziejach ewan-
gelicznych występuje   Anioł Stróż, 
który opiekuje się każdym katolikiem. 
Na witrażach Marii Lizoń  to duch opie-
kuńczy, biorący pod swoje skrzydła za-
gubionych i potrzebujących, a atrybuty, 
które trzyma w dłoni, symbolizują sztu-
ki piękne. Wcześniejsze wystawy pre-
zentowały inne techniki,  którymi włada 
artystka, obrazy igłą malowane czyli 
wykonane haftem krzyżykowym, kom-

pozycje  roślin zatopionych 
w żywicy, fotografie druko-
wane na szkle oraz drewnia-
ne zegary.

Dla Adama Michałczaka 
była to debiutancka wysta-
wa. Po raz pierwszy zapre-
zentował swoja twórczość 
najmłodszy członek Towa-
rzystwa, uczeń trzeciej klasy 
technikum budowlanego w 
Łącku, mieszkaniec Tylma-
nowej, od tego roku członek 
TPSP. Swoją pasję twórczą 
odkrył eksperymentując z 
drewnem. Tworzy obrazy 
wycinając w sklejce drzew-
nej kształty widoczne dopiero po skontrastowaniu ich z tłem. Są 
to obrazy przestrzenne, utrzymane w kolorach naturalnego drew-
na. Wyglądają jak haftowane koronkowe ornamenty, dające obraz 
głębi. Autor dopiero poszukuje swojego stylu poruszając  tematy 
proste i czytelne, jednoznaczne i estetyczne. To dopiero początek 
drogi. Życzymy młodemu twórcy rozwijania pasji twórczej, do-
skonalenia techniki i kolejnych ciekawych prezentacji.

Na wernisażu wystawy prac autorzy ekspozycji krótko zapre-
zentowali swoja twórczą drogę, swoje 
inspiracje i uchylili rąbka tajemnicy, 
jak powstawały ich dzieła. Jak przysta-
ło na grudniowy obyczaj zgromadzeni 
goście życzyli sobie Wesołych Świat, 
dzieląc się według niedawnej tradycji 
oscypkiem przy lampce wina. Nie zabra-
kło świątecznych tematów i życzeń na 
Nowy Rok. Naszym odwiecznym ma-
rzeniem jest posiadanie własnej galerii, 
gdzie moglibyśmy prezentować własne 
prace i cały trzydziestodwuletni dorobek 
artystyczny.

Mamy nadzieję, że nasze marzenia 
spełnią się w kolejnym roku!

Podróże małe i duże

Jeździec z Madary 
– międzynarodowy 

symbol Bułgarii

Znowu gnamy! Ścigamy się z zachodzą-
cym słońcem. Gdzieś daleko na horyzoncie 
pojawiają się też deszczowe chmury. A przed 
nami kolejne bardzo ciekawe miejsce. Jakby 
tego było mało, nasza wyobraźnia płata nam 
figla! Bo szukając jeźdźca na koniu wyku-
tego w skale, nie sposób wyobrazić sobie go 
inaczej, niż wielki majestatyczny pomnik, 

będący widoczny już z daleka.
A jednak nie! 
Rzutem na taśmę dojeżdżamy do wsi Ma-

dara. Nieopodal niej znajduje się owe cudo. 
Wyskakujemy z auta, kupujemy bilety wstępu 
i prawie biegniemy po chyba setce schodów 
do celu by ujrzeć … malutką płaskorzeźbę, 
przedstawiającą naszego jeźdźca na koniu… 
Hmm, sami nie wiemy, co myśleć. W gło-
wach pojawiają się wątpliwości. Mogliśmy po 
prostu taką atrakcję sobie odpuścić i jechać 
dalej… tym bardziej, że w powietrzu jednak 
wisi jakaś burza. No cóż, pstrykamy foty i 
dalej zdyszani zaczynamy kierować się ku 
wyjściu. 

Wtem przed nami 
ukazują się liczne dro-
gowskazy. Teraz, w 
drodze powrotnej, na 
spokojnie możemy im 
się przyjrzeć. Spoglą-
damy na niebo i decy-
dujemy się jeszcze na 
krótki spacer, no bo jak 
już tutaj jesteśmy… . 

