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Urodziny „Złotego”
 28 lutego 2019 mija 100 lat od  pod-

jęcia przez sejm ustawy o wprowadzeniu 
waluty państwowej „złoty”’ i „grosz”. W 
Miejskim Przedszkolu Publicznym była 
to doskonała okazja do przeprowadzenia 
zajęć na tematy związane z finansami. 
Grupy: „Pszczółek”, „Skrzatów” i „El-
fów” wzięły udział w cyklu zajęć prze-
prowadzonych metodą projektów. Cele, 
które chcieliśmy osiągnąć to: zdobywa-
nie wiedzy z szeroko pojętej edukacji 
ekonomicznej, zwiększanie świado-
mości odbioru przekazu reklamowego, 
kształtowanie nawyku racjonalnego go-
spodarowania pieniędzmi, nabywanie 
umiejętności planowania zakupów oraz 
ich wartościowania, zapoznanie z histo-
rią pieniądza, rozumienie, że ilość pie-
niędzy jest ograniczona, uwrażliwienie 
dzieci na konieczność pomocy potrze-
bującym.

Etap I projektu obejmował wybór te-
matu, stworzenie siatki wiedzy na temat 
pieniędzy oraz siatki pytań. Dzieci bar-
dzo dużo wiedziały, ale też wiele chciały 
się nauczyć. Interesowało ich skąd wzięły się pieniądze, dlaczego 
są różne, co to jest bank itp.

Etap II to praca badawcza. Dzieci poznały rodzaje pieniędzy, 

dokładnie je obejrzały, dowiedziały się jak powstają pieniądze 
oraz skąd się wzięły. Spotkały się z Panem Dyrektorem Banku 

PKO SA (jeszcze raz bardzo dziękuje-
my za miłe przyjęcie). Miały okazję zo-
baczyć stanowiska pracy w banku oraz 
wypłacić pieniądze z bankomatu (dzię-
kujemy pani Anitce). Dowiedziały się 
co to jest oszczędzanie. Podczas zabawy 
w „Dom” dowiedziały się, że pieniądze 
trzeba zarobić, a ich ilość jest ograni-
czona. Miały okazję „płacić” za prąd, 
wodę, jedzenie, rozrywkę. To uczyło ich 
racjonalnego gospodarowania pieniędz-
mi. Dzieci bawiły się też „W bank”, „W 
sklep”, gdzie doskonaliły umiejętności 
rachunkowe. Zaprojektowały własne 
banknoty oraz wykonały „Świnki- skar-
bonki”.

Etap III to podsumowanie. W po-
szczególnych grupach odbyła się rozmo-
wa, podczas której uzupełniono siatkę 
wiedzy, a także przeprowadzono quiz 
ekonomiczny. Dzieci dzieliły się wraże-
niami po całotygodniowych zajęciach.

Wiedza ekonomiczna jest ważna, ale 
podczas realizacji tego tematu anali-
zowaliśmy „Legendę o złotej kaczce”. 
Dzieci uznały, iż pieniądze są potrzeb-

ne, ale ważniejsze jest zdrowie, przyjaźń oraz to jacy jesteśmy dla 
innych ludzi. Bo są rzeczy, których nie da się kupić za całe pie-
niądze świata!

                                                                                                         JN

Warsztaty czytelnicze w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczawnicy

Pierwsze tego roku, spotkanie z cyklu „Czytam sobie w bi-
bliotece”, odbyło się 19 lutego w Oddziale dla dzieci i młodzieży 
MBP. Wzięli w nim udział pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2, ze Szczawnicy,  którzy na spotkanie przybyli wraz ze 
swoim wychowawcami. Zajęcia, które odbyły się we wtorkowe 
przedpołudnie zostały przeprowadzone w oparciu o książkę Ewy 
Nowak „Szarka”. 

Podczas spotkania dzieci miały okazję „znaleźć się w lesie”- 
tropiły ślady zwie-
rząt, rozmawiały o 
wilkach, ich życiu i 
zwyczajach. Dzieci 
z uwagą wsłuchi-
wały się w opo-
wieść o Szarce, ma-
łej wilczycy. Bez 
problemu poradziły 
sobie z ćwiczenia-
mi do przeczyta-
nego tekstu, które 
pokazywały, czy 
uczniowie rozu-
mieją przeczytany 
tekst, czy potrafią 
logicznie myśleć 
oraz jak przyswa-
jają nowe słownic-
two.

Przedostatnim 
punktem warszta-
tów programowych 
było wykonanie ze 

skarpety przydatną do zabawy w teatrzyk, pacynkę wilka. Pierw-
szoklasiści z wielką przyjemnością zamienili skarpety w bardzo 
kolorową watahę wilków.  

Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów otrzymał dyplom 
„Super Czytelnika” i ,,Teczkę Czytam sobie w bibliotece”, w któ-
rej znajdowały się kolorowanki, naklejki i zakładki do książek.

Mamy nadzieję, że spotkanie w naszej bibliotece z Szarką było 
dla dzieci przygodą, po której same z przyjemnością sięgną po 
dalszą lekturę.

Zachęcamy dzieci i rodziców do wypożyczania książek z serii 
„Czytam Sobie”, w skład której wchodzą książki wspierające na-
ukę samodzielnego czytania na 3 poziomach umiejętności dziec-
ka.

Magdalena Z.
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Poezja spod kapelusza

- NIE BYŁO JAK W RAJU -

Mała Książka - Wielki Człowiek 
- przedłużenie projektu

Projekt Mała Książka – Wielki Człowiek został przedłużony. 
Zapraszamy serdecznie rodziców wraz ze swoimi pociechami do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy po odbiór czytel-
niczych wyprawek. Jednocześnie informujemy, że nasi najmłod-
si czytelnicy, którzy w zeszłym roku przystąpili do akcji, nadal 
mogą zbierać naklejki potrzebne do uzyskania dyplomu. Więcej o 
całej akcji można przeczytać poniżej:

Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach 
położniczych w całej Polsce Instytut Książki rozpoczyna nową 
odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko ro-
dzice nowo narodzonych dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, 
które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji. Każdy trzylatek, 
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w 
życiu dziecka” to broszura informacyjna,  przypominająca o ko-
rzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadają-
ca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (biblio-
tekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są 
bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słow-
nictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają 
także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają 
sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Nieodłącz-
nym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest 
obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książko-
wych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie 
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, 
które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w pro-
jekcie znajduje się na stronie:

www.wielki-czlowiek.pl
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Andrzej Dziedzina Wiwer

Siedzi Adóm w Raju
W łoliwkowo gaju
Ma wselkie wygody
Kieby dzioń w dzioń gody

Nic sie nie turbuje
Za to Bóg frusuje
Coby wsytko w Raju
Rosło niby w maju

Adóm ani łorze
Ni zbiyro w komorze
Biere jono chodzi
To co Bóg nagodzi

Tak Adóm wiód zycie
Pokla - Bóg mu skrycie
Wzioł i babe skraju
Wsadził mu do raju

Zrazu dobre było
A wnet sie skójcyło
Bo u baby w gowie
To nie to co w mowie

Chodzi wse swojomi
Krontomi drózkomi
Pewno wej swojego
Niesłócho nikogo

I tak niesłóchała
Jas sie skusić dała
A nie doś ze soma
To jesce Adoma

I tak baju - baju
Było wej po raju
Teros łobydwoje
Harujó za troje

Caso przy robocie
Bocó se w łochocie
Kied - kap z coła woda
Skoda Raju skoda
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Perły Pienin
„Perły Pienin” to uroczystość organizowana w Szczawnicy od 

2007 roku, w ramach której m.in. przyznawane są symboliczne 
statuetki dla osób, instytucji i inicjatyw organizowanych na te-
renie Szczawnicy. Początkowo spotkania miały charakter spo-
tkań Burmistrza Miasta i Gminy z przedsiębiorcami i osobami 
wspierającymi działalność samorządową, a w późniejszym czasie 
zyskały prestiż i rozgłos właśnie 
dzięki uhonorowywaniu statuet-
kami „Pereł Pienin”.

W dniu 28 lutego 2019 r. w 
Hotelu Szczawnica Park odby-
ła się kolejna edycja, w której 
uczestniczyli przedstawiciele 
duchowieństwa, samorządów są-
siadujących ze Szczawnicą, byli 
Burmistrzowie Szczawnicy, rad-
ni Miasta i Gminy Szczawnica, 
przedsiębiorcy i przedstawicie-
le organizacji pozarządowych i 
inne osoby aktywnie działające 
w różnych instytucjach współ-
pracujących ze szczawnickim 
samorządem.

Przyznanie statuetek tego-
rocznym laureatom poprzedzone zostało wystąpieniem  Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica – Pana Grzegorza Niezgody oraz 
programem artystycznym w wykonaniu Pani Ewy Walkowskiej.

Tegorocznymi laureatami zostali:
Pani Barbara Alina Węglarz - etnograf, kustosz, kierownik 

Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya w Szlachtowej. Autorka sce-
nariuszy i realizatorka kilkunastu wystaw muzealnych ważnych 
dla historii miasta i uzdrowiska w Szczawnicy. Jest autorką prze-
wodników: „Spacerkiem po starej Szczawnicy i Rusi Szlachtow-
skiej”, czy „Szlak godeł szalayowskich”; Opracowań: „Stadniccy 
w Szczawnicy” i „Szczawnickie atelier Awita Szuberta”; oraz 
publikacji we współpracy z Aliną Lelito „Żydzi w szczawnickim 
kurorcie”. Jest autorką licznych artykułów publikowanych w pe-
riodyku „Prace Pienińskie” oraz kwartalniku „Pieniny – region 
polski”. W ostatnich latach zostały wydane albumy Jej autorstwa 
popularyzujące Szczawnicę i jej historię w 2017r. Szalay 1802 – 
1876, a niedawno, bo końcem 2018 roku. „Na szczawnickim dep-
taku, „ oraz „Szczawnica. Podróż do kurortu w XIX wieku 
i dzisiaj. Poświeciła swojej pasji prawie całe swoje życie.

Pan Ryszard Maria Remiszewski - dziennikarz, który 
dla gór i pracy w Polskim Towarzystwie Krajoznawczo - 
Turystycznym poświecił większość swojego życia. W 1975 
r. wstąpił do PTTK i od początku swej działalności wyróż-
niał się wielką aktywnością, zwłaszcza dotyczącą regionu 
Pienin i Beskidu Sądeckiego. Przez lata bezinteresownej 
pracy pozyskał szacunek społeczności, która wielokrotnie 
doceniła jego wysiłki. Jego autorstwa są książki opisujące 
ważne wydarzenia, miejsca i osoby związane z Pienina-
mi, m.in. Pieniński epizod Zygmunta Tałasiewicza (1989), 
Dramat zdarzył się w Pieninach: Wielka Powódź 1934 
roku  (wyd. 2006), Zygmunt Tałasiewicz - dusza ożywcza 
Pienin (2012), Schroniska Drogi Pienińskiej (2013),   Pol-
skie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Pieniński (2013),   
Bereśnik: Schronisko z duszą (2013), Orlica: Schronisko 
w Pieninach (2013), Śladami legendy o św. Kindze w Pie-

ninach: O Średnianach, Chałupiskach i Miedziusianach (2015). 
Największym jego dziełem życiowym, są Prace Pienińskie – 
rocznik popularnonaukowy, którego jest Redaktorem Naczelnym, 
Wydawcą i Autorem licznych artykułów.

Państwo Renata Gorecka i Grzegorz Gacek - małżeństwo, 
które w ostatnich latach znacząco przyczyniło się do wzrostu bazy 
noclegowej odnawiając stare a zarazem budując nowe obiekty w 
Szczawnicy. W 2016 roku zakupili nieużytkowaną Wille Tęcza, w 
bardzo zaniedbanym stanie,   która już po 10 miesiącach oddana 
została do użytku, jako Apartamenty Tęcza. Elewacja tego budyn-
ku została  odrestaurowana  zgodnie z klasycznym standardem 
zabudowy Szczawnickiej. Równie znaczącą zrealizowaną inwe-
stycją jest Hotel Szczawnica Park Resort & SPA, który po 18 mie-
siącach budowy już w pierwszych miesiącach działalności stał się 
ozdobą Szczawnicy wpisując się w jej uzdrowiskowy charakter. 
Bogato zdobiona elewacja z elementów drewnianych została wy-
konana ogromnym nakładem pracy przez najlepszych lokalnych 
cieśli. 2018 roku inwestycja ta została nagrodzona w ogólnokrajo-
wym konkursie  Perły Przedsiębiorczości, jako najlepiej wpisują-
ca się w krajobraz inwestycja hotelarska w Polsce. 

Na zakończenie uroczystości wystąpił Kabaret z Konopi z 
Kielc, w skład którego wchodzi trzech utalentowanych i młodych 
mężczyzn, zapewniając świetną zabawę, wprowadzając tym sa-
mym niezwykle groteskową a zarazem przyjazną atmosferę.

Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie. Natomiast Lau-
reatom gratulujemy wyróżnień.  
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Szczawnica,  04 marca 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie od 05 marca  2019 r. do 26 
marca  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

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

- część działki ewid. nr 869/33 o powierzchni 0.0150 ha po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na 
urządzenie miejsc postojowych na okres 3 lat

- działki ewid. nr 147 i 148 o powierzchni 2.7746 ha położone 
w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 702/1 i 702/3 o powierzchni 0.7963 ha poło-
żone w Szczawnicy przy ul. Połoniny z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

- działkę ewid. nr 175 o powierzchni 0.2306 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 614/9 i 613/3 o powierzchni 0.1443 położone 
w Szlachtowej przy ul. Cieśliska z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 105/1 o powierzchni 0.0023 ha położo-
ną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na ziele-
niec przydomowy na okres 3 lat

- część działki 530/22 o powierzchni 0.0009 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności handlowej na okres od 01.04.2019 do 31.09.2019 r.  

II. Oddania w użyczenie:
- lokal o powierzchni uzytkowej 20 m2 w budynku komunal-

nym w Szczawnicy przy ul. Główna 6 (siedziba Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy).

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy 
na VII zwyczajnej sesji w dniu 26 lutego 2019 roku:

Nr VII/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr VII/33/2019 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez Miasto i Gminę Szczawnica w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

Nr VII/34/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/165/2016 z 
dnia 29 sierpnia 2016 roku,

Nr VII/35/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na lata 2019 – 2021,

Nr VII/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie 
z Powiatem Nowotarskim w realizacji zadania pn. „Opracowanie 
koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w 
ciągu drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko – Szczawnica w 
km 6+024.”,

Nr VII/37/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2019,

Nr VII/38/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta   i Gminy Szczawnica,

Nr VII/39/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w 
sprawie opłaty uzdrowiskowej. 

Młodzież Zapobiega 
Pożarom

W dniu 18 lutego 2019 w remizie OSP w Szczawnicy odbył 
się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”, w którym udział wzięło dwunastu młodych 
strażaków z terenu naszej gminy. Oceniani byli przez trzyosobo-
wą komisję, w skład której wchodzili: Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej Pani Monika Mastalska , Komendant Miejsko-Gminny 
Pan Wojciech Mastalski oraz przedstawiciel Państwowej Straży 
Pożarnej z Nowego Targu kpt. Mateusz Zając. Na Przewodniczą-
cego komisji wybrano kpt. Mateusza Zająca

Nagrody i Dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do fina-
łu niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)
1. Marek Ciesielka – Szczawnica -  17 pkt

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz 
Gimnazjum)

1. Filip Węglarz – Jaworki – 15 pkt
2. Kamil Dulak – Jaworki – 11 pkt
3. Laura Redel – Szlachtowa – 14 pkt
4. Joanna Surowiec – Szlachtowa – 10 pkt
5. Jakub Cabała – Szlachtowa – 15 pkt
6. Julia Naglik – Szczawnica 17 pkt
7. Karolina Bańkosz – Szczawnica -  18 pkt +1 pkt
8. Paweł Poremba – Szczawnica – 18 pkt + 1,5 pkt

III grupa wiekowa – (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Maciej Krzyśko  - Szczawnica – 11 pkt
2. Karolina Surowiec – Szczawnica – 5 pkt
3. Kamil Rekowski – Szczawnica – 15 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa
1. Marek Ciesielka – Szczawnica -  17 pkt

II grupa wiekowa
1. Paweł Poremba – Szczawnica – 19,5 pkt
2. Karolina Bańkosz – Szczawnica -  19 pkt

III grupa wiekowa
1. Kamil Rekowski – Szczawnica – 15 pkt
2. Maciej Krzyśko  - Szczawnica – 11 pkt

Zwycięzcom gratulujemy! 
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Droga Pienińska będzie zamknięta
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica oraz Pieniński Park Na-

rodowy informuje, że od 27.02.2019 roku rozpocznie się re-
mont odcinka Drogi Pienińskiej (szlak czerwony), znajdującego 
się na terenie parku.

W trakcie wykonywanych prac remontowych przewiduje się 
całkowite zamknięcie Drogi Pienińskiej na odcinku od pawilo-
nu wystawowego PPN do granicy państwa, na okres około 6 
tygodni. Prace realizowane będą na zlecenie UMiG Szczawnica.

Szczawnicka Amatorska  
Liga Piłki Siatkowej

Szczawnicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej zakończyła swo-
je rozgrywki w dniu 16 lutego 2019 r. blisko po trzech miesiącach 
zmagań. Triumfatorem tegorocznych rozgrywek został KOLEX 
-SZCZAWNICA z 47 punktami, nie mniej jednak TRZY KORO-
NY walczyły do końca z wielkim zaangażowaniem i pasją. Druży-
na KOLEX – Szczawnica składająca się młodych szczawnickich 
zawodników pokonała ciężką pracą drużynę TRZECH KORON.

W tegorocznej edycji ligi amatorskiej udział wzięło 9 zespo-
łów:

1. KOLEX - SZCZAWNICA
2. TRZY KORONY
3. ORKIESTRA PUZONA
4. OCHOTNICA GÓRNA
5. PRO MILO TEAM
6. JUST FOR FUN
7. MELO DRAMAT
8. THE CHICKENS
9. GIM BAZA
Każdy z zespołów rozegrał po 16 spotkań. Na zakończenie roz-

grywek zostały również przyznane indywidualne nagrody :
najlepszą zawodniczką została Magdalena Ciesielka z druży-

ny KOLEX,
najlepszym atakującym ligi został Łukasz Ciężkowski z dru-

żyny KOLEX,
najlepszym przyjmującym został 

Szymon Śliwiński z drużyny KO-
LEX,

najlepszym zawodnikiem w edycji 
2018/19 został Marek Orkisz z dru-
żyny TRZY KORONY.

       Na zakończenie rozgrywek 
wszystkie drużyny otrzymały dyplo-
my, a trzy najlepsze ekipy siatkarskie 
oprócz dyplomów również okazałe 
puchary, medale i symboliczne czeki 
na zakup sprzętu sportowego.

Zwycięzcom gratulujemy !

„Mały Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica 
w narciarstwie alpejskim”

W niedzielne przedpołudnie - 17 lutego, przy wspaniałych wa-
runkach narciarskich uczniowie placówek oświatowych sprawdzi-
li swe umiejętności podczas „Małego Pucharu Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica w narciarstwie alpejskim”, który zorgani-
zowany został w Jaworkach na stoku Ośrodka Arena Narciarska 
Jaworki - Homole.

W tegorocznych sportowych zmaganiach wzięło udział 62 za-
wodników z terenu gminy, którzy rywalizowali w pięciu katego-
riach wiekowych:
Grupa I – klasy I-II 
Grupa II – klasy III-IV 
Grupa III – klasy V-VI 
Grupa IV – klasy VII-VIII oraz Gimnazjum klasy III                                                                                                                
Grupa V - szkoły ponadgimnazjalne

 O lokatach zajmowanych przez poszczególnych zawodników 
decydował łączny czas przejazdu.

Zgodnie z opracowanym regulaminem zawodów zwycięzcy od 
I do V miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy natomiast zawodnicy zajmujący od I do 
III lokaty otrzymali dodatkowo bony podarunkowe do realizacji  
w Sklepie Firmowym 4F w Szczawnicy oraz medale ufundowane 
przez Miasto i Gminę Szczawnica. Ponadto najlepszy zawodnik w 
danej grupie wiekowej otrzymał puchar Burmistrza za najlepszy 
wynik w określonej kategorii.

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgrywanego Pucharu 
został Denis Madeja z Gimnazjum, który podczas tegorocznej 
edycji zawodów, uzyskał najlepszy czas (28,62), zaś najlepszą za-
wodniczką została Paulina Słowik ze Szkoły Podstawowej nr 2 z 
czasem (31,86) i tym samym otrzymali z rąk Burmistrza – Grze-
gorza Niezgody pamiątkowe puchary.

Ponadto wśród wszystkich startujących w zawodach uczniów 
rozlosowano pięć bonów podarunkowych do realizacji w sklepie 
sportowym.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele 
Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy.

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim osobom, które nie szczędziły swego wysiłku, czasu 

i często bezinteresownej pomocy oraz które w jakikolwiek spo-
sób włączyły się w organizację tegorocznych zawodów pn. „Mały 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciarstwie al-
pejskim”, pragniemy tą drogą wyrazić serdeczne podziękowania.

 Organizatorzy
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Eliminacje Mistrzostw 
Polski PZN w Szczawnicy

 
W niedzielę, 24 lutego br., na starcie Eliminacji Mistrzostw Pol-

ski Amatorów PZN w Slalomie Gigancie stanęło 46 zawodników.
Zawodnicy pokonując rozstawioną na stoku Palenica I trasę 

slalomu rywalizowali o uzyskanie jak najlepszej sumy czasów z 
dwóch przejazdów w pięciu kategoriach wiekowych w przypadku 
mężczyzn oraz w czterech kategoriach wiekowych kobiet.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców odbyła się pod dolną stacją 
Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast zawodni-
cy zajmujący lokaty od I do III otrzymali dodatkowo ufundowane 
przez Miasto i Gminę Szczawnica okolicznościowe puchary i me-
dale, które wręczone zostały przez Burmistrza – Pana Grzegorza 
Niezgodę oraz Sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica – Pana To-
masza Ciesielkę.

Najlepszą zawodniczką tegorocznej edycji Mistrzostw została 
Magdalena Góra ze Szczyrku uzyskując czas sumy dwóch przejaz-
dów 2:12,46, z kolei wśród mężczyzn najlepszy okazał się Adam 
Krawczyk z Nowego Sącza, który trasę slalomu pokonał w sumie 
dwóch przejazdów w czasie 1:55,54.

Pośród wszystkich startujących w zawodach uczestników rozlo-
sowano dwa, dwuosobowe weekendowe pobyty w Hotelu Batory w 
Szczawnicy, ufundowane przez Miasto i Gminę Szczawnica oraz 
właściciela obiektu hotelarskiego.

Autorem trasy był Pan Mariusz Staszel, były reprezentant Polski 
w narciarstwie alpejskim, niegdyś trener kadry narodowej.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele 
Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy oraz firma Intermed z 
Nowego Targu. Techniczną organizacją zawodów zajmowała się 
firma FHU Mariusz Staszel z Nowego Targu. Całość zawodów po-
prowadził Pan Józef Dyda.

Partnerami tegorocznych Eliminacji MPA PZN były Polskie Ko-
leje Linowe S.A.

Finał Mistrzostw Polski Amatorów odbędzie się 10 marca 2019r. 
w niedzielę.

 
Wyniki

 
Grupa I – kobiet (56 lat i więcej) 
I miejsce – Małgorzata Sobolska 
 
Grupa II – kobiet (46-55 lat) 
I miejsce – Oksana Lubowiecka
II miejsce – Katarzyna Przylepa

Grupa III – kobiet (36-45 lat) 
I miejsce – Magdalena Góra 
II miejsce – Iwona Rodak

Grupa IV – Kobiet (18-35 lat)
Bark uczestników
  
Grupa I – mężczyźni (66 lat i więcej) 
I miejsce –Andrzej Gomuliński 
II miejsce –Tadeusz Dziubek
III miejsce –Edmund Górny

Grupa II – mężczyźni (56-65 lat) 
I miejsce – Krzysztof Wsół 
II miejsce – Marek Smetana 
III miejsce – Piotr Lamers

Grupa III – mężczyźni (46-55 lat) 
I miejsce – Daniel Najdzionek 
II miejsce – Tomasz Lubowiecki 
III miejsce – Jerzy Czajkowski

Grupa IV – mężczyźni (36-45 lat) 
I miejsce – Grzegorz Kurek 
II miejsce – Maciej Wójtowicz 
III miejsce – Rafał Skarbek - Malczew

Grupa V – mężczyźni (18-35 lat) 
I miejsce – Adam Krawczyk 
II miejsce – Tomasz Waśniowski 
III miejsce – Michał Rzymek

 
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !
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Dziewczyny nie płaczą
Wstaję ostatnio zdecydowania za późno, wyglądam przez moją 

jaskółkę i myślę sobie, że mam kochane psy. Śpią tak długo, jak 
długą śpię ja, jakby rozumiały, że wreszcie muszę odpocząć. Dziś 
mija pół roku, dziś czas nie chce leczyć ran. 

Schodzę do pachnącej świeżą, mieloną kawą kuchni, schodzę 
w nowym szlafroku w tysiące gwiazd. Siadam przy drewnianym 
stole i jak co dzień zaczynam opowiadać, jakie miałam sny, czy 
spokojnie minęła noc.

Ona już od kilku godzin krząta się po domu. Pranie powiewa 
na parcianym sznurku, owsianka bulgocze, bigos dla muzyków 
robi się sam. Córkę odwiozę, przywiozę, raz dwa, na obiad po-
mysł już mam. W pistacjowej miseczce tańczą orzeszki, rodzyn-
ki, pesteczki, te wszystkie nasionka zdrowe, że chia chia. Jak to 
dobrze, że mamy Biedronkę, mówimy sobie przy śniadaniu, że do 
nas też dociera ten zdrowy, eko, nowoczesny świat.

Popijamy tę lepszą niż w najmodniejszej, śniadaniowej, war-
szawskiej knajpie owsiankę kawą z kardamonem i albo czytamy, 
co nam Pismo Święte przynosi na dziś, albo wertujemy FB, jak 
większość z Was. Ja zdaję relację z nowych komentarzy, że Wam 
się podoba, to co piszę  i jak, że mnie podziwiacie, że jestem taka 
silna, dzielna, myślę sobie, dzielna to jest Ona, a nie ja.

Leniwie mieszam czerwoną wołową papkę, która tak smakuje 
moim psom. Niby spokój w stadzie, ale na wszelki wypadek czuj-
nie poruszam się po tej naszej rutynie, bo jak już wiemy, zawsze 
coś może pójść nie tak. Zimowa aura i temperatura poniżej zera 
zachęcają do treningu, ale bez auta, a raczej bez pomocy, nie mam 
jak wybrać się do lasu. Przez chwilę kombinuję, jak z tego wy-
brnąć, bo nie znoszę bezsilności. Pomysły kotłują mi się w głowie, 
ale żadnego nie udaje się zrealizować, a ja czuję, jak od butów po 
szalik gromadzi się złość.

W końcu razem z Nią udaje nam się zorganizować spacer na 
raty, co jest szczególnie bolesne dla tych psów, które akurat muszą 
czekać na swoją kolej. Kailan ostatnio nauczyła się przeskakiwać 
przez ogrodzenie, więc o nią boję się najbardziej, zwłaszcza kiedy 
ruszamy z huskymi. Ciarki mi przechodzą, kiedy słyszę skowyt 
pozostawionej reszty. Przypomina mi się ujadanie trzech tysię-

cy psów w schronisku. Moja Akitka miała fart, ale większość jej 
kumpli z przytułku nie było na spacerze pewnie do dziś.

Wykończone wracamy do pastelowej kuchni w drewnie, kuch-
ni którą jeszcze tak niedawno Ona samodzielnie pomalowała od 
deski do deski. Na patelni skwierczą racuchy z bananami, a my 
śmiejemy się albo ocieramy sobie wzajemnie łzy. Nie mogę wyjść 
z podziwu, ile siły mają w sobie kobiety na wsi wrzucone w rolę 
gospodyń, matek, żon, a czasem gospodarzy, wrzucone w te role, 
czy im się to podoba, czy nie. Ja wcześniej, jak mi się wydawało, 
doświadczona przez życie, dopiero uczę się, jak wyglądają praw-
dziwe trudy codzienności. Z czym mierzą się kobiety, co noszą w 
sercach, czego mogą się bać. „Miastowa dziewczyna przyzwycza-
jona do ciepełka i komfortu zderza się z wiejską reality” mógłby 
brzmieć nagłówek jakiegoś brukowca. Brukowca, który świetnie 
posłuży Jej na rozpałkę w piecu, kiedy mróz zaczyna wkradać się 
milionami szpar.

Na wsi życie wygląda inaczej, tu rządzą schematy i stereotypy, 
tu nie ma feministycznych marszy, tu ciężko o wyzwolone kobie-
ty, które lepiej od mężczyzn wiedzą, czego chcą. Tu nie mówi się 
o samicach alfa, choć ja czuję, obserwuję, że one tu są.

Zacieramy ślady po racuchach, jakbyśmy chciały zapomnieć o 
zjedzonych kaloriach. Czas już szybciej płynie, córka czeka pod 
szkołą, jeden papieros o smaku czegoś wreszcie dla siebie, czas 
już zmykać, czas już gnać.

Kasia Kołodziejska

Życie na biegunach
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„Postaw na siebie”
Pod takim tytułem w Warsztacie Tera-

pii Zajęciowej „ PERŁA” w Szczawnicy 
odbywały się zajęcia w ramach projektu 
„Postaw na siebie” realizowanego przez 
Centrum Doskonalenia Kadr. Udział w 
tym projekcie  miał na celu zwiększyć 
umiejętności uczestników do wykonywa-
nia czynności życia codziennego, lepszego 
wypełniania swoich obowiązków, racjo-
nalnego gospodarowania środkami finan-
sowymi i materiałami. Nie mniej ważnym 
aspektem było kształtowanie pozytywnych 
relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, z 
pracodawcą, współpracownikiem, przeło-
żonym, współpracy w zespole, umiejętno-
ści radzenia sobie w sytuacji trudnej oraz 
kreowania pożądanego wizerunku i pre-
zentowania swoich mocnych stron.

Aby ułatwić osiągnięcie zamierzonych 
celów odbyły się w ramach tego projekty 
szkolenia 100 godzinne dla 12 osobowych 
grup. Prowadzone były przez wykwali-
fikowaną kadrę. Pierwsze szkolenie pod 
nazwą „ Organizator imprez okoliczno-
ściowych z elementami IT” został zrealizo-
wany 5-21.12.2018. Podczas tego szkolenia  
uczestnicy utrwalili swoje umiejętności 
nabywane podczas rehabilitacji społeczno 
– zawodowej w Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej oraz nabyli nowe umiejętności nie-
zbędne do zorganizowania imprez okolicz-
nościowych. Dotyczyły one dekorowania 

stołu, składania serwetek, carvingu, poda-
wania potraw, przygotowania potraw, de-
korowania potraw oraz  zachowanie zasad 
savoir vivre. Drugie szkolenie pod nazwą 
„ Cukiernik z elementami IT”.  Szkolenie 
to  trwało 100 godzin zakończone zosta-
ło 13.02.2019, a wzięło w nim udział 12 
uczestników. W trakcie tego szkolenia 
uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat róż-
nych produktów ich wartości odżywczych 
oraz mogli spróbować swoich  umiejętno-
ści pieczenia ciast i ciasteczek.