Najpierw kieruje-
my się wysoko w górę 
i znowu pokonujemy 
tysiące tym razem już 
wykutych w skale stop-
ni, by znaleźć się na 
szczycie góry wśród 

ruin Fortu Matora. Fortyfikacja ta pochodzi 
z 1388 roku i miała za zadanie ochraniać Pań-
stwo Bułgarskie przed najazdem Turków. Wi-
doki są stamtąd przepiękne!

Gdy znajdujemy się znowu na dole, wy-
bieramy ścieżkę prowadzącą do jaskiń w 
okolicach naszego Konika. Tu spotykamy 
paru spacerowiczów, których chyba również 
obcowanie z jeźdźcem nie trwało za długo. 
Możemy tutaj znaleźć małą jaskinię czy Gro-
tę Nimf- otwartą grotę o bardzo dobrej aku-
styce.

A co najważniejsze, odjeżdżamy z Mada-
ry jeszcze w pełni skąpani w słońcu! 

PRZYDATNE INFORMACJE
Jeździec z Madary Мадарски конник – 

średniowieczny relief naskalny, wpisany w 
końcówce lat 70-tych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. To również jedyny 
taki zabytek w całej Europie. Relief wykuty 
jest w skale piaskowca na wysokości ok. 23 
m i przedstawia jeźdźca oraz biegnącego za 
nim psa. Jeździec włócznią przeszywa lwa, 
który leży pod przednimi nogami konia.

Ciekawostką jest, że Jeździec z Madary 
został uznany za międzynarodowy symbol 
Bułgarii oraz możemy go znaleźć na wszyst-
kich monetach poza 1 lewem

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Jonaszowe drzewo
Od razu, na wstępie, powiem jaką roślinę po-

zwoliłem sobie nazwać tytułowym mianem jo-
naszowego drzewa. Otóż, jest to rącznik pospo-
lity (Ricinus communis), zwany też rycynusem 
lub kleszczowiną (ze względu na wygląd nasion 

przypominających nasyconą krwią samicę kleszcza pospolitego), 
z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). Część botani-
ków uważa, że rącznik pospolity to tzw. gatunek zbiorowy, z wie-
loma podgatunkami i odmianami, inni są zdania, że należy go 
rozdzielić na kilkanaście odrębnych gatunków. W uprawie najczę-
ściej spotyka się rącznik, uważany w tym wypadku za podgatu-
nek: perski, krwistoczerwony, zanzibarski, chiński oraz indyjski.

Gatunek pochodzi prawdopodobnie z Etiopii i Erytrei. Dotarł 
potem do Egiptu (znany jako „kiki” - jego nasiona znaleziono w 
grobowcach, a na kartach starych papirusów natrafiono na wska-
zówki, jak go uprawiać i... jak stosować olej rycynowy jako lekar-
stwo). Stamtąd zawędrował do Indii, które współcześnie są jego 
największym producentem, wreszcie trafił do Anglii i Ameryki.

Ta okazała roślina w ciepłym klimacie staje się drzewem i 
dorasta nawet do 12 m. W okolicach, gdzie jest chłodniej osiąga 
wysokość najwyżej ok. 3 metrów. Jego dużych rozmiarów klapo-
wane liście, osadzone na długich ogonkach, sięgają do 60, a na-
wet do 100 cm średnicy i posiadają charakterystyczne czerwono 
zabarwione nerwy. Rącznik jest rośliną rozdzielnopłciową, ale 
jednopienną. Kwiaty męskie, złożone z wielu pręcików, nawet do 
1000, znajdują się w dolnej części kwiatostanu, zaś kwiaty żeń-
skie lokują się w jego górnej części. Czas kwitnienia rozciąga się 
od lipca do września. Owoce, to wydłużone, trójkomorowe toreb-
ki, często pokryte kolcami. W komorach znajdują się błyszczące 
nasiona – po jednym w każdej. Są duże, do ponad 2 cm długości i 
lekko spłaszczone. Z nasion rącznika, które znajdywano nawet w 
egipskich grobowcach sprzed 4 tysięcy lat przed Chr., uzyskiwano 
olej, mający zbawcze działanie przy pielęgnacji włosów. Służył 
także jako źródło światła w lampkach. 