Dzięki takim projektom Warsztat Te-
rapii Zajęciowej wzbogacił swoją ofertę 
wsparcia społeczno – zawodowego uczest-
ników WTZ. Wymiernym rezultatem było 
pozyskanie dodatkowych środków finan-
sowych na produkty do szkoleń. Jeden 
uczestnik projektu podjął staż- co pozwoli 
mu poczuć się pewnie i uwierzyć we wła-
sne możliwości. Każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat ukończenia kursu.

W.T.

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
28 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

odbyła się V sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Wysłuchaliśmy 
prokuratora Józefa Palenika, który przedstawił informacje o stanie 
zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2018 roku i 
najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę 
Rejonową w Nowym Targu. Następnie raport o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez 
Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu 
Nowotarskiego w 2018 roku przedstawił odchodzący na emerytu-
rę Komendant Powiatowy Policji Robert Bartosz. Z kolei zastępca 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Piotr 
Domalewski przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa po-
wiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące 
poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.

Na sesji podjęliśmy kilkanaście uchwał dotyczących dostoso-
wania powiatowych szkół średnich do wymogów wprowadzonej 
niedawno reformy oświaty. 

W ostatniej części posiedzenia zwróciłem się z wnioskiem do 
Zarządu Powiatu o podjęcie kolejnych kroków o utrzymanie w 
Nowym Targu delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków. Jednocześnie zadeklarowałem przygotowanie stosownej re-
zolucji w tej sprawie w ramach prac Komisji Kultury, Promocji i 
Rozwoju.

W międzyczasie wziąłem udział w posiedzeniu Komisji In-
frastruktury. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowe-
go Zarządu Dróg Tomasza Moskalika wynika, że w 2019 roku 
powinna być opracowana koncepcja przebudowy budzącego w 
ostatnim czasie sporo emocji, szczawnickiego mostu Św. Jana bie-
gnącego w ciągu drogi powiatowej.

Wcześniej, na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecz-
nej dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba przedstawił informa-
cje na temat problemów w funkcjonowaniu szpitala, związanych 
z brakami kadrowymi na oddziale anestezjologii i intensywnej 
terapii. Liczymy, że problemy zostaną w najbliższym czasie roz-
wiązane. Jednocześnie Pan Dyrektor poinformował, że szpital 
otrzymał Złotą Nagrodę Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu 
za  spełnienie najwyższych standardów w leczeniu udaru mózgu. 
Otrzymują ją placówki, w których co najmniej połowa pacjentów 
ma wdrożone leczenie od momentu przestąpienia progu szpitala. 
Nagroda przyznawana jest za szybkość reakcji i krótki czas ocze-
kiwania na leczenie. 

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: 
tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego
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.Jest radośnie, twórczo i kreatywnie
(Wywiad z Wieńczysławem Kołodziejskim, właścicielem klubu 

Muzyczna Owczarnia w Jaworkach, w 20 lecie jej powstania.)

- W tym roku w styczniu minęło 20 
lat odkąd działa klub Muzyczna 
Owczarnia w Jaworkach. Nie 
sposób odmówić sobie chwili 
wspomnień… Jak to się zaczęło?

Zanim zaistniały w Muzycz-
nej Owczarni pierwsze dźwięki, 
była wcześniej budowa miejsca. 
Cały problem polegał na tym, by 
udało się zebrać jakiś kapitał 
własny, także i w formie 
kredytu, na przeniesienie 
starej owczarni z terenów 
pasterskich za Czarną 
Wodą, na moją posia-
dłość. Żaden bank nie 
chciał mi dać kredytu na 
budowę klubu muzycz-
nego w małej miejsco-
wości na końcu świata. 
Pomysł, że będą tam grać znani muzycy i tworzyć znani artyści 
był tak irracjonalny dla urzędników bankowych, że byłem odpra-
wiany z kwitkiem. I dopiero, kiedy dzięki dobrej woli lokalnych 
cieśli ta owczarnia została zbudowana, przyjechali do mnie do 
Jaworek przedstawiciele krakowskiego oddziału banku BIG Bank 
i zobaczyli, że obiekt stoi, otrzymałem kredyt w wysokości – wg 
mnie wtedy zawrotnej sumy – 25 tys. zł. Mogłem za to pospłacać 
budowlańców, którzy postawili mi owczarnię i rozpocząć ada-
ptację wnętrza. Na zakup samej owczarni też wziąłem kredyt w 
Banku Spółdzielczym w Nowym Targu w wysokości 4,5 tys. zł. 
a właścicielowi spłacałem kolejne pół roku drugą część wartości. 
Początki więc nie były łatwe, bo wysiłek był ogromny, ale dzisiaj 
je wspominam całkiem miło. Zastanawiam się tylko, czy drugi 
raz zrobiłbym to samo w tak niepewnej sytuacji…

 - Ale udało się i pierwszy koncert odbył się 24 stycznia 1999 
roku. Kto grał?

Pamiętam to doskonale, grał Marek Raduli, świetny gitarzy-
sta, wtedy Budki Suflera, obecnie – Anny Wyszkoni, z własnym 
zespołem, a wśród widowni rozpisany został konkurs na nazwę 
miejsca. Pomysłodawcą nazwy Muzyczna Owczarnia, która wy-
grała, był znany piosenkarz i poeta - Tomasz Szwed. Dostałem 
też bardzo ładny prezent od jednego z restauratorów szczawnic-
kich – pieczone prosię z komentarzem, by tylko takie świnie mi 
podkładano.

- Klub Muzyczna Owczarnia zyskał w tym czasie swoją markę 
i jest rozpoznawalny w Polsce i za granicą. Ile koncertów do tej 
pory się odbyło w MO? Kto wystąpił na jej scenie?

Do tej pory odbyło się ponad 2 tysięcy koncertów, na pew-
no ponad 100 rocznie. Trudno to dokładnie policzyć, bo jest 96 
weekendów rocznie, a gramy w każdy weekend. Są też i tzw. 

długie weekendy, kiedy koncerty odbywają się kilka dni z rzędu. 
Jeśli chodzi o to, kto wystąpił na scenie Muzycznej Owczarni, 
to bardziej trafne wydaje mi się pytanie, kto na niej nie wystąpił 
przez ten czas. Przez te 20 lat wystąpiło na pewno kilkuset, jak 
nie więcej, muzyków- polskich i zagranicznych. Byli tacy, któ-
rzy koncertowali tu wielokrotnie, ale i tacy, którzy tylko raz. Są 
wśród nich osoby, które mogę nazwać „kamieniami milowymi” w 
działalności MO i które chciałbym wyróżnić. Szczególnie zasłu-
żyli się dla tego miejsca: Hanna Banaszak, Piotr Wyleżoł, Wojtek 
Pilichowski, Grażyna Łobaszewska, Andrzej Sikorowski – którzy 
co roku grają, śp. Jarek Śmietana, zespół Animals, który gra u nas 
ósmy raz czy Nigel Kennedy, który dał tutaj ze czterdzieści kon-
certów. Gdy ktoś chce się dowiedzieć o plany koncertowe Nigela, 
to dzwoni do nas, bo tak jego osoba w świadomości powszechnej 
jest zrośnięta z Muzyczną Owczarnią. Jest on także dyrektorem 
artystycznym cyklu koncertów wybitnych muzyków jazzowych, 
które odbywają się w roku jubileuszowym.

- A czy planowane są jakieś specjalne wydarzenia związane z 
jubileuszem 20.lecia?

Biorąc pod uwagę rozmiary Muzycznej Owczarni, nie planu-
ję jednego jubileuszowego koncertu, bo i  tak nie zmieściliby się 
tutaj wszyscy, których chciałbym z tej okazji zaprosić. A wyróż-
niając jednych, nie chciałbym pominąć drugich. Stąd zrodził się 
pomysł, że wszystkie koncerty odbywające się w tym roku mają 
charakter jubileuszowy.

- Muzyczna Owczarnia to nie tylko działalność koncertowa, 
ale i edukacyjna. To tutaj odbywają się jedne z największych 
warsztatów muzycznych, w których bierze udział młodzież i ludzie 
dorośli z całej Polski oraz z zagranicy… Warsztaty słyną z dosko-
nałej kadry wykładowczej. 

Jeśli chodzi o działalność edukacyjną Muzycznej Owczarni, 
mamy ją zapisaną w statucie Stowarzyszenia Muzyczna Owczar-
nia, bo szybko w ślad za stworzeniem klubu, utworzyliśmy też 
stowarzyszenie. Działalność edukacyjna jest u nas na pierwszym 
miejscu. Zawsze podkreślałem, że istnieje ona poprzez sieć bar-
dzo dobrych koncertów na wysokim poziomie artystycznym, ma-
jących edukować słuchaczy, a także poprzez działalność eduka-
cyjną sensu stricte – przez organizację ogólnopolskich warsztatów 
muzycznych dla instrumentalistów i wokalistów. One od samego 
początku, ze względu na dobór kadry, a także ilość uczestników, 
stanowią największe zjawisko edukacyjne w tej kategorii w Pol-
sce. Mają dwie tury tygodniowe w lecie, gromadząc około 200 
uczestników i jedną tygodniową turę zimą, dla 60 – 70 uczestni-
ków. Jest stała kadra wykładowców oraz nowi ludzie, którzy się 
zmieniają. Do tych stałych nauczycieli należy zaliczyć Wojtka 
Pilichowskiego – dyrektora warsztatów, Tomasza Machańskiego, 
Wojtka Olszaka, a ci zmienni przyjeżdżają na dwa – trzy dni, by 
pokazać i podzielić się całym bogactwem i zmiennością gry na 
różnych instrumentach. Dzięki temu uczestnicy mają różnorod-
ność i wybór pracy z wieloma wybitnymi muzykami. Zauważyłem 
także, że cała wieś żyje naszymi warsztatami. Jaworki zdążyły się 
już przyzwyczaić do tej ilości młodych ludzi pojawiających się tu 
latem i dzięki temu wszyscy czujemy się młodziej. Jest radośnie, 
twórczo i kreatywnie. I nawet jeśli nie wszyscy w przyszłości zo-
staną zawodowymi muzykami, to każdemu z nich wzrośnie wraż-
liwość muzyczna oraz wrażliwość na to, co nazywamy uczciwo-
ścią, prawdą i zauważaniem bliźniego.

- Nie sposób nie wspomnieć o wystawach i plenerach plastycz-
nych organizowanych przez MO. 

Dla mnie zawsze muzyka była bliska plastyce i zawsze te dwie 
dziedziny artystyczne występowały obok siebie. Takie też było 
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moje marzenie od początku, by oprócz koncertów, w Muzycz-
nej Owczarni odbywały się także plenery malarskie. Co roku do 
MO we wrześniu przyjeżdżała grupa plastyków zawodowych, by 
w górskim otoczeniu czerpać natchnienie, a potem prezentować 
swoje prace na wystawie. Z czasem ten zespół, ze względu na 
wiek, choroby zaczął się wykruszać. Zmarł prof. Andrzej Gutt-
feld, a jego żona, też artystka, już sama nie jest gotowa na przy-
jazdy, małżeństwo Zofii i Marka Leszczyńskich miało problemy 
zdrowotne, mojego syna Staszka również zabrakło… Wcześniej-
sze plenery zawodowych artystów od dwóch lat, dzięki przyjaźni 
z Michałem Suffczyńskim, wybitnym polskim akwarelistą oraz 
adiunktem na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej, 
przekształciły się w plenery dla najzdolniejszych jego uczniów. 
Stąd przyjeżdża co roku do Jaworek, na dwutygodniowy plener 
inwentaryzacyjno – malarski, 15.osobowa ekipa studentów z War-
szawy, podobnie jak wcześnie przyjeżdżali studenci prof. Zdzi-
sława Wiatra, wykładowcy grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Długosza w Częstochowie.

- Mówi się, że kto raz wystąpił na scenie MO, albo tylko przy-
jechał posłuchać koncertu, wraca. Czy to prawda?

Oczywiście. Mam takich rekordzistów, zaprzyjaźnione mał-
żeństwo ze Śląska, którzy prowadzą ścisłą statystykę, ile razy byli 
w Muzycznej Owczarni i przyznają się do udziału w czterystu 
koncertach! Twierdzą, że tu im się najlepiej słucha koncertów. I 
takich ludzi zaprzyjaźnionych z miejscem jest dużo więcej. Od-
powiada im tutejsza atmosfera i możliwość kontaktu z muzykami.

- Muzyczna Owczarnia zawdzięcza swą renomę także i tej nie-
zwykłej atmosferze, którą Pan stworzył. Jak się osiąga taki suk-
ces?

To, co niektórzy nazywają „niezwykłą atmosferą Muzycznej 
Owczarni”, to nic innego, jak bycie zwyczajnym - zjawisko, o któ-
re coraz trudniej w obecnych czasach. Polega to na tym, że ludzie 
się u nas doskonale komunikują ze sobą, są otwarci, bezpośredni. 
Nie ma żadnego zadęcia, ani dystansu między artystami a słu-
chaczami. Nie ma tzw. salonu muzycznego. Tu wszyscy są nor-
malnymi ludźmi, którzy ze sobą rozmawiają, a także utrzymują 
kontakty i po koncertach. Tu zawiązują się przyjaźnie.

- A czy były chwile zwątpienia? Pytania, po co, na co mi to?
Owszem, zdarzały się takie chwile, ale one nigdy nie miały 

związku z muzykami i prowadzoną przeze mnie działalnością; 

związane były z kontaktami z urzędnikami 
i przeprowadzanymi przez nich kontrolami. 
Niektórzy powoływali się na anachroniczne i 
kuriozalne przepisy, wywodzące się z głębo-
kiego PRLu, które miały na celu uprzykrzyć 
mi życie i tylko one wzbudzały moje zwąt-
pienie. 

Miejsce zwany Muzyczną Owczarnią od 
lat radzi sobie samo. Jest rzecz, nad którą 
boleję, a tym jest całkowity brak zaintere-
sowania Owczarnią ze strony Miasta. Przez 
te dwadzieścia lat nie korzystałem z żadne-
go miejskiego grantu, poza jednorazowym 
przypadkiem, za kadencji burmistrza Roma-
na Trojnarskiego, w wysokości 1 tysiąca zło-
tych. To jest wszystko, co dostaliśmy od mia-
sta, choć MO dobrze promuje naszą gminę, 
za co została nawet doceniona wyróżnieniem 
i statuetką „Perła Pienin”. Wielokrotnie pro-
siłem sołtysa i władze miasta o poprawę sta-
nu miejsca należącego do miasta i częściowo 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, wykorzystywanego 
jako parking. Nie jest on moją własnością, ale na te sto koncertów 
rocznie, a także i poza koncertami przyjeżdża tu mnóstwo ludzi, 
którzy nie mają jak zaparkować na zakrzaczonym, błotnistym i 
podmokłym terenie. Jest w mieście prowadzonych wiele prac bu-
dowlanych, wywożone są wywrotki ziemi i twardego materiału. 
Może w roku naszego dwudziestolecia udałoby się dogadać tym 
dwóm instytucjom dla dobra przecież użytkowników dróg, w celu 
poprawienia jakości nawierzchni tego przydrożnego parkingu? 

 - Czego mogę życzyć na następne lata działalności, by spełnić 
Pańskie marzenia?

Oprócz utwardzenia parkingu? (śmiech). Mogę z całą odpowie-
dzialnością stwierdzić, że większość moich marzeń muzycznych 
już się spełniła, nawet takich, o których kiedyś bym nawet nie 
śnił, np. że legendarni Animalsi wystąpią u mnie po raz ósmy… 
Los był dla mnie dotąd niezwykle szczęśliwy. Teraz, co ten los mi 
jeszcze przyniesie, przyjmę z pokorą i wdzięcznością. Muszę tu 
jednak podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Muzyczna 
Owczarnia to nie tylko moja skromna osoba, ale to wspólny wysi-
łek wielu ludzi, którzy mają w sobie tyle samo emocji i wiary, ja-
kie i ja miałem. Tego wszystkiego samemu nie udałoby się zrobić. 
Sukcesem Owczarni jest fakt, że w tym samym czasie spotkało 
się na tym samym terenie wiele osób podobnie myślących, którzy 
pomogli klubowi rozwinąć skrzydła. Jest wśród nich Piotr Lelito, 
akustyk i organizator, bez którego bym sobie na początku w życiu 
nie poradził, jest cieśla Władysław Kasprzak, który Owczarnię tu 
zbudował i ilekroć potrzeba coś w niej naprawić, pojawia się na 
każde wezwanie. Jest przede wszystkim moja żona Sylwia, któ-
rej niezmiernie i niezmiennie dziękuję, że wzięła na siebie ciężar 
organizowania codziennego życia Muzycznej Owczarni i mojej 
rodziny oraz wspiera mnie od dwudziestu lat w mojej szalonej 
pasji. A ludzi, którym winny jestem wdzięczność jest dużo, dużo 
więcej. To też ci, którzy działali w wolontariacie, ci, którzy prze-
kazują 1 % podatku na działalność MO, jako instytucji pożytku 
publicznego, ci, którzy przyjeżdżają – jako świetni muzycy - za-
grać tutaj mimo skromnych, ale uczciwych warunków. Mogę się 
poszczycić dobrą znajomością z większością wybitnych polskich 
i nie tylko polskich muzyków oraz twórców sztuk plastycznych, a 
także przyjaźnią wspaniałych osób poznanych przy okazji orga-
nizacji koncertów i plenerów. Czuję się człowiekiem spełnionym.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...09. 02 odszedł do wieczności kolejny nasz członek – śp. Jan 
Wiercioch. Wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyliśmy 
w jego pogrzebie. Składamy wyrazy współczucia pogrążonej 
w żałobie rodzinie.

23. 02 odbył się w naszej siedzibie bal ostatkowy. Było po góral-
sku, jak zwykle wesoło i rodzinnie. Dziękujemy 

Chętnych zapraszamy na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydow-
skiej połączoną z Drogą Krzyżową.

02.04, w dzień śmierci św. Jana Pawła II, zapraszamy również na 
coroczną Drogę Krzyżową na Bryjarkę.

Szczegóły na plakatach i ogłoszeniach parafialnych.

Wszystkim marcowym solenizantom składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, wiosennej radości i błogosławień-
stwa Bożego.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA  PARAFIALNA 
PIELGRZYMKA ORGANIZOWANA PRZEZ 

AKCJĘ KATOLICKĄ 
JASNA GÓRA - KALISZ - POZNAŃ - GNIEZNO - 

LEDNICKIE POLA - LICHEŃ
29.03. piątek
godz. 15:00 – odjazd z przystanków w kolejności; UM, cen-

trum, Koci Zamek, Pieniny
20:00 - przyjazd na Jasną Górę i zakwaterowanie
21:00 - udział we Apelu Jasnogórskim

30.03. sobota
-   07:00 -  Msza Święta, śniadanie
08:00 -  wyjazd do Kalisza
11:00 – zwiedzanie sanktuarium Św. Józefa
12:00 - wyjazd do Poznania
15:00 – zwiedzanie Katedry
17:00 – wyjazd na nocleg do Puszczykowa (Gniezna) obiado-

kolacja

31.03. niedziela
07:00 -  śniadanie, wyjazd do Gniezna (lub nie)
09:00 - odbiór sztandaru
10:00 -  Msza w Katedrze i zwiedzanie
12:00 - wyjazd na Lednickie Pola
13:00 – obiad, wyjazd do Lichenia
11:00 – zwiedzanie Bazyliki i wyjazd do Szczawnicy. Przyjazd 

do Szczawnicy w godz. 21 - 23
Zapraszamy do wzięcia udziału.

ZGŁOSZENIA POD NR TEL. 508 392 800
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu 
świętego przyjęli:

Karol Andrzej Kopytko 10.02.2019r.
Liliana Danuta Gabryś 23.02.2019r. 

Odeszli do wieczności

Maria Ziemianek zm. 2.02.2019r.
Władysław Wiercioch zm. 

11.02.2019r. 
Antonina Majerczak zm. 11.02.2019r.
Jan Wiercioch zm. 9.02.2019r.
Barbara Halina Kornaga zm. 

13.02.2019r. 
Helena Owsianka zm. 19.02.2019r.
Kazimiera Lewoniec zm. 

26.02.2019r. 

Wiadomości 
z Parafii w Szlachtowej

Sakrament chrztu świętego przyjął:

Tymon Adam Cabała – 10.02. 2019r. 
Szlachtowa

Odeszli do wieczności
Kazimierz Hurkała – 6.02.2019r. 

Szlachtowa
Zofia Symela – 8.02.2019r. Szlachto-

wa
Wojciech Kulig – 15.02.2019r.  

Szlachtowa
Władysław Dziurny – 20.02.2019r.  

Jaworki

Kronika Towarzyska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Jana Wierciocha „Wiercioska” w dn. 9 lutego 2019r.

Jan Wiercioch (ur. 1933) był jednym ze szczawniczan, 
i pierwszym, który udzielił pomocy dwóm Węgrom 
– uchodźcom z Powstania Węgierskiego 1956r. Po-
wstańcy, uciekając przed represjami komunistycz-
nymi, dotarli do Szczawnicy zimą i otrzymali 
schronienie, wikt i opierunek oraz… przyjaźń 
lokalnej społeczności.

Pan Jan Wiercioch za swoją bohaterską po-
stawę został w 2012 roku odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta 
Węgier, w 50. Rocznicę Rewolucji i Walki o 
Wolność 1956r.  – Medalem  Bohatera Wol-
ności w imieniu Republiki Węgierskiej, a w 
2016r. - Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya.

Pogrzeb śp. Jana Wierciocha odbył się 14 lutego 
br. na szczawnickim cmentarzu i zgromadził Rodzi-
nę, Przyjaciół, Znajomych oraz władze samorządowe 
Miasta i Gminy Szczawnica, w osobach burmistrza Grze-
gorza Niezgody, przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei, sekre-
tarza MiG Szczawnica Tomasza Ciesielki, a także przedstawicieli Oddziału Pienińskiego 
Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pani Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Kormandy, która ze względu na 
wcześniejsze zobowiązania nie mogła przybyć tego dnia na uroczystości pogrzebowe, na 
ręce celebransa -  ks. proboszcza Tomasz Kudronia  - przesłała list odczytany przez niego, 
w którym napisała m.in.:

Z wielkim smutkiem przyjęłam do wiadomości informację o śmierci Pana Jana Wier-
ciocha. W tragicznych dniach narodu węgierskiego w październiku 1956 roku był jednym 
z licznych bohaterów – Polaków, którzy pomogli Węgrom wtedy, gdy oni prowadzili swoją 
heroiczną, ale niestety beznadziejną walkę o wolność przeciwko przeważającej sile, jaką 
była armia sowiecka. Naród węgierski nigdy nie zapomni, że w tych dniach Polacy od razu 
przystąpili do pomocy nie bacząc na to, że sami mogą narazić się na represje ze strony 
socjalistycznej władzy. Wśród tych Polaków byli również szczawniczanie, a jednym z nich 
był Pana Jan.

Ogromnie żałuję, że z powodów ode mnie niezależnych, nie mogę być dzisiaj na tej mszy 
św. obecną, ale w myślach i sercu modlę się razem za to, aby miłosierny Bóg przyjął Go i 
pozwolił Mu cieszyć się szczęściem wiecznym.

Pragnę również wyrazić swoje najgłębsze współczucie wszystkim bliskim i przyjaciołom 
Pana Jana i zapewnić ich, że dla nas Węgrów Jego odejście jest również wielką stratą.

 Ponadto Pani Konsul  przesłała do Szczawnicy szarfę w kolorach narodowych Węgrów 
do ozdoby wieńca dla Pana Jana, z napisem: Panu Janowi w imieniu wiecznie wdzięcznych 
Węgrów – Konsulat Generalny Węgier w Krakowie. Szarfa ta znajdowała się na pamiątko-
wej tablicy, którą 9 grudnia 2016r., w 60.rocznicę Rewolucji i Walki o Wolność,  odsłaniał  
na kamienicy przy ul. Sławkowskiej 14 w Krakowie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski  
oraz premier Węgier Viktor Orban.

To przepiękny gest Pani Konsul Adrienne Kormandy, świadczący o ogromnym szacunku 
i przyjaźni, jakimi obdarzała Pana Jana.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy miał zaszczyt i przyjemność współorganizować 
rokrocznie Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej  z Panią Konsul, w których także corocznie 
brał udział Pan Jan Wiercioch. Podczas spotkań i wielu godzin rozmów z Panem Janem, 
nawiązała się między nami przyjaźń. Pragniemy więc całym sercem wyrazić swój żal z 
powodu Jego odejścia, a Rodzinę zapewnić o naszym szczerym współczuciu z powodu Ich 
ogromnej straty. Będzie nam  wszystkim Go bardzo brakowało…

Dyrekcja i pracownicy MOK Szczawnica
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Wieści PUTW
W dniu 15 lutego 2019 r. przy 

licznym udziale słuchaczy odbyło 
się, pierwsze w historii  naszego Sto-
warzyszenia, Zwyczajne Walne Ze-

branie Sprawozdawco - Wyborcze Członków Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było złożenie przez 
Panią Annę Ziemiańczyk - Prezesa Zarządu,  obszernego 
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. Po 
raz kolejny mogliśmy się przekonać jak wiele różnorodnych i 
ważnych działań, na rzecz pienińskich seniorów, udało nam 
się w mijającym roku zrealizować. Pani Prezes serdecznie 
podziękowała za pomoc, współpracę, zarówno słuchaczom, 
jak i osobom oraz instytucjom, które nas wsparły.     

Wynikiem dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem 
było wytyczenie kierunków działania na najbliższą kaden-
cję.

Następnie Pani Maria Malinowska, Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z kontroli 
działalności Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie 
gospodarki finansowej oraz przedłożyła wniosek o udzie-
lenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium 
zostało udzielone jednogłośnie.

Tęsknota za tym, 
co było… i być może(?)

Po roku działalności coraz więcej osób 
już wie, że w Szczawnicy istnieje  Pieniń-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku i coraz 
częściej deklarują swój akces przystąpie-
nia do grona jego słuchaczy… ciągle ak-
tywnych i żądnych wiedzy.

Drugi semestr roku akademickiego 
2018/19 rozpoczęliśmy bardzo interesu-
jącymi wykładami. Na jednym z nich 
studenci  zaspokoili ciekawość dotyczącą 
egzorcyzmów. Spotkanie to poprowadził i 
odpowiedział na liczne pytania ks. dr Ste-
fan Irla – egzorcysta Diecezji Tarnowskiej. 
Następny lutowy wykład, który oprócz 
studentów PUTW, zgromadził młodych 

wiekiem mieszkańców Szczawnicy  oraz 
kuracjuszy, rozbudził w nas tęsknotę za 
dawnym szczawnickim uzdrowiskiem. 
Pani Barbara Węglarz - dyrektor Muzeum 
Pienińskiego, autorka wielu książek o 
Szczawnicy i Pieninach z doskonałą znajo-
mością miejscowej historii i społeczności 
opowiedziała o znamienitych „ludziach 
ze świata”- naukowcach, pisarzach, arty-
stach, politykach, którzy przyjeżdżali do 
szczawnickich wód i  zauroczeni pięknem 
Pienin i gościnnością pienińskich górali 
wracali tu wielokrotnie, albo pozostawali 
na dłużej. Bywało, że w tętniącej życiem 
kulturalnym i towarzyskim Szczawnicy 
kupowali, bądź budowali domy, zakładali 
atelier, uczestniczyli w przedstawieniach 
i odczytach  w Dworcu Gościnnym, pro-
wadzili bogate życie towarzyskie, spacero-

wali po szczawnickim deptaku,  a przede 
wszystkim starali się zatrzymać powab 
ówczesnej Szczawnicy w szkicu, wierszu, 
kadrze… pamiętniku, przewodniku. Swoją 
obecnością dodawali prestiżu naszej miej-
scowości, która była jednym z modniej-
szych XIX- wiecznych zdrojowisk. Często 
z ich pobytem tutaj wiąże się wiele anegdot 
i dykteryjek, o czym również dowiedzieli-
śmy się podczas wykładu. Ten „wirtualny 
spacer po dawnej Szczawnicy” uzmysło-
wił nam, w jak ciekawym, pod wieloma 
względami miejscu przyszło nam żyć, pra-
cować i … starzeć się i po czyich śladach 
przemierzamy pienińskie szlaki.

Pozostajemy pełni podziwu dla wiedzy 
i charyzmy pani Barbary Węglarz- „wpisa-
nej w Szczawnicę i Pieniny”.

   Bożena Nowak

Miłym akcentem były gromkie brawa oraz podziękowa-
nia za dotychczasową pracę dla Pani Prezes i członków Za-
rządu oraz wręczenie im pięknych aniołków wykonanych 
przez nasze słuchaczki na warsztatach z witraży.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków dokonało wyboru nowych władz na nadchodzącą 
czteroletnią kadencję. 

W SKŁAD ZARZĄDU WESZŁY:

Zofia Krępa- PREZES
Bożena Nowak- WICEPREZES
Anna Ziemiańczyk -WICEPREZES
Beata Staszczak-Tokarska -SEKRETARZ
Antonia Morawczyńska - CZŁONEK
Łucja Rak - CZŁONEK
Barbara Waruś – CZŁONEK

W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ WESZŁY:   
Maria Malinowska - PRZEWODNICZĄCA
Stanisława Rębiś - SEKRETARZ
Janina Grawicz - CZŁONEK

Gratulujemy wyboru i życzymy 
wiele wspaniałych inicjatyw.
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1 marca obchodzony jest w Polsce, od 
2011r., Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, polskich partyzantów, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej walczy-
li na terenie Polski z reżimem komunistycz-
nym.  Dla uczczenia ich pamięci, a także 
promocji biegów jako najprostszej formy 
rekreacji, już po raz siódmy w wielu miej-
scach Polski, w niedzielę 3 marca odbywa-
ły się Biegi Tropem Wilczym. 

Szczawnica również włączyła się do tej 
akcji. Organizatorem szczawnickiego bie-
gu Tropem Wilczym – rozpoczynającego 
się i kończącego na promenadzie przy dol-
nej stacji PKL „Palenica” -  było Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Szczaw-
nicy - Jabłonce, z jego dyrektorem - Janem 
Jurkiem, który przybliżył historię  i losy 
Żołnierzy Wyklętych. 

Szczawnickie biegi odbywały się na 
dwóch dystansach; pierwszym, honoro-
wym -  długości 1963 metry, upamiętnia-
jącym rok śmierci ostatniego z „Niezłom-
nych” Józefa Franczaka ps. Lalek oraz 

drugim  - ok. 4 kilometrowym. 
W biegu na pierwszym dystan-
sie udział wzięło ok. 60 osób,  
na drugim – kilkanaście bar-
dziej zaprawionych biegaczy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, koszulki, 
ciepły napój i poczęstunek. 
Zwycięzcy zostali obdaro-
wani nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez sponso-
rów,  m.in. senatora RP Jana Hamerskiego 
i posłanki na Sejm RP Anny Paluch, pod 
których honorowym patronatem odbywały 
się biegi, Starostwo Powiatowe w Nowym 
Targu, Urząd Miasta i Gminy Szczawni-
ca, Urząd Gminy Ochotnica Dolna, CKiW 
OHP Szczawnica - Jabłonka.

W  dystansie 1963 m na podium stanęli:
1. Maciej Knutelski 
2. Michał Morawczyński 
3. Antoni Plewa

W dystansie na 4 km zwycięzcami byli: 
1. Błażej Knutelski 
2. Mateusz Urban 
3. Krzysztof Ziemianek

W tym roku wspominanymi bohaterami 
biegu było sześć postaci, które działały w 
podziemiu antykomunistycznym: Barba-
ra Otwinowska, Stanisława Rachwałowa, 
Antoni Heda, Władysław Siła Nowicki, 
Paweł Jasienica i kapitan Jerzy Stawski. Pa-
tronem szczególnym siódmej edycji został 
Łukasz Ciepliński. Ich sylwetki przybliżyła 
podczas trwania biegów Agnieszka Stop-
ka, nauczycielka i wychowawczyni CKiW 
OHP Szczawnica – Jabłonka. Trudne losy 
Żołnierzy Niezłomnych przypominała tak-
że zebranym towarzysząca wydarzeniu ple-
nerowa wystawa.

Partnerami przedsięwzięcia zosta-
li: Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina 
Ochotnica Dolna, Miejski Ośrodek Kultury 
w Szczawnicy, Pieniński Oddział Związ-
ku Podhalan, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Szczawnicy, Straż Miejska w Szczawni-
cy, GOPR Grupa Podhalańska Oddział w 
Szczawnicy,  ZEW Niedzica S.A., Grupa 
Rekonstrukcyjno Historyczna „Żandarme-
ria” z Nowego Sącza, która na zakończenie 
biegów przedstawiła krótką scenkę potycz-
ki żołnierzy antykomunistycznego podzie-
mia z agentami Służby Bezpieczeństwa.

Bieg Wilczym Tropem swoją obecno-
ścią zaszczycili: Grzegorz Niezgoda – bur-
mistrz MiG Szczawnica, Tomasz Ciesielka 
- sekretarz MiG Szczawnica, Maria Łojas 
– Jurkowska – sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna,  Barbara Węglarz – Dyrektor Mu-
zeum Pienińskiego, Tomasz Hamerski  i 
Jan Komorek – radni powiatu nowotarskie-
go, radny Powiatu nowotarskiego, Elżbieta 
Wiercioch – prezes Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan, Aleksander Majerczak 
– prezes Oddziału Parafialnego Akcji Ka-
tolickiej w Szczawnicy i Alina Lelito – dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wydarzenie odbyło się w bardzo sprzy-
jającej, już niemal wiosennej aurze. 

A.L.
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Projekt „Ludzie, nie Liczby” 
w Liceum w Krościenku n. D.
25 lutego 2019 roku naszą szkołę odwiedził Dariusz Popiela. 

Nie była to jego pierwsza wizyta. Ta jednak była wyjątkowa, po-
nieważ przybył wraz z ekipą telewizyjną Dzień Dobry TVN. Jak 
zwykle spotkał się z naszymi uczniami, którzy traktują go jak 
przyjaciela Liceum. Wszystko to odbyło się przy okazji kręcenia 
materiału TVN o projekcie, w którym braliśmy czynny udział. 
Efekt końcowy pracy ekipy możecie Państwo zobaczyć w Dzień 
Dobry TVN https://dziendobry.tvn.pl/a/dariusz-popiela-kajakarz-
-ktory-przywraca-pamiec-o-zydach oraz w Faktach https://fakty.
tvn24.pl/ogladaj-online,60/kajakarz-dariusz-popiela-uporzadko-
wal-zydowski-cmentarz-w-kroscienku,914661.html 

A jak to wszystko się zaczęło? W lutym 2018 roku zatelefono-
wał do dyrektora lokalny działacz Jakub Dyda – absolwent „Że-
romskiego”. Opowiadał o zapomnianym kirkucie w Krościenku 
oraz o sportowcu Dariuszu Popieli (reprezentancie Polski w ka-
jakarstwie górskim, zdobywcy wielu trofeów w kategorii K-1, 
olimpijczyku z Pekinu 2008. https://www.facebook.com/dariusz.
popiela/), który zajmuje się historią Żydów w Krościenku. Potem 
sprawy potoczyły się już szybko: pierwsze spotkanie z Panem Po-
pielą, omówienie szczegółów zaangażowania uczniów w projekcie 
„Ludzie, nie liczby”. https://www.facebook.com/LudzieNieLicz-
by/, wizyta na zaniedbanym kirkucie. Od samego początku kon-
takty układały się doskonale. Wstępem do projektu było zdoby-
wanie wiedzy i edukowanie młodych ludzi – uczniów. 17 kwietnia 
2018 r., Darek zorganizował wycieczkę dla uczniów naszego Li-
ceum oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krościenku, do miejsca 
pamięci – obozu zagłady w Bełżcu. Dlaczego właśnie tam? Bo 
do tego obozu hitlerowcy wysyłali na śmierć Żydów z naszej oko-
licy. Po drodze Darek ujął uczniów, opowiadając im z wielkim 
zaangażowaniem historię Żydów w Krościenku - zarażając ich 
swoją pasją do poszukiwania i zdobywania wiedzy. Niewątpliwie 
jego upór w sporcie, jak i przy realizacji projektu, działały na nich 
motywująco. Zajęcia w Bełżcu były doskonałym, teoretycznym 
wstępem do kolejnych działań. Następny miesiąc, to intensywna 
praca uczniów. Z jednej strony poszukiwanie nowych informacji – 
badanie lokalnej historii  np. w ramach projektu „Żegota - ukryta 
pomoc, pomoc ukrytym”. Z drugiej strony praca fizyczna przy 
cmentarzu – porządkowanie terenu.

Aż w końcu nadszedł ten najważniejszy dzień – odsłonięcie 
pomnika pamięci 256 ofiar zagłady na kirkucie w Krościenku 

nad Dunajcem. 17 czerwca na cmentarzu pojawili się goście z ca-
łego świata: potomkowie zamordowanych, przedstawiciele gmin 
żydowskich, lokalnych władz samorządowych oraz kościoła, dar-
czyńcy, zaproszeni goście, mieszkańcy Krościenka i oczywiście 
nasi uczniowie. Przybyli z własnej inicjatywy, aby uczestniczyć 
w tworzeniu się nowej, lokalnej historii. Uroczysta ceremonia, z 
naszym sztandarem w tle, była wielkim sukcesem Pana Dariusza. 
Sukcesem upamiętnienia i uchronienia od zapomnienia LUDZI, 
nie liczb. Bo 256 – to nie liczba pomordowanych, których szczątki 
spoczywają na krościeńskim cmentarzu, 256 – to dwieście pięć-
dziesiąt sześć imion i nazwisk, które zostały wydobyte z otchłani 
niepamięci. Po ceremoniach miały miejsce wzajemne podzięko-
wania oraz pożegnanie z pomysłodawcą. 

Uroczystości zakończone, teraz trzeba zająć się tym miejscem 
na co dzień. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
oraz Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Jana Pawła II objęły kirkut 
honorowym patronatem. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt. We 
wrześniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej. 
Po raz kolejny Dariusz spotkał się z naszymi  uczniami i zapro-
sił do uczestnictwa w nowym projekcie: „Ciemności Kryją Zie-
mię”. W ramach jego realizacji, uczniowie klasy I b, za swoje 
osiągnięcia, wyjadą na sponsorowaną, dwudniową wycieczkę do 
Markowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów, do Bełżca, Miejsca Pamięci (obóz 
zagłady) i Muzeum, a także do Warszawy, gdzie zwiedzą Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Zajęcia z historii i wos-u na Kir-
kucie to już nic nadzwyczajnego.

Cały czas „działamy ku przyszłości, w stopniu lokalnym na 
swoim podwórku” poszukując wiedzy, motywując,  w trosce o 
historię lokalną, krzewiąc patriotyzm i oddolne postawy obywa-
telskie. 

Składamy gorące podziękowania dla Darka Popieli  za to, że 
pojawił się w życiu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w Krościenku nad Dunajcem. Swoją osobą, pasją zara-
ża i motywuje uczniów do stawiania wyżej poprzeczki, spełniania 
marzeń, poszukiwania wiedzy. Życzymy wytrwałości i nieusta-
wania w tych działaniach.

    „Żeromski” 

P.S. Szczegółowe informacje o kolejnych odsłonach projektu 
oraz o innych licznych osiągnięciach uczniów z „Żeromskiego” w 
Krościenku n. D. znajdziesz na stronie: https://lokroscienko.nowo-
tarski.edu.pl lub https://www.facebook.com/LO-Kro%C5%9B-
cienko-nad-Dunajcem-177567682275250/
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Starsi czytają młodszym
Nasi gimnazjaliści w ramach akcji „Starsi czytają 

młodszym” odwiedzili uczniów klasy drugiej. Czytanie 
było połączone z quizem dotyczącym lektury „Zaczaro-
wana zagroda”, stąd gimnazjalistom towarzyszyła ma-
skotka – pingwin. Starsi uczniowie byli zaskoczeni wie-

dzą, jaką posiadali uczniowie drugiej klasy, nie tylko dotyczącą 
lektury, ale także życia w mroźnej krainie czyli na Antarktydzie.

W ramach akcji Czytania Dzieciom, krówka, zając, pingwin 
oraz mądra sowa odwiedzili najmłodszych czyli ”zerówkę”. 
„Zwierzątka” sprawdzały, czy maluchy potrafią uważnie słuchać 
czytanych opowiadań. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą. 
Chwile czytania uprzyjemniał dzieciom Pingwin – duża maskot-
ka, do której każdy mógł się przytulić. Było naprawdę miło.

Erasmus +  Malta
W dniach 2.02.2019 – 16.02.2019 r. kolejni nauczyciele naszej 

szkoły brali udział w kursie języka angielskiego w ramach reali-
zacji programu Power na zasadach Erasmus + .

Tym razem pani Dorota Cebula oraz pan Jacek Pietrzak uczest-
niczyli w zajęciach prowadzonych przez „Easy School of Langu-
ages” w Valletcie na Malcie.

Uczestniczenie w kursie języka angielskiego to doskonała oka-
zja do podniesienia jakości pracy oraz doskonalenia umiejętności 
posługiwania się tym językiem. Jest to również możliwość i szan-
sa na poznanie tradycji, kultury, metod pracy innych uczestników 
kursu z różnych stron świata, m.in. Japonii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Włoch, Korei, Holandii i wielu innych.

Dyskotekowo i karnawałowo
21 lutego w naszej szkole było bardzo wesoło i kolorowo. Naj-

pierw bawili się nasi najmłodsi – dzieci z klasy 0, I, II. Mogli-
śmy zobaczyć wiele postaci z bajek. Po południu dyskotekę, której 
organizatorem był Samorząd Uczniowski, mieli starsi uczniowie. 
Młodzież również wykazała się fantazją i poczuciem humoru w 
wyborze strojów karnawałowych. Wszystkim dopisywał świetny 
humor, tym bardziej, że doskonałą zabawę zapewniła uczniom 
grupa Impra Team z Brzeska. Dziękujemy również Mamom, które 
przygotowały pyszny poczęstunek.

Kim będę w przyszłości?
W piątek 22 lutego, w ramach doradztwa zawodowego, odbyło 

się w naszej szkole spotkanie z panem Stanisławem Zachwieją – 
zawodowym strażakiem i panem Witoldem Salamonem – ratow-
nikiem medycznym. Przedstawiciele zawodów przekazali naszym 
najstarszym uczniom cenne informacje dotyczące ścieżki edu-
kacyjnej oraz predyspozycji i przeciwwskazań do wykonywania 
tych zawodów. Opowiedzieli, jak wygląda ich praca na co dzień. 
Uczniowie zadawali wiele pytań, co świadczyło, że jest wśród 
nich zainteresowanie tymi profesjami. Panowie podkreślali wagę 
realizacji swoich zainteresowań. Bardzo dziękujemy panu Stani-
sławowi i panu Witoldowi za poświęcony czas dla naszej młodzie-
ży i doskonałą prezentację wykonywanych przez siebie zawodów.

IV Rajd Turystyczno – Historyczny na Przysłop „Śladami 
Partyzantów”

W piątek rano pogoda chciała wystraszyć uczniów zgłoszonych 
do IV edycji rajdu „ Śladami Partyzantów”. Rzęsisty deszcz, zlo-
dzone szlaki i silny wiatr nie złamały jednak zapalonych piechu-
rów z wielu szkół. W tegorocznym rajdzie wzięli udział ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Jazowsku, Zespołu Szkół w Łącku, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ochotnicy Dolnej, Szkoły Podsta-
wowej w Ochotnicy Górnej, Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Tylmanowej, Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, Liceum 

Ogólnokształcącego w Krościenku n/D i naturalnie grupa SKKT 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod przewodnictwem p. Magdaleny 
Styrylskiej i p. Dominiki Smolarskiej. W sumie około 150 uczest-
ników. Start rajdu był na Placu Dietla, gdzie po wojskowej odpra-
wie zespoły, z kilkominutowymi odstępami, wyruszyły na trasę. 
Na szlaku uczestnicy musieli przejść pięć punktów zadaniowych 
i wykazać się wiedzą historyczną oraz sprawnością fizyczną. Re-
konstruktorzy z dwóch grup „Błyskawica” i „Żandarmeria”, przy-
gotowali istnie partyzanckie zadania. Zmęczeni, trochę zmarz-
nięci, ale w dobrych nastrojach wszyscy dotarliśmy na Przysłop. 
Tam uczestniczyliśmy w apelu pamięci, modlitwie za poległych i 
oczywiście odśpiewaliśmy hymn. Oficjalna część zakończyła się 
podziękowaniami i ogłoszeniem zwycięzców partyzanckich po-
tyczek. Uczniowie z naszej szkoły zajęli I miejsce. 🙂 Wykazali 
się fenomenalną znajomością życiorysów lokalnych partyzantów 
i faktów historycznych z II wojny światowej, a także okazali się 
świetnymi zwiadowcami oraz dobrze zdyscyplinowaną i zorgani-
zowaną drużyną.

W Czardzie na młodzież czekały ciepłe napoje i oczywiście po-
siłek regeneracyjny. Organizatorzy – p. Anna Szczepaniak z SP2 
Szczawnica, p. Robert Dębski z „Żeromskiego” w Krościenku, p. 
Marek Misztal z PTTK Szczawnica oraz Patroni Rajdu, ze Staro-
stwa Powiatowego w Nowym Targu – Wicestarosta p. Bogusław 
Waksmundzki, z Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – Wicebur-
mistrz p. Grzegorz Czaja, wręczyli wszystkim uczestnikom i opie-
kunom dyplomy, historyczne książki oraz pamiątkowe znaczki 
uczestnictwa w rajdzie.

SP 

2

XII Małopolskie Obchody 
Międzynarodowego 
Dnia Przewodnika

W tym roku odbyły się 22 lutego w Krakowie – Przegorza-
łach, w Hotelu „Wolski”. Obchody te stały się okazją do uhono-
rowania zasłużonych przewodników.

I tak dyplomy przyznane przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego – Za wkład w rozwój i 
promocję turystyki w województwie małopolskim – otrzymało 
9 osób, w tym kolega Marian Jarosz z ko la przewodników przy 
Oddziale Pienińskim w Krościenku n.D. Dyplomy zasłużonym 
wręczył Tomasz Urynowicz, członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, odpowiedzialny za rozwój turystyki w regionie. 
Wręczając dyplomy powiedział: „Tak jak Państwo, nikt nie ko-
cha Małopolski. Jesteście wspaniałymi ambasadorami regionu”.

Uroczystą Galę Przewodnicką uświetnił występ artystki z 
Piwnicy pod Baranami – Kamili Klimczak z zespołem. Była też 
relacja z akcji „Przewodnicy PTTK Dzieciom” oraz „Przewod-
nicy Mieszkańcom”. Spotkanie zakończono wspólnym poczę-
stunkiem, a każdy z uczestników otrzymał stosowny upominek.

Koledze Marianowi gratulujemy dyplomu.
Barbara Szela

Prezes Koła Przewodników PTTK Krościenko n.D
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JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

Dzień Otwarty 2019     

Prawdziwym świętem w każdej szkole średniej jest Dzień 
Otwarty.  W tym roku w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek 
w Krościenku n.D ten dzień przypadł na 8. 02. 2019. Był to dzień 
pełen emocji i wrażeń zarówno dla odwiedzających, jak i dla całej 
społeczności szkolnej, która dała z siebie wszystko, aby wypaść 
jak najlepiej. Dla naszej szkoły było to nie lada wyzwanie, gdyż 
w tym dniu odwiedziło nas 445 uczniów gimnazjów oraz 8 klas 
szkół podstawowych! Atrakcji dla gości było bardzo dużo, związa-
nych głównie z branżami, w których można podjąć naukę w naszej 
szkole. 

 Zacznijmy od gastronomii, która w tej szkole od lat cieszy się 
dobrym powodzeniem i tworzy historię tej szkoły, bo przecież 
tak naprawdę od tego się zaczęło… Tegoroczny Dzień Otwarty 
upływał pod hasłem: „rzuć wyzwanie na zdrowe odżywianie”. 
Na odwiedzających w sali technologii gastronomicznej czekała 
prawdziwa uczta zdrowotna. Na samym początku wszystkie gru-
py wysłuchały prezentacji multimedialnej poświęconej kierunkom 
gastronomicznym przygotowanym przez uczennice klasy Iig Annę 
Sproch i Wiolettę Regiec. Każdy z przybyłych mógł zasięgnąć po-
rad dietetycznych, na które składały się również: pomiar stężenia 
glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badania antro-
pometryczne oraz obliczanie wskaźnika BMI. Dietetyczki, w któ-
rych role wcieliły się uczennice klasy IVg Katarzyna Waksmundz-
ka oraz Aleksandra Kasiowniak zwracały uwagę między innymi 
na profilaktykę chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzy-
ca oraz choroby układu krążenia. Tematem przewodnim była tzw. 
piramida zdrowego odżywiana i stylu życia, zaproponowana przez 
ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. Każdy kto odwiedził 
gabinecik dietetyczny mógł dowiedzieć się, iż połączenie zdrowe-
go odżywiania z aktywnością fizyczną oraz właściwym wysypia-
niem się wykazuje korzystne działanie synergistyczne na cały or-
ganizm – to wręcz bezcenne lekarstwo. Na kolejnych stanowiskach 
w sali 113 zorganizowane były prawdziwe targi zdrowej żywności, 
można było pokosztować między innymi różnych smoothie boga-
tych w witaminy i błonnik pokarmowy. Królowały zdrowe kana-
peczki dekoracyjne oraz szeroka gama deserów „FIT” na bazie 
mleka kwaśnego, musów owocowych, płatków owsianych, kaszy 
jaglanej, kokosu, granoli, nasion chia czy jagód goi. W myśl zasad 
zdrowego odżywiania sporządzono również wyroby cukiernicze: 
ciasto marchewkowe, ciastka owsiane, ciastka na bazie mąki gry-
czanej oraz mąki ryżowej, i wiele wiele innych. Wychodząc każ-
dy z gości mógł jeszcze pokosztować świeżo wysikanych soków. 
W sali obsługi konsumenta na odwiedzających czekała specjalnie 
przygotowana na ten dzień kawiarenka, w której uczniowie serwo-

wali kawę z ekspresu oraz herbaty smakowe, słodkim dodatkiem 
były czekoladowe muffinki z jabłkiem i gruszką. Licznie przybyła 
młodzież wraz z opiekunami wychodziła uśmiechnięta i usatys-
fakcjonowana. Mamy nadzieję, że tradycyjne przysłowie „przez 
żołądek do serca”, także i w tym rok zatriumfuje. Nad całością czu-
wał zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych w gastronomii 
wraz z uczniami kształcącymi się w zawodach technik żywienia i 
usług gastronomicznych oraz kucharz szkoły branżowej I stopnia. 

 Technika obsługi turystycznej prezentowali w sali 108 ucznio-
wie klasy III h/t: Elżbieta Kozielec, Monika Jurek, Klaudia Jan-
dura, Mateusz Konopka, Jakub Mazurek. To właśnie dzięki tej 
zgranej grupie mogliśmy odbyć podróż i zasmakować Japonii. 
Młodzież mogła poznać zasady tam obowiązujące m.in.: unikaj 
głośnych rozmów przez telefon w komunikacji publicznej, nie 
wręczaj rzeczy jedną ręką, gdy czekasz np. na autobus ustaw się 
w kolejce, nie czyść nosa w miejscach publicznych. Dużą atrakcją 
cieszył się charakterystyczny dla Japonii poczęstunek: sushi oraz 
herbata matcha, a koneserzy czytelnictwa mogli zasmakować w 
mandze nawet oryginalnej, obejrzeć: japońskie gazety, bilety na 
różne środki komunikacji oraz kartę pobytu w hotelu. Nasza gru-
pa poczuła się niezwykle doceniona za wkład pracy w tym szcze-
gólnym dniu, czego dowodem były gromkie brawa. Dziękujemy. 
Zalety kierunku technik obsługi turystycznej zaprezentowali rów-
nież nasi uczniowie, którzy przenieśli odwiedzających do skan-
dynawskiego kraju – Szwecji zapraszając do wspólnej zabawy w 
postaci quizu, gdzie młodzi odkrywcy dowiedzieli się np. że kawa 
to narodowy napój Szwedów, że jednym z najdziwniejszych świąt 
szwedzkich jest święto kiszonego śledzia. Śmiechu było co nie 
miara. Dodatkowo zwiedzający mogli zobaczyć nową pracownię 
multimedialną turystyczno-hotelarską i obejrzeć film promujący 
kierunek. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania odwiedzają-
cych dotyczących branży turystycznej. Dodatkowo na koniec spo-
tkania młodzież mogła spróbować tradycyjnej szwedzkiej cynamo-
nowej bułeczką „kanelbullar”. Przybyła młodzież mogła zobaczyć, 
że w turystyce niezbędna okazuje się również umiejętność udziela-
nia pierwszej pomocy. W sali 109 Maria Zabrzeska, Błażej Kołek 
uczniowie klasy III h/t oraz Bartosz Kozłecki z klasy I g/t pokazali 
zasady postępowania m.in. przy złamaniach, amputacji kończyny, 
epilepsji oraz informowali, jak wcześniej rozpoznać zawał i wy-
lew. Wiedza przekazane przez naszą szkolną grupę ratowniczą 
była cenna ze względu na to że pozwalała nam uczyć się udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacjach, które mogą nas spotkać każdego 
dnia a środki czy sprzęt, który możemy wykorzystać do ratowania 
drugiego człowieka bardzo często jest obok. Znajomość zasad po-
stępowania jest niezwykle istotna, szczególnie jeśli chodzi o życie 
i zdrowie ludzi. Młodzież uczestnicząca w pokazie pierwszej po-
mocy mogła zobaczyć także film pokazujący przyczyny i skutki 
wypadków komunikacyjnych. Jego autorem jest uczeń klasy I h/i 
Technikum informatycznego Daniel Cedel.

 W pracowniach informatycznych zorganizowano bogatą ekspo-
zycję sprzętu, urządzeń oraz mediów transmisyjnych używanych 
do budowy sieci komputerowych. Uczestnicy nabywali podstawo-
we umiejętności sieciowca, mianowicie uczyli się zarabiać kable 
sieciowe. Informatycy przygotowali także pokaz prawidłowego 
montażu elementów jednostki centralnej komputera.

Popularnością cieszyły się także atrakcje związane z e-sportem. 
Nasi uczniowie przygotowali dla odwiedzających stanowiska z sie-
ciowymi grami komputerowymi. Można było spróbować swych 
sił m.in. w kierowaniu wirtualnym samochodem rajdowym przy 
użyciu kierownicy komputerowej. Emocje sięgały zenitu, ponie-
waż popisy zawodników można było podziwiać na dużym ekra-
nie. Dobra muzyka wydobywająca się z zainstalowanego w każdej 
klasie systemu głośników 5.1,  tylko zwiększała poczucie i tak już 
świetnej atmosfery. Zwiedzający mogli zapoznać się oczywiście z 
prezentacją kierunku technik informatyk, w szczególności pod-
kreślającą zalety wyboru tej przyszłościowej ścieżki kształcenia, 
a także krótkimi relacjami z ciekawych wycieczek zawodowych.

Młodzież  kształcąca się w branży hotelarskiej zaprezento-
wała kierunek kształcenia w formie prezentacji multimedialnej. 
Zwrócono szczególną uwagą na osiągnięcia w konkursach i olim-

Uczniowie SP Szlachtowa na Dniu Otwartym
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Zabawy karnawałowe

Dnia 20 lutego 2019 r. odbyła się w naszej szko-
le dyskoteka karnawałowa dla klas IV – VIII przygotowana przez 
samorząd uczniowski. Zabawę poprowadził po raz kolejny uczeń 
klasy VII – Kacper Dulak. Jak zwykle, jako DJ, sprawdził się do-
skonale. Bardzo profesjonalnie zachęcał kolegów i koleżanki do 
tańca i zabawy. Znając gusty i upodobania swoich rówieśników, 
przygotował piosenki, które podobały się wszystkim. W cza-
sie balu zostały też przyznane nagrody za najlepsze przebrania. 
Odbyła się również lo-
teria fantowa. Bardzo 
dziękujemy wszystkim 
rodzicom, którzy po-
mogli w przygotowa-
niu imprezy i upiekli 
przepyszne ciasta. Cały 
dochód z zabawy zo-
stanie przeznaczony 
na potrzeby samorządu 
uczniowskiego. 

Na balu karnawałowym klas 0 – III, 6 lutego 2019r., nie zabra-
kło postaci ze świata bajek i fantazji. Dzieci świetnie się bawiły w 
rytmie popularnych przebojów. Brały udział w konkursach i za-
bawach prowadzonych przez DJ – Z. Salisa. Każde dziecko otrzy-
mało nagrody ufundowane przez P.H Królczyk. Z każdej klasy 
wybrano króla i królową balu, a rodzice przygotowali smaczny 
poczęstunek. Dziękujemy! To była wspaniała zabawa. 

Zawody narciarskie

17 lutego odbyły się zawody w nar-
ciarstwie alpejskim o Mały Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica. 
Uczniowie klasy II biorący udział w za-
wodach zdobyli wysokie lokaty: drugie 
miejsce w kategorii dziewczynek zajęła 
Zuzanna Kielak, a w kategorii chłopców 
pierwsze miejsce Mikołaj Fryźlewicz, 
drugie miejsce - Daniel Hurkała. W za-
wodach brały też udział Amelka Bieniek 
i Natalka Maślanka z klasy IV. Zawodni-
kom gratulujemy i życzymy jeszcze wielu 
sukcesów. A piękna pogoda i atmosfera zabawy były dodatkową 
atrakcją.     

Wanda Zachwieja

FESTIWAL PIOSENKI 
OBCOJĘZYCZNEJ 2019 

W SZCZAWNICKIEJ JEDYNCE

28 lutego (w „pączkowy”, „tłusty czwartek”) odbył 
się nasz kolejny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. W 

przeglądzie wzięli udział, reprezentujący swoje szkoły, młodzi ar-
tyści: goście ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej i Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Szczawnicy oraz nasi uczniowie. Wykonawcy, 
podzieleni na kategorie klas 1-4 i 5-8, prezentowali się solo i w 
duetach. Uczestników oceniała komisja w składzie: pani Amanda 
Poręba, pan Jakub Mastalski i pan Maciej Trojnarski. W czasie 
prac komisji na scenie zagościł Łukasz Różycki „Kudłaty”, ba-
wiąc oczekujących muzycznymi niespodziankami. Wszystkim 
wykonawcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych 
występów.

Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Szczawnicy 

piadach przedmiotowych.  Uczniowie kształcący się w zawodzie 
mają możliwość odbywania praktyk w różnych hotelach w Pol-
sce i za granicą, m. in. we Włoszech. Za swoją pracę w ramach 
praktyk zawodowych otrzymują  „kieszonkowe”. Atutem  zawodu 
technik hotelarstwa są atrakcyjne wycieczki zawodoznawcze, m. 
in. do Szwecji i Berlina. Przedstawiono także ofertę darmowych 
kursów w ramach projektów unijnych. W ramach Dnia Otwartego 
dla odwiedzającej młodzieży przeprowadzono konkurs „Hotelia-
da 2019”, a zwycięską grupę nagrodzono słodkim upominkiem. 
Na koniec zaprezentowano  młodszym kolegom i koleżankom na 
czym polega praca w recepcji.

Atrakcje czekały na miłośników języków obcych. Gimnazja-
liści i ósmoklasiści wysłuchali dialogów przygotowanych przez 
naszych uczniów. Pojawiły się scenki w serwisie komputerowym, 
w recepcji hotelowej oraz w restauracji. Nasi goście odpowiadali 
na krótkie pytania i każda poprawna odpowiedź nagradzana była 
słodką niespodzianką. Dziś, bez znajomości języka angielskiego, 
trudno normalnie funkcjonować, a co dopiero zaistnieć na rynku 
pracy. Nie trzeba zatem długo tłumaczyć, dlaczego nauka języka 
angielskiego jest ważna i opłacalna. Znajomość języka angielskie-
go wzmocni naszą wartość na rynku pracy, pozwoli łatwiej kon-
taktować się z ludźmi innych narodowości oraz umożliwi rozumie-
nie coraz powszechniej dostępnych treści tworzonych właśnie w 
języku angielskim. 

 Dla chętnych osób, którzy chcieliby okazać serce drugiemu 
człowiekowi, na szkolnym korytarzu zorganizowany był punkt 
szkolnego wolontariatu „niezapominajka”, gdzie można było po-
znać działalność i specyfikę pracy wolontariusza. 

Cieszymy się z tak wielkiej ilości gości, która zaszczyciła nas 
swoją obecnością. Mamy wielka nadzieję, iż każdy z odwiedza-
jących „znalazł tutaj swoje miejsce”. Wszystkich, którzy chcieliby 
podjąć naukę w zawodach jakie proponujemy, serdecznie zapra-
szamy w mury naszej szkoły! Dla zainteresowanych wkrótce poja-
wią się szczegółowe informację na stronie www szkoły w zakładce 
rekrutacja.  Do zobaczenia we wrześniu! 

Oprac. M. Czaja  
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Pisz¹ do nas... Tak Bóg 
umiłował świat

Każdy, kto prawdziwie kocha, chce oddać ukochanej 
osobie lub sprawie wszystko, co ma - nawet najdroższe, naj-
milsze i najukochańsze. W końcu chce oddać siebie. Jest 
zdolny do wielkich ofiar i wyrzeczeń - iluż było chociaż-
by tych, którzy oddawali życie za Ojczyznę czy w innej 
wielkiej sprawie - wszystkie te ofiary mają jeden wspólny 
mianownik: miłość. Prawdziwa miłość jest darem: aż do 
zapomnienia o sobie, do zatracenia siebie w umiłowanym, 
do „unicestwienia”. Chce ofiarować więcej, niż jest w sta-
nie. Miłość ludzka jest jednak ograniczona i niedoskonała. 
Skąd zatem w niej to nieprzeparte pragnienie doskonałości? 
Ponieważ została powołana do miłości doskonałej, do od-
powiedzi na doskonałą miłość Boga do człowieka. Trudno 
nie zdumiewać się tak wielką Bożą miłością, o której tak 
pisze św. Jan: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (3,16).

Jest rzeczą niepojętą, że Bóg, nasz Stwórca i Pan, po-
chylił się nad nami z miłością. Nad nami - synami buntu, 
grzesznikami. W miłości do nas Bóg wydał w nasze ręce 
najcenniejszy swój Skarb - Dar Jego miłości - swego Syna 
Jednorodzonego. W Nim Bóg sam stał się dla nas Darem. 
Syn Boży stał się dla nas Darem aż do zapomnienia o sobie: 
stając się człowiekiem „ukrył” przed naszymi oczami bo-
gactwo swego Bóstwa. 

Syn Boży „uniżył samego siebie przyjąwszy postać słu-
gi”, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym, by mógł 
otrzymać życie wieczne. Mówią słowa jednej z pieśni eu-
charystycznych: „Bóg stał się kiedyś jednym z nas, by nas 
przemienić w siebie”. Zdumiewająca jest pokora Boga, któ-
ry będąc bogaty we wszystko, przyjął ubóstwo ludzkiej nę-
dzy. Jest na to tylko jedna odpowiedź: miłość! Stało się tak, 
ponieważ „Tak Bóg umiłował świat”. A przecież mogliśmy 
zginąć...

Chrystus jest Słowem miłości wypowiedzianej przez 
Ojca w tajemnicy Wcielenia i Szansą naszego powrotu do 
Niego. W Chrystusie Bóg wydał się na niełaskę ludzkiej 
niewdzięczności, na ryzyko odrzucenia Jego miłości. Jed-
nak jej nie wycofał. Stał się „Bogiem z nami” i dla nas, 
kochając nas aż „do końca” - aż po krzyż, pełnią miłości 
bez granic.

Św. Jan zachęca nas do zastanowienia: „Popatrzcie: jaką 
miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy... Umiłowani, obec-
nie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do 
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,1-
2).

Przez tajemnicę Wcielenia Syna Bożego Bóg ogarnął nas 
wszystkich swą nieskończoną miłością, dźwigając nas do 
godności dzieci Bożych. Staliśmy się synami w Synu, któ-
ry poniósł okrutną śmierć, byśmy byli zdolni odpowiedzieć 
Bogu na Jego miłość. Dlatego św. Jan od Krzyża przyna-
gla nas: „Czemu duszo się ociągasz, gdy już teraz możesz 
kochać Boga swego?”. Człowiek jest stworzony jako odpo-
wiedź na Bożą miłość i tylko wtedy osiąga swą wielkość, 
gdy tę odpowiedź daje, gdy staje się tą odpowiedzią.

Danuta Mastalska

Krzemieniny – dodatkowe uwagi
Dziękuję Przyjaciołom i Znajomym za szczere uwagi dotyczące tek-

stu o Krzemieninach opublikowanego w poprzednim numerze „Z Doli-
ny Grajcarka”. Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się Spotkać z komentarzami 
do mojego tekstu aż od czternastu (stan na 25.02.2019r.) nieproszonych o 
to osób. Świadczy to o doniosłości tematu. Pominę tu uwagi pozytywne 
i wręcz pochwalne, przedstawiając pozostałe. Jedna osoba uznała tekst 
za zbyt ostry i stanowczy, a trzy za zbyt delikatny – krytykując mnie 
m.in. tak: „dlaczego nie napisałeś prosto z mostu wszystkiego, co ci mó-
wiłam?” Inne uwagi, te najcenniejsze, bo nie emocjonalne, wykazały 
potrzebę dodatkowych wyjaśnień. Oto one:

1. Budując tekst nie wykorzystałem ani jednej wiadomości spośród 
zebranych od informatorów w roku 2014. Zawiedzionych informatorów 
przepraszam. Po wspomnianym roku informacji o Krzemieninach nie 
zbierałem. Jestem zobowiązany (jak każda osoba coś publikująca) do 
zachowania anonimowości swych informatorów, o ile sami pisemnie nie 
proszą o ogłoszenie ich nazwisk. Ponadto nie mogę – choćbym chciał – 
opierać treści tekstu o słowo nieudokumentowane. Zawsze ktoś mógłby 
mi zarzucić „przekręcenie” słów lub ewentualnie ktoś z informatorów 
mógłby się wycofać, zaprzeczając własnej wypowiedzi. Jeśli coś publi-
kuję to zawsze w oparciu o to, co mam „czarno na białym”. Dlatego pyta-
nia w tekście zostały utworzone w oparciu o pisemne dowody i można na 
nie odpowiedzieć konkretnymi fragmentami tych dowodów. A są nimi 
dokumenty udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział 
Kraków. Od chwili ich posiadania inne argumentacje, także te z daw-
nych wywiadów, są dla mnie zbędne.

2. Tytuł tekstu mówi o samowoli, bowiem organizowanie dotychcza-
sowe imprez w Krzemieninach przebiegało nieraz z pewną dozą samo-
woli, a niekiedy z udziałem ważnych Osób w mieście czy w parafii bez 
uprzedniego Ich osobistego poinformowania o faktach związanych z 
bunkrowym życiem.

3. Ideą tekstu nie jest zarzucana mi lewicowość i deprecjonowanie 
Żołnierzy Wyklętych, ale poszanowanie dla prawa dotyczącego Żołnie-
rzy Wyklętych stanowionego w obecnym ustroju i pochwała ich honoro-
wania, o ile ono jest słuszne i zgodne z tym prawem. Jest wielu Żołnierzy 
Wyklętych, którzy na cześć zasługują.

Kazimierz Majerczak 
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Anna Kondracka - Wiercioch

Kilka ciekawostek o Kanadzie

Podczas moich pobytów w Polsce, przyjaciele i 
znajomi często zadają mi pytania na temat kraju, 
w którym obecnie mieszkam, Kanady. Postano-
wiłam zatem zebrać trochę interesujących faktów o tym kraju i się 
nimi z czytelnikami podzielić.

Kanada jest to drugi, po Rosji, największy kraj na świecie. Jego 
powierzchnia wynosi 9 976 140 km2. Polska mieści się w nim 32 
razy. W chwili obecnej populacja Kanady wynosi ponad 37 milio-
nów mieszkańców czyli 4 osoby na kilometr kwadratowy, to czyni 
Kanadę ósmym, najmniej zaludnionym krajem na świecie. Miesz-
ka tu tylko ½% populacji świata; więcej ludności mieszka w stanie 
Kalifornia w USA, niż w całej Kanadzie. Kanada graniczy tylko 
ze Stanami Zjednoczonymi, na odcinku 8893 kilometrów, w tym 
2477 km między Kanadą i amerykańskim stanem Alaska. Jest to 
najdłuższa naturalna i niestrzeżona granica, a także najdłuższa 
granica na świecie między dwoma narodami. Kanada ma również 
najdłuższą linię brzegową na świecie wynoszącą 243 976.5 km. 

Na obszarze Kanady znajduje się blisko 3 miliony jezior. W 
prowincji Ontario, w której mieszkam, leży około 250 tysięcy 
jezior. Ogólnie, w samej Kanadzie znajduje się więcej jezior niż 
w całej reszcie świata. Kanadyjskie jeziora i rzeki stanowią 20% 
całej słodkiej wody świata.

Znany jest fakt, iż cztery z pięciu Wielkich Jezior, leży na tery-
torium Kanady. Natomiast ciekawostką jest, że na jeziorze Huron 
leży wyspa Manitoulin, która jest największą w całym świecie 
wyspą położoną na jeziorze. Na tej wyspie znajduje się 108 jezior, 
w tym jezioro Manitou, które z kolei jest największym na świecie 
jeziorem położonym na wyspie słodkowodnej, jego powierzchnia 
wynosi 104 km2.  

Kanada słynie z niezwykłej i różnorodnej przyrody. Na jej 
obszarze znajduje się wiele rezerwatów i parków narodowych. 
Niektóre z tych parków są większe niż niektóre całe inne kraje. 
Dla przykładu podam, że Park Narodowy Wood Buffalo jest naj-
większym parkiem narodowym Kanady, a drugim co do wielko-
ści parkiem narodowym na świecie. Jego powierzchnia wynosi 44 
807 km2, czyli więcej niż obszar Szwajcarii. Znajduje się on w 
północno-wschodniej części prowincji Alberta i na południowych 
obszarach Terytoriów Północno-Zachodnich. Park ten powstał w 
1922 roku w celu ochrony największego na świecie stada wolnych 
bizonów leśnych, obecnie szacowanego na ponad 5 tysięcy osob-
ników. Inną atrakcją parku jest największa na świecie delta śródlą-
dowa, położona u ujścia rzeki Peace i Athabasca. Wood Buffalo 

Park został wpisany na 
listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO w 1983 
roku.  

Na wybrzeżu atlan-
tyckim, w zatoce Fundy, 
w prowincji Nowa Szko-
cja, występują najwyższe 
przypływy morza osiąga-
jące 16.3 metra wysokości. 

W Kanadzie bywają srogie zimy. W miejscowości Snag, na 
terytorium Jukonu, 3 lutego 1947 roku zarejestrowano najniższą 
temperaturę w Ameryce Północnej; wynosiła ona minus 63°C. Nic 
więc dziwnego, że odpowiednik Świętego Mikołaja, Santa Claus, 
mieszka w Kanadzie. To do niego, na kod pocztowy H0H0H0, na-
pływa co roku ponad 1,5 miliona listów od dzieci z całego świata. 

Na terenie Kanady znajduje się najgłębsze, położone 2 kilome-
tra pod ziemią laboratorium, SNOLAB w Sadbury, w prowincji 
Ontario. Jest to laboratorium fizyki, mieszczące się we wciąż 
czynnej kopalni niklu, a pracuje w nim 500 naukowców z 17 kra-
jów świata. 

Kanadyjczycy dokonali wielu ważnych wynalazków. Należą do 
nich między innymi: nafta, telefon, zamek błyskawiczny, mikro-
skop elektronowy, organy elektroniczne, insulina, rozrusznik ser-
ca, system kinowy IMAX, skuter śnieżny i elektryczne kuchnie, 
rolka do malowania ścian oraz setki innych.

Producenci filmowi z Hollywood bardzo lubią nakręcać filmy 
w Kanadzie, głównie ze względu na piękne scenerie oraz niższy 
koszt. Wiele scen do filmu Titanic było nakręcanych na wodach 
oceanicznych w pobliżu miasta Halifax, w prowincji Nowa Szko-
cja. 

Wielu znanych aktorów i komediantów pochodzi z Kanady. Do 
bardziej znanych należą: Jim Carrey, John Candy, Eugene Levy, 
Catherine O’Hara, Dan Aykroid, Christopher Plummer, Donald 
Sutherland oraz jego syn Kiefer. 

Z Kanady pochodzi wielu znanych muzyków i piosenkarzy, w 
tym Paul Anka, Neil Young, Steppenwolf, Avril Lavigne, Bryan 
Adams i zespoły Rush, The Guess Who oraz Barenaked Ladies. 
Do bardzo popularnych w świecie piosenkarek należa Shania 
Twain oraz Celine Dion. 

 Wielu znanych pisarzy pochodzi z Kanady, w tym Lucy Maud 
Montgomery - autorka powieści Ania z Zielonego Wzgórza, Mar-
garet Atwood - autorka książki Opowieść podręcznej oraz Alice 
Munro, znana w Polsce z powieści Żywoty dziewcząt i kobiet.  

W roku 2007 kanadyjska mennica Royal wybiła największą na 
świecie monetę, o średnicy 530 milimetrów, ze 100tu kilogramów 
99.9 % czystego złota, o wartości rynkowej około 1 miliona do-
larów. 

Mimo iż tylko 5% ziemi w Kanadzie nadaje się pod uprawę, to 
jej gospodarka oparta jest głównie na rolnictwie. Z Kanady po-
chodzi 80% syropu klonowego, w tym 77% z prowincji Quebec. Z 
prowincji Saskatchewan pochodzi 80% światowej produkcji zielo-
nej soczewicy. Kanada jest także 6 z największych producentów 
pszenicy w świecie. 

Nazwa Kanady pochodzi od słowa Kanata zaczerpniętego 
z języka Irokezów a oznaczającego wioskę. Odkrywca Kanady, 
Jacques Cartier, źle zrozumiał jego znaczenie myśląc, że oznacza 
ono całe terytorium i stąd wzięła się nazwa Kanada.  

Kanada jest krajem zbudowanym na emigrantach. Mieszkają tu 
ludzie z całego świata, którzy czują się Kanadyjczykami, ale jed-
nocześnie są dumni z tego skąd pochodzą. Ludzie są tolerancyjni, 
uczynni, mili, mówią ”dzień dobry” nawet nieznajomym prze-
chodniom. Nic dziwnego zatem, że Kanada jest ósmym, najmniej 
skorumpowanym krajem w świecie. 
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Zimowy wernisaż 
Anny Madei

W lutym w szczawnickiej Eglander 
Caffe królowało malarstwo na szkle 
Anny Madei. Wernisaż wystawy odbył 
się 15 lutego w obecności artystki, jej 
rodziny, przyjaciół, znajomych i miło-
śników sztuki. 

O biografii i dokonaniach twórczych 
bohaterki wieczoru opowiedziała dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczaw-
nicy Alina Lelito. Anna Madeja, chociaż 
pochodzi z Mszany Dolnej, od lat - jako 
żona Józefa Madei, rzeźbiarza ludowego, 
wnuka najsłynniejszego przewodnika po 
Pieninach i autora szlaków turystycznych 
także Józefa - jest mieszkanką Szczawnicy. 
Malarstwem na szkle za-
jęła się przed laty, w l.80.
XX, jeszcze pracując w 
Rabce jako wychowaw-
czyni i tam też prowa-
dziła warsztaty malarskie 
dla dzieci. Wtedy przy-
szły pierwsze sukcesy 
– nagrody i wyróżnienia 
w licznych konkursach 
plastycznych, a Anna co-
raz bardziej doskonaliła 
swój warsztat i rozszerza-
ła tematykę prac. Swymi 
umiejętnościami chętnie 

dzieliła się z innymi. Wie-
lokrotnie prowadziła za-
jęcia malarstwa na szkle, 
ucząc kolejne pokolenia 
szczawniczan tej trudnej 
sztuki na zajęciach kół-
ka plastycznego MOK 
czy prowadząc plenery 
w swoim ogrodzie. Była 
Prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych - Klub Twórczy 
w Szczawnicy. Została 
odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi za ca-
łokształt pracy twórczej 
przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Medalem za zasługi 
dla miasta Szczawnicy im. J. Szalaya.

Annę Madeję pasjonują zwyczaje góra-
li pienińskich związane z 
pracą na roli oraz obrzę-
dami roku liturgiczne-
go. Na swoich obrazach 
uwiecznia ludowe legen-
dy zbójnickie, dawne 
obyczaje góralskie, takie 
jak deptanie kapusty czy 
organizowanie kuligów 
oraz przybliżające kulturę 
pasterską. Malarkę  inte-
resuje również tematyka 
religijna - żywoty świę-
tych oraz ich wizerunki. 
Jej ciepły, optymistyczny, 

pełen barw sposób malowania jest wszę-
dzie rozpoznawalny.

Prace pani Anny można podziwiać w 
licznych muzeach w Polsce i za granicą 
oraz w Sejmie RP. Swoje  wystawy mia-
ła w wielu miastach Polski i zagranicy, a 
nawet… na promie płynącym do Szwecji. 
Co roku jej obrazy można oglądać w zako-
piańskiej „Jaszczurówce”, nowosądeckiej 
Galerii Civitas Christiana i  na licznych 
ekspozycjach organizowanych cyklicznie 
przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych. 

 Wystawę, na której królują barwne ob-
razy przedstawiające zwyczaje górali oraz 
wizerunki świętych można było oglądać w 
szczawnickiej kawiarni Eglander do końca 
lutego.

WB

Podróże małe i duże

Zima w Andaluzji czyli 
podróż samochodem 

na własną rękę

Kto by pomyślał, że znowu nas gdzieś 
poniesie na Boże Narodzenie! Planów jak 
zwykle było mnóstwo, łącznie z tym, aby 
po prostu zostać w ciepłym domku i spę-
dzić te Święta tak jak należy ;) Ale… .

Pogoda
Od niej uzależniony był tak naprawdę 

cały wyjazd. Od początku grudnia co-
dziennie śledziliśmy  warunki pogodowe 
przede wszystkim w południowej Hiszpa-
nii. Ważne, aby było w miarę słonecznie, 
temperatura w nocy koło 10 stopni pana 
Celsjusza (planowaliśmy również noclegi 
w plenerze) i przede wszystkim, aby nie 
padało! I wiecie co, udało się! Na pogo-
dę wcale nie mogliśmy narzekać i nasze 
oczekiwania spełniły się w 100% w całej 
nadmorskiej linii południowej Andaluzji 
(dzień koło 20 stopni/ noc 5-10 stopni).  Bo 
o reszcie Hiszpanii trzeba zdecydowanie 
powiedzieć, że mimo, iż co dzień świeciło 
tam słońce, to było po prostu zimno. 

6500 km w 14 dni
Wydaję się być trochę mało realne. To 

znaczy jest to do zrobienia lecz plan po-

dróży będzie dość napięty. Kilometrowa 
mordownia ale z pięknym celem – słonecz-
na Andaluzja! Wiele za i wiele przeciw. 
Wygrywa chęć przygody i decydujemy, że 
jedziemy! Z jednym noclegiem po drodze 
w deszczowej Francji docieramy do pierw-
szego, wyznaczonego przez nas, punktu w 
Hiszpanii. I tu dopiero zaczynamy słonecz-
ne wakacje… .  

Naszym najgłówniejszym celem całe-
go wyjazdu jest Malaga, gdzie spędzamy 
parę nocy w Airbnb. To tu ma być najcie-
plej o tej porze roku i właśnie z tego miasta 
chcemy uczynić naszą bazę wypadową w 
okoliczne górskie wioski. Decydujemy, że 
i również tu spędzimy Sylwestra 2018. Po 
drodze z i do naszego celu włóczymy się tu 
i tam, śpiąc po prostu w plenerze. 

Andaluzja
Pierwszy nocleg pod gwiazdami w 

Hiszpanii dostarczył nam porannych wra-
żeń … pobudkę zafundowała nam miejsco-
wa policja… No to pięknie się zaczyna! Po 
krótkiej rozmowie z panami w mundurach 
dowiadujemy się, że panuje tu 4 z 5 stop-
ni zagrożenia terrorystycznego i dlatego 
zabrania się spania na dziko na plażach. 
Zonk! Obyło się na szczęście bez manda-
tów i wesoło pozdrawiając panów służbi-
stów jedziemy dalej w ten niebezpieczny 
świat. 

Nasze buzie jednak z każdym kilome-
trem promienieją coraz bardziej, bo robi 

się coraz cieplej! Środek zimy a pogoda jak 
marzenie! Słońce, niebieskie niebo, zero 
wiatru. 

Niemniej jednak jeśli chodzi o nocle-
gi w plenerze, to w wielu miejscach jest 
to dozwolone i również spotykamy wielu 
podróżników wybierających właśnie taką 
formę nocowania.

Andaluzja zachwyca nas swoją przyrodą 
i w wielu zakątkach naturalną dzikością. 
Morze, góry, między którymi usiane są 
tysiące pięknych białych miasteczek, ustę-
pują za chwilę drogę krajobrazowi bardziej 
surowemu, a wręcz niekiedy pustynnemu, 
gdzie dominują żółto, pomarańczowo, brą-
zowe odcienie.  Ta cała różnorodność spra-
wia, że region ten jest naprawdę ciekawy i 
warty dużo dłuższej uwagi. 

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey
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Piękny, wysoki i wyniosły
W naszej, umiarkowa-

nej strefie klimatycznej, 
drzewa liściaste zrzucają 
w okresie zimowym swo-
je  okrycie i stoją sobie ta-
kie smutne i – co tu dużo 

mówić - dość nędznie wtedy wyglądają. 
Dlatego, gdy wreszcie nadchodzi wiosna i 
pokrywają się zielonym liściastym odzie-
niem patrzymy na nie z radością i praw-
dziwą przyjemnością. Wśród rosnących u 
nas drzew są jednak takie gatunki,  które 
nie spieszą się z rozwijaniem tych, jakże 
ważnych, organów asymilacyjnych, ale w 
pierwszej kolejności wytwarzają... kwiaty! 

Do tego grona należy m.in. jesion wynio-
sły (Fraxinus excelsior) z rodziny – może to 
być dla niektórych czytelników zaskocze-
niem – oliwkowatych (Oleaceae). Z natury 
występuje prawie na całych obszarze Euro-
py, a także w Azji Zachodniej (np. w Liba-
nie) oraz na Kaukazie. W Polsce można go 
spotkać właściwie na terenie całego kraju. 
Lubi gleby żyzne i wilgotne, a nawet mo-
kre. Pewnie z tego powodu łatwo spotkać to 
drzewo nad brzegami wód, w dolinach rzek, 
natomiast raczej trudno je zobaczyć na tere-
nach ciepłych i suchych. Jesion nie garnie się 
do życia w jednolitych skupiskach leśnych i 
częściej jest składnikiem lasów mieszanych. 
Nierzadko brata się z olchami, tworząc łęgi olchowo-jesionowe.

Jeśli wierzyć uczonym znawcom dziejów roślinności, jesion, 
jako rodzaj (Fraxinus), jest podobno jednym z najstarszych rodza-
jów drzew na świecie, zaś w Polsce występuje już od mniej więcej 
10 tysięcy lat!

Jesiony należą do najwyższych drzew. W Polsce osobnik tego 
gatunku rosnący na terenie Białowieskiego Parku Narodowego 
mierzy nieco ponad 44 m (czy jeszcze żyje?). Z kolei najgrubszy w 
naszym kraju, a jednocześnie w Europie jesion wyniosły znajduje 
się w miejscowości Motarzyno w gm. Dębica Kaszubska. Obwód 
pnia tego drzewa wynosi – bagatela – 7,15 m, co oznacza, że jego 
średnica w pierśnicy ma ponad 2 metry. Jeśli chodzi o rekordowe 
wysokości, doniesienia na ten temat nie są jednoznaczne. Jedne 
źródła podają, że najwyższy osobnik (48 m) rósł w Niemczech, 
inne, że rekord jesionowego wzrostu należy do drzewa z Rudaw 
Słowackich (52 m).

W pierwszym roku życia drzewo przyrasta nieznacznie, od 
drugiego roku przyrost jest szybszy, a dopiero, gdy osiągnie wiek 
40 lat - największy. Ustaje dopiero u drzew blisko stuletnich. Je-
sion żyje do 300 lat, ale niektórzy twierdzą, że może dotrwać do 
osiemsetnego roku życia. 

A teraz słów kilka o wczesnym kwitnieniu jesiona wyniosłe-
go, do którego dochodzi – jak wspomniano – jeszcze przed roz-
winięciem liści. Obserwacje wykazały, że gdy rośnie w zwartym 
drzewostanie, zdolność rozrodczą osiąga pomiędzy 30. a 40. ro-
kiem życia, podczas gdy na wolnej przestrzeni już około 25. roku. 
Zakwita na ogół w kwietniu, aczkolwiek zdarza się, kwitnienie 
marcowe. Rozwój kwiatów, niepozornych i bez okwiatu, trwa 
zwykle do maja. Obie płcie rozwijają się osobno. Kwiaty męskie 

mają po dwa lub trzy pręciki z purpurowymi pylnikami wiszą-
cymi na krótkich niteczkach. Żeńskie posiadają tylko jeden słu-
pek, z dwupłatkowym, także purpurowym znamieniem. Rzadziej 
trafiają się kwiaty obupłciowe (czyli z pręcikami i słupkami). Po 
zapyleniu rozwijają się oczywiście owoce. Mają postać pojedyn-

czych skrzydlaków (zmiennych pod wzglę-
dem formy), złożonych z jednonasiennego 
podłużnego orzeszka, zaopatrzonego w 
charakterystyczne skrzydełko, długie na-
wet do 5 cm. Początkowo są zielone, potem 
żółkną, a wreszcie stają się jasnobrązowe. 
Co ciekawe, owoce pozostają na gałęziach 
przez zimę, aby dopiero wiosną oderwać 
się i poszybować – dzięki skrzydełkom – na 
znaczną niekiedy odległość. Jednakże kieł-
kują dopiero po odbyciu w ziemi rocznej 
kwarantanny.  

Drewno jesionowe było i jest cenione dla 
jego ładnego wyglądu, twardości, a jedno-
cześnie sprężystości. Używano je do wy-
robu różnego rodzaju sprzętów, zwłaszcza 
tych, do których wykonania potrzebna była 
owa sprężystość. Tak np. górale robili z je-
sionu sprężyny do pułapek na zwierzęta, a 
ks. Krzysztof Kluk (XVIII w.) wspominał 
o wytwarzaniu z jesieniny drągów do ka-
riolek, jednego z typów powozu. Dawnymi 
laty drewna jesionowego używano też w 
celach... rozbójniczych, bowiem harnasie ta-
trzańscy bywali uzbrojeni w tzw. bunkosz (z 
węgierskiego – bunko) czyli maczugę.  

W lecznictwie ludowym stosowany był 
w urazach ciała, np. sok z liści wyciskano 
na ranę w przypadku ukąszenia przez żmiję. 
Stosowano też preparaty z jesionu w razie 
kolki, reumatyzmu, febry lub przy bólach 

głowy. Jeszcze w XIX w. we Francji i w Anglii rozpowszechnione 
było przekonanie, że jeśli ktoś cierpiał na gorączkę lub bolał go 
ząb, wystarczyło obciąć paznokcie u palców dłoni oraz stóp i za-
kopać pod jesionem, co przynosiło ulgę, a często także uzdrowie-
nie. W polskich herbarzach można znaleźć informacje, że owoc 
i nasienie, zwane ptaszy język (z łaciny - lingua avis), to dobry 
afrodyzjak.  

Jesion był drzewem otaczanym czcią i poważaniem od najdaw-
niejszych czasów, przez bardzo różne narody. Ważne miejsce zaj-
muje w mitologii skandynawskiej, w której pod imieniem Idgrasil 
jest wielkim drzewem, którego konary obejmują niebo, a korzenie 
siegają do podziemnego świata umarłych. Według tychże podań 
z drewna jesionowego bogowie stworzyli pierwszego mężczyznę. 
O jesionie znajdziemy wzmianki również w mitologii greckiej i 
rzymskiej. W świecie Słowian  cieszył się znacznym szacunkiem 
i przypisywano mu rozmaite właściwości magiczne. Tak więc do-
brze było, dla pokrzepienia, zdrzemnąć się pod jesionem, a do snu 
wiecznego najlepiej ułożyć się w trumnie jesionowej. Wierzono 
również, iż jesion jest wspaniałą zaporą przeciw wężom, które 
ponoć prędzej przepełzłyby przez ogień, niż przez korzenie tego 
drzewa. 

Zważywszy na wszystkie pożytki jakie można mieć z jesiona, 
warto posadzić to drzewo przy domu (sadzenie tych drzew zwa-
nych jasieniem lub jasionem rozpowszechnione było na Podhalu), 
a na dodatek - powiesić na nim kapliczkę. Wtedy, i trzeba w to 
wierzyć, życiowe powodzenie nas nie opuści.

                
     Ludwik Frey
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RAJD NA RATY 2019

PTTK  Oddział Pieniński w Szczawnicy
Ogłasza rozpoczęcie Rajdu na Raty

Konkurs
Cel: poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych , zwłaszcza poznawanie Gorców, Pienin, Beskidu Wyspowego, Beskidu Są-

deckiego, Beskidu Niskiego, Beskidu Żywieckiego, Spisza oraz pasm przygranicznych na terenie Słowacji.

Czas trwania rajdu: od 01.03.2019 r do 30.10.2019 r.

Warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny (minimalnie 2-osobowe, maksymalnie 6-osobowe) zrzeszone w ko-
łach lub klubach, rodziny, sympatycy PTTK, osoby zaangażowane w turystykę w naszym otoczeniu. Uczestniczyć mogą wszyscy, 
którzy się zgłoszą, niekoniecznie z naszego rejonu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych. 

Zgłaszanie się chętnych drużyn do rajdu do 30 maja 2019 r. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na 
naszej stronie www.pttkszczawnica.pl) można przesłać skanem na adres mailowy pttkszczawnica@siecpieniny.net lub osobiście wy-
pełnić w siedzibie oddziału (os. Połoniny 4a/3 Szczawnica.) bądź wysłać pocztą na powyższy adres.

Przebieg rajdu: Każda drużyna rajdu jest zobowiązana do przejścia minimum 6 tras górskich, w tym co najmniej trzy trasy w wy-
mienionych pasmach. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie w trakcie rajdu i przedstawienie po zakończeniu imprezy „Dziennika 
Rajdowego”, którego można prowadzić w dowolnej formie (elektroniczna, papierowa itd.), tak aby przedstawiał przebieg wycieczek 
w możliwie najciekawszy sposób. Każda trasa powinna być opisana, i jeśli to możliwe, powinna zawierać w opisie potwierdzenie po-
bytu w obiektach na trasie. Wycieczki mogą być jednodniowe, wielodniowe, piesze, rowerowe, konne, kajakowe i w jaki tam sposób 
przyjdzie do głowy uczestnikom.

Dzienniki rajdowe wraz z potwierdzeniami należy składać w siedzibie oddziału PTTK do dnia 08.11.2019 r. Weryfikacji oraz 
podsumowaniu liczby zdobytych punktów dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniana będzie nie tylko merytoryka, ale 
także sposób i oryginalność przekazu.

Organizatorzy przewidują nagrody:
- za przejście największej ilości wycieczek
- za najładniejsze i zarazem oryginalne wykonanie dziennika Rajdowego
- za najlepiej opisane wrażenia z wycieczki

Nagrody przewidziane dla uczestników to:
- Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.
- Spacer konny ze stadniny Rajd.
- Bony konsumpcyjne do wykorzystania w Schroniskach „Orlica” i „Pod Bereśnikiem”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Dworku Gościnnym w drugiej połowie listopada 2019 r. Dokładny termin podany 
zostanie w pierwszych dniach października. Najlepsze drużyny będą mogły zaprezentować swoje prace  podczas wręczania nagród. W 
przypadku braku możliwości osobistej prezentacji, prace te zostaną przedstawione przez komisję.

Dla tych, którzy nie wygrają, są przewidziane nagrody pocieszenia i nie jest to tylko uścisk dłoni Prezesa.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Oddziału lub w siedzibie PTTK Szczawnica.
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na publikację wybranych prac wraz z wizerunkiem uczestników.

Oddział Pieniński  PTTK w Szczawnicy
Rok założenia 1893