Niestety, nasiona zawierają glikoproteinę, bardzo groźną tru-
ciznę roślinną. Przy zatruciu odczuwa się pieczenie w ustach, za-
wroty głowy, potem zaczynają się wymioty, biegunka, zakłócenia 
pracy serca, a wreszcie może dojść do zapaści i śmierci. Dlatego 
lepiej nie mieć rącznika w ogrodzie, zwłaszcza tam, gdzie miesz-
kają dzieci, ponieważ ładne nasiona mogą skutecznie nęcić, jako 
smakołyk.

A co dobrego można powiedzieć o naszym bohaterze? Oczy-
wiście, dość powszechnie wiadomo, że olej wytłoczony z rączni-
ka jest bardzo skutecznym środkiem przeczyszczającym, jak się 
wydaje, współcześnie nieco zapomnianym. Interesujące, że olej 
rycynowy został dopuszczony do użytku przez farmaceutów an-
gielskich dopiero w 1788 r. Można go też stosować zewnętrznie 
jako lek przy zapaleniu skóry oraz przy niewielkich oparzeniach. 
W kosmetyce pomaga usuwać piegi. Używa się go także do spo-
rządzania plastrów. Włókno łodyg używane jest do wyrobu płótna 
na worki lub na sznury. 

 W początkach XIX w. rącznik był uprawiany np. na Kaukazie, 
w Turkiestanie i Rosji, gdzie nazywano go tureckimi konopiami. 
Obecnie rośnie i jest uprawiany w pasie pomiędzy 50º szerokości 

geograficznej północnej a 40º szerokości geograficznej południo-
wej, z wyjątkiem Australii i Antarktydy. 

Czas powiedzieć – dlaczego w tytule artykułu rącznik został 
nazwany jonaszowym drzewem? Wydarzenie biblijne, w którym 
spełnił ważną rolę rozgrywa się w VIII w. przed Chr. Jego opis 
znajdziemy w Księdze Jonasza (Jon 4,6-7). Między innymi prze-
czytamy, że Jonasz usiadł pod drzewem o szerokich liściach, aby 
w jego błogim cieniu obserwować co dzieje się w mieście asy-
ryjskim Niniwa, gdzie wcześniej głosił słowo Boże, nawołując 
mieszkańców do porzucenia grzesznego życia (nawiasem mówiąc 
Jonasz spodziewał się, że niniwianie nie posłuchają jego napo-
mnień i Jahwe zniszczy miasto ciemiężców Izraela). Drzewem 
tym był rącznik, aczkolwiek w niektórych tłumaczeniach Biblii 
podaje się nazwy innych roślin, jak np.: tykwa, kolokwinta lub 
nawet bluszcz. Jonaszowi było bardzo przyjemnie w zbawczym 
cieniu (jako, że upał był dotkliwy). Aż tu nazajutrz rącznik zmar-
niał, ponieważ – jak mówi Pismo Święte - „Bóg zesłał robaczka, 
by uszkodził krzew tak iż usechł”. W ten sposób Bóg wystawił 
proroka na próbę i gdy Jonasz pogniewał się na Niego z powodu 
uschnięcia rącznika, otrzymał zaskakującą odpowiedź: „Tobie żal 
krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś (…) A czyż 
Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą (…) gdzie znajduje 
się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi...?” I rącznik stał się 
symbolem miłosierdzia! 

A skąd nazwa rącznik? Szuka się pewnej analogii w tym, że tak 
jak Chrystus uzdrawiał swymi dłońmi chorych i wypędzał złe du-
chy, tak rącznik odstrasza owady i gryzonie, także leczy choroby, 
a jego liście dzięki swemu kształtowi przypominają ludzką dłoń. 
Dlatego bywa też nazywany „palmą Chrystusową”, bowiem słowo 
„palma” (z łaciny) oznacza właśnie „dłoń, rękę”. Stąd wzięła się 
dawna nazwa oleju rycynowego Oleum Palmae Christi czyli „olej 
dłoni Chrystusa”. 

W Polsce podejmowano próby wyhodowania miejscowych od-
mian. Zaniechano ich po pewnym czasie, ponieważ okazało się, 
że uprawa jest nieopłacalna; nie dawała odpowiednio wysokich 
plonów. Obecnie jest u nas rośliną ozdobną, która ma skutecznie 
odstraszać krety.  

Może jednak szkoda, że nie jest to roślina popularna, bo gdyby 
była powszechniej znana, może częściej myślelibyśmy na co dzień 
o ... miłosierdziu!?



24   STRONA  

STYCZEŃ 2019  -  Nr 316 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH


