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XV jubileuszowy Przegląd 
Młodych Recytatorów 

i Gawędziarzy  
im. M. Słowika Dzwona

W dniu 13 marca 2019r. w Sali wido-
wiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy odbył się XV- jubileuszowy 
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawę-
dziarzy im. Michała Słowika Dzwona. 
Organizatorami konkursu był Oddział Pie-
niński Związku Podhalan oraz MOK. Jury 
złożone z członków ZP w składzie: prze-
wodniczący Tomasz Słowik – bratanek M. 
Słowika Dzwona, Elżbieta Wiercioch – 
prezes OP Związku Podhalan oraz Michał 
Polaczyk  - prawnuk poety i pisarza ludo-
wego Jana Polaczyka oceniło prezentacje 
14 uczestników ze szczawnickich szkół i 
ogłosiło werdykt:

Zwycięzcy grupy wiekowej 0 – III
1.Karina Zachwieja
2.Maja Mazurek

3. Martyna Ciesielka
Zwycięzcy grupy wiekowej IV – VI
1.Anna Ciesielka
2.Patrycja Szczepaniak
3.Jakub Gondek
Zwycięzca grupy wiekowej gimnazjum
Aleksandra Zachwieja
Zwycięzca grupy wiekowej szkoły śred-

nie
1.Weronika Sproch, która jako jedyna 

zaprezentowała gawędę.
Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy udziału. 
Laureaci pierwszych trzech 
miejsc - dyplomy i nagrody 
ufundowane przez organiza-
torów oraz PKO Bank Pol-
ski, obchodzący w tym roku 
100.lecie istnienia.

Na zakończenie, wiersz 
swojego pradziadka, zdolne-
go poety, powiedział Michał 
Polaczyk, a podsumowania 

występów recytatorów dokonał przewod-
niczący jury. Tomasz Słowik podkreślił 
wysoki poziom prezentacji, poprawną 
gwarę szczawnicką i właściwą interpreta-
cję, doskonałe przygotowanie uczestników 
przez prowadzących nauczycieli pp.: Annę 
Gąsienicę, Katarzynę Ciesielkę, Danutę 
Nowak i Agnieszkę Stopkę oraz dbałość o 
strój góralski.

AL

Kulturowa Rozmowa
W dzień św. Patryka 17.03. w Muzycznej Owczarni w Jawor-

kach  trwała „Kulturowa Rozmowa”, a dokładniej koncert Mirosła-
wy Zaziąbło – Hubiak z Przyjaciółmi promujący płytę o tym tytule.

Mirosława Zaziąbło- Hubiak jest wokalistką i pasjonatką muzy-
ki Łuku Karpat, która do współtworzenia nagrań zaprosiła znajo-
mych muzyków z różnych regionów Polski i nie tylko. W efekcie 
powstało dzieło wzbogacające tradycyjne nuty z obszaru gorczań-
sko – pienińskiego i melodie różnych rejonów Karpat o oryginalne 
brzmienia kwartetu smyczkowego czy dźwięki cymbałów, akorde-
onu, trąbki i gitary.

Pieśniarka na wstępie podziękowała wszystkim, którzy pomogli 
nagrać i wydać płytę przygotowywaną od kilku lat, a specjalnie… 
swojej teściowej, która podczas wielu godzin spędzanych w studiu 
nagrań opiekowała się jej maleńką córeczką oraz bratu i pozostałym 
muzykom, biorącym udział w projekcie, współtworzącym aranżacje 
utworów. Płyta została wydana przez autorkę. W koncercie wzięli 
udział: Mirosława Zaziąbło – Hubiak – wokal, Wojciech Zaziąbło 
– skrzypce, Agata Siemaszko – wokal, Miroslav Rajt (Słowacja)- 
cymbały, Michał Tkaczyk – gitara, Paweł Mazgaj – trąbka. Tomasz 
Mastalski - klawisze oraz kwartet smyczkowy Simple Quartet w 
składzie: Anna Siciak – I skrzypce, Korneli Ignas – II skrzypce, 
Michalina Matias – altówka, Klaudia Borowiec – wiolonczela. Za-
brzmiały utwory z płyty - melodie pienińskie, słowackie, łemkow-
skie, spiskie, m.in. Wyzeno jo wołki, Tam pod Krakowem, Ako ze 
ja ako, Cereseń, cereseń. Na zakończenie publiczność poprosiła o 
bisy, które wokalistka z przyjaciółmi chętnie wykonała.

Tego wieczoru 
można było poczę-
stować się pysznym 
domowym ciastem 
oraz nabyć „Kultu-
rową Rozmowę” i 
zabrać niezwykły 
klimat pieśni w wy-
konaniu Mirosławy 
Zaziąbo – Hubiak 
do domu.

A.L.

Muzyczny Dzień Kobiet
7 marca br. Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczawnicy Jawor-

kach - filia nowotarskiej Szkoły Muzycznej - koncertem w wyko-
naniu uczniów świętowała Dzień Kobiet, na który zaprosił kierow-
nik filii p. Józef Pańszczyk. Wystąpili instrumentaliści, grający na 
fortepianie, trąbce, klarnecie, skrzypcach, solo i w zespołach oraz 
szkolny chór. Wśród młodych artystów znaleźli się: Maja Mali-
nowska kl. I, Emilka Gałysa kl. I, Maja Mazurek kl. I, Dominik 
Tokarczyk kl. II, Jan Wiercioch kl. IV, Wiktoria Kozielec kl. V, 
Karol Topolski kl. V, Marcin Hrydziuszko kl. V, Bartosz Trzesz-
czoń kl. VI, Klara Kołodziejska kl. VI. Chór tworzyli: Grzegorz 
Hyży, Łucja Tokarczyk, Wiktoria Kozielec, Aleksandra Mastal-
ska, Klara Kołodziejska, Kacper Tokarczyk. Koncert prowadziła 
Łucja Tokarczyk. Na fortepianie akompaniował nauczyciel teorii 
p. Maciej Osiecki. Koncert obfitował we wiele wzruszających mo-
mentów i chwil pełnych szczerej radości, której dostarczyli utalen-
towani muzycznie uczniowie

Na widowni zasiedli rodzice oraz zaproszeni goście, m.in. z 
Domu Dziennego Pobytu Seniora w Jaworkach. Na zakończenie 
piękne życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli p. kierownik Józef 
Pańszczyk oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Krzysztof 
Hrydziuszko. Wszystkie Panie otrzymały pięknego tulipana. Spo-
tkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

A.L.
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Poezja spod kapelusza

-  DZIE  ? 

Andrzej Dziedzina Wiwer

Niebo !
 w górze nad chmuromi
Piekło !
 w dole pod nogomi
Cyściec !
 trzeci nie inacy
Dzie jest !
 fto mi wytłómacy

Jedno widzo wej na łocy
Słónecko sie po nio tocy
Caso zapłace dyscykio
Cy zagrzmi pieróna rykio

Drugie ło sobie znać daje
Kiedy łognio z ziomi ziaje
Cy wrzóntek na wiyrch wyrzuci
Zatrzosie - ludzi zasmuci

Trzecie ni cuć - widać - i jak wiedzieć
Dzie ma toton Cyścieć siedzieć
Cy na górze - cy na dole
Cy w środku - cy posed w pole

Pewno ?
 bo sie cłowiek gowi
Zawierzyć trza Plebonowi
Ze jest !
 na pewno istnieje
Jak Bóg rzyk !
 Przes ludzkie dzieje

W srebrzystej poświacie księżyca 
zaklęte piękno Pienin....

To zdanie tkwiło we mnie już od dłuższego czasu. Pomysł na 
fotografowanie Moich Gór nocną porą dojrzewał długo... Za dłu-
go, pora zrobiła się jesienna, raczej już zimna, często padał nocą 
deszcz nie sprzyjając moim zamiarom. Wszystko sprzysięgło się 
przeciw nocnemu wypadowi, ale do czasu ....

Środek tygodnia, idealna pogoda, więc pakuję sprzęt i ruszam - 
tylko gdzie? Sokolica obfotografowana, Trzy Korony także, Wyso-
ka ostatnio mocno oblegana. Jak zwykle u mnie pada na najmniej 
oczekiwane miejsce - Przełom Dunajca. Już oczyma wyobraźni 
widzę nocną scenerię - spieniona woda, majestatyczne góry i pięk-
ne światło księżyca. Tak to jest to, co chciałbym uchwycić. Plecak 
na ramie, statyw w rękę i ruszam, promenada ładnie oświetlona, 
dalej do granicy już trochę mniej. Maszeruję raźno, coraz ciem-
niej i tak ciszej. Szukam dobrego miejsca na fotograficzne obo-
zowisko. Znalazłem! Jest tak, jak chciałem, spokojne zakole, w 
wodzie odbija się srebrzysta tarcza, w tle góry, jest cudnie!

Rozłożyłem sprzęt, zrobiłem kilka próbnych fotek i czekam 
na tę magiczną chwilę, to światło ulotne złapane w obiektywie... 
Czekam, siedzę otulony kocem, cisza całkowita, tylko jednostajny 
szum Dunajca pomału usypia mnie.

Budzę się z przeświadczeniem, że ktoś jest w pobliżu. Nikogo 
nie dostrzegam, a jednak mam dziwne uczucie, że ktoś na mnie 
patrzy. Trochę strasznie się zrobiło. Latarka w dłoń i nasłuchuję... 
Nagle plusk taki cichy, delikatny i dziwny odgłos jakby płacz. Je-
stem dojrzałym mężczyzną,  nie boję się, ale teraz to włos zjeżył 
się na mojej głowie. 

Lotem błyskawicy przelatuję myśli, wspomnienia i opowieści 
starszych ludzi... Topielce, wodniki i boginki wprost wypełzają z 
nurtu Dunajca, duchy krążą nad moją nieszczęsną osobą. Naraz 
wszystko ucichło tylko delikatny wiatr szumi w koronach nad-
brzeżnych drzew, siedzę nieruchomo wypatrując niebezpieczeń-
stwa. Trwa to dłuższą chwilę, emocje opadają wraz z opadającymi 
powiekami, lekko przysypiam. W sennym majaku widzę taplającą 
się w wodzie boginkę tak dokładnie opisaną mi przez Madeję... 
Głośny plusk i znów ten dźwięk, jakby płaczu, a może śmiechu 
wyrywa mnie z objęć Morfeusza. Teraz naprawdę już jestem wy-
straszony, skamieniały rozglądam się wokoło, już budzi się świt, 
mgły spowiły zakątek, jest jakoś tak straszno.  Z wody coś wpa-
truje się we mnie czarnymi przepastnymi oczami,  nieruchomo 
siedzę jak wykuty w skale, serce wali jak opętane, te oczy ciągle 
wpatrzone odbierają całą wolę. Nagle dociera jeszcze dźwięk me-
talu, ciągniętego łańcucha, to jak w opowieściach grozy. Czas się 
zatrzymał, zapadła cisza,  z bezruchu wyrywa mnie nagle głos:

- Vśetko je v poriadku? - starszy pan jadący na rozklekotanym 
rowerze patrzy z drogi ze zdziwieniem na mnie siedzącego  nieru-
chomo, owiniętego w koc  i wpatrującego się w wodę. Czar prysł, 
skinieniem głowy pokazałem że tak, spojrzenie na zakole, tylko 
lekkie koła na wodzie potwierdzają, że tam naprawdę coś było.

Boginka? Wydra? Nie wiem, wiem tylko, że odbyłem podróż 
bliską, a zarazem adrenaliny dostarczyłem sobie jak w czasie da-
lekiej podróży.

Zbyszek ,,Highlander” Lach
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Gazyfikacja Szczawnicy 
Prace Polskiej Spółki Gazownictwa coraz bliżej Szczawnicy 

Polska Spółka Gazownictwa wybrała ofertę Tesgasu na budowę 
gazociągu wysokiego ciśnienia i gazociągów średniego ciśnienia 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu gazyfi-
kacji Szczawnicy.

Szczawnica i cztery sąsiednie turystyczne gminy w Małopolsce 
zostaną zgazyfikowane do 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa 
zapowiedziała, że na inwestycje w tym rejonie wyda ponad 40 
mln zł, dzięki czemu powstanie 73 km gazociągów. Pozwoli to 
ograniczyć niską emisję. PSG będąca spółką zależną Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podłączy do sieci ga-
zowej miasto i gminę Szczawnicę oraz gminy Słopnice, Kamieni-
ca, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem.

Projekt gazyfikacji rejonu Szczawnicy został podzielony na 
trzy etapy. Pierwszy zakłada wybudowanie 13, 5 km gazociągu 
wysokiego ciśnienia Słopnice - Zbludza oraz dwóch stacji gazo-
wych. Odcinek ten ma zostać ukończony na początku 2020 r. 

Etap drugi, właśnie rozpoczęty, to budowa gazociągu średnie-
go ciśnienia do granicy miasta Szczawnica, o długości ponad 30 
km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości 
ponad 17 km z terminem realizacji na koniec stycznia 2020 roku. 

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w 
miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, Tylmano-
wej i Krościenku nad Dunajcem w powiecie nowotarskim.

Prace dotyczące zgazyfikowania Szczawnicy w chwili obecnej 
kierowane są od mostu w Krościenku w kierunku Janosika – Ko-
tońki, planowane zakończenie budowy tego odcinka jest na ko-
niec maja 2019, następnie prace toczyć się będą w kierunku Willi 
Marta. Podobnie jest z odcinkiem Zbludza – Kamienica, firma 
również planuje ukończyć ten odcinek końcem maja 2019. W gmi-
nie Łącko w miejscowości Zabrzeż w okolicy Tłoczarni Maurer 
został wybudowany krótki odcinek gazociągu ze względu na bu-
dowę drogi rowerowej.
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W dniach 28-29 marca br. w Hotelu Nawigator w Szczawnicy 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Kra-
kowie zorganizowano konferencje Naukowo – Techniczną. Kon-
ferencja dotyczyła nowoczesnych technologii w projektowaniu, 
budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów.

Na konferencję został zaproszony burmistrz Szczawnicy Grze-
gorz Niezgoda jako Gość Honorowy.

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków.

Małopolski e- Senior
Nasza Gmina wraz z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ma-

łopolski e-Senior”. Jest to bezpłatne szkolenie z obsługi tabletu i 

internetu dla osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących jedną 

ze 116 gmin w Małopolsce - Gminę Szczawnicę.

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz 

poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym 

z e-usług publicznych, wśród mieszkańców wybranych gmin wo-

jewództwa małopolskiego, poprzez realizacje wsparcia w postaci 

szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy 

z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

okresie od 01.03.2018 r. do 31.08.2020 r.

 Dofinansowanie projektu z UE: 7 931 929,54 zł
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską  
w Szczawnicy podczas VIII zwyczajnej sesji,  

w dniu 28 marca 2019 roku 

Uchwała Nr VIII/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,
Uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie Południowomałopolskie-

go Obszaru Chronionego Krajobrazu,
Uchwała Nr VIII/42/2019 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,
Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli,
Uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie wskazania uczniom jed-

nego oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Szczawnicy, miejsca realizacji obowiąz-
ku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Szczawnicy, powstałej w wyniku przekształcenia 
gimnazjum,
Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie zmian w budżecie Mia-

sta i Gminy Szczawnica na rok 2019,
Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,
Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie zmian w uchwale nr 

V/17/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na te-
renie Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok. 

Wybory organów 
jednostek pomocniczych

Ustawa o samorządzie gminnym upoważnia gminy do tworzenia 
jednostek pomocniczych, którymi są: sołectwa na terenie wiej-
skim oraz osiedla na obszarze miejskim. 
W Mieście i Gminie Szczawnica funkcjonuje pięć jednostek po-

mocniczych. Są to:  Osiedle Szczawnica Wyżna, Osiedle Szczaw-
nica Centrum i Osiedle Szczawnica Niżna oraz dwa Sołectwa:  
Jaworki i Szlachtowa. 
Organami osiedli są: Zarząd Osiedla oraz stojący na jego czele 

Przewodniczący Zarządu Osiedla, a organami sołectw Rada So-
łecka i Sołtys.
Kadencja organów osiedli i sołectw pokrywa się z kadencją Rady 

Miejskiej, z tym, że wybory organów sołectw i osiedli odbywają 
się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od upływu kadencji. Po 
upływie kadencji, dotychczasowe organy sołectw i osiedli działają 
do dnia wyboru nowych.  
Po wyborach samorządowych, które odbyły się w październiku 

2018 roku, w marcu 2019 roku zostały przeprowadzone wybory 
organów wszystkich jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica. 
Mieszkańcy osiedli oraz sołectw zadecydowali w drodze gło-

sowania, kto w nowej kadencji będzie pełnił funkcje sołtysów i 
przewodniczących zarządów osiedli oraz zasiadał w radach sołec-
kich i zarządach osiedli.
Poniżej podajemy składy osobowe wymienionych organów: 

Sołectwo Jaworki:
Sołtys: Urszula Dulak
Rada Sołecka: 
Alicja Cygler
Krzysztof Dulak
Andrzej Mos
Rafał Szołtysik
Łukasz Waligóra

Sołectwo Szlachtowa: 
Sołtys: Jolanta Salamon
Rada Sołecka:  
Andrzej Koza
Agnieszka Wyrostek
Bożena Słowik
Zenon Kasprzak
Jarosław Magda

Osiedle Szczawnica Wyżna:
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Paweł Pluta
Członkowie Zarządu: 
Jan Malinowski 
Władysław Sarata

Osiedle Szczawnica Centrum:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Urszula Pałka
Członkowie Zarządu:    
Tomasz Słowik
Mateusz Zachwieja

Osiedle Szczawnica Niżna:
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Kazimierz Salamon
Członkowie Zarządu:  
Jan Ciężkowski
Stanisława Węglarz

Dzień Kobiet u Seniorek
W dniu 5 marca w remizie OSP w Szczawnicy odbył się Dzień 

Kobiet organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Pan Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica złożył życzenia wręczając na ręce Pani Teresy Ko-
złeckiej - Prezes oraz Pani Magdalenie Czai – sekretarz Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bukiet kwiatów.  Bur-
mistrz wraz z Panem Stanisławem Majerczakiem wręczyli wszyst-
kim zebranym Paniom symboliczne goździki i coś słodkiego.

Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby złożyć wszystkim kobie-
tom i dziewczętom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spełnienia 
marzeń i wszelkiej pomyślności. Ten dzień jest szczególnym cza-
sem by docenić rolę i potencjał kobiet w miejscach pracy, rodzinach 
oraz w służbie społecznej, natomiast o szacunku dla nich pamiętać 
należy cały rok. Pragniemy, aby zadowolenie, satysfakcja i pogodny 
uśmiech towarzyszyły wszystkim Paniom w życiu osobistym i za-
wodowym, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Niech zawsze 
towarzyszy im dobro i piękno, których są symbolami.  
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W dniu 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczawnicy podjęła 
uchwałę nr VII/39/2019 na mocy której, zgodnie z § 2 ust. 7 po-
wołano dodatkowych inkasentów opłaty uzdrowiskowej w czte-
rech obiektach odmawiających poboru opłaty uzdrowiskowej. W 
wyniku podjętych działań inkasa i po uprawomocnieniu się ww. 
uchwały w ostatnich dniach zostały przeprowadzone pierwsze wi-
zyty inkasentów w osobach pracownika Urzędu Miasta i strażni-
ka miejskiego.

Opłatę uzdrowiskową zobowiązani są uiszczać osoby przeby-
wające w Szczawnicy i jest ona związana ze statusem Naszego 
miasta jako miejscowości uzdrowiskowej. Każda zebrana kwota 
(3 zł za dzień pobytu) jest również powiększana o dotację z budże-
tu państwa w takiej samej wysokości i zgromadzone w ten sposób 
środki mają być zainwestowane w infrastrukturę uzdrowiskową 
(szerokie pojęcie związane głównie a inwestycjami komunalnymi, 
rewitalizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury).

W wyniku pierwszych wizyt które planowane są na każdy dzień 
ewentualnego pobytu osoby z zewnątrz w godzinach od 8 do 10 
właściciele dwóch obiektów w których świadczone są usługi wy-
najmu pokoi turystom oświadczyli, że będą jednak pobierać samo-
dzielnie opłatę uzdrowiskową. W jednym obiekcie nie zastano wła-
ścicieli (nie mieszkają na terenie gminy), w kolejnym właściciele 
mają pisemnie zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie. W ko-
lejnych tego typu przypadkach będą przygotowywane propozycje 
kolejnych uchwał Rady Miejskiej dotyczących opłaty uzdrowisko-
wej w Szczawnicy, a opłaty miejscowej w Jaworkach i Szlachtowej. 
Poniżej dla przypomnienia kilka „wycinków” z informacji które 
umieszczaliśmy w poprzednich latach w związku z obowiązkiem 
poboru opłaty uzdrowiskowej.

- każda gmina uzdrowiskowa ma obowiązek realizacji zadań 
w zakresie zachowania funkcji leczniczych uzdrowiska, na te za-
dania otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej 
wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku 
w roku poprzedzającym rok bazowy, w rozumieniu ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego. Dotacja przeznaczana jest m.in. na tworzenie i ulepsza-
nia infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla 
uzdrowisk, tworzenie warunków do funkcjonowania zakładów i 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruk-
tury komunalnej, ochrony warunków naturalnych uzdrowiska 
oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Stąd też 
rzetelny pobór opłaty uzdrowiskowej ma duże znaczenia dla 
gmin uzdrowiskowych pozwalając na ich zrównoważony rozwój.  
- na podstawie art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785, z późn. 
zm.) Rada Miejska w Szczawnicy uchwałą nr XIV/104/2015 z 
dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz.U. 
Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7814) zarządziła pobór opłaty 
uzdrowiskowej w drodze inkasa wyznaczając równocześnie na 
inkasentów opłaty uzdrowiskowej osoby fizyczne, osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
oraz pracowników wymienionych podmiotów, świadczących 
usługi w zakresie zakwaterowania. Oznacza to że zgodnie z 
przepisami prawa na ww. osobach ciąży, w związku z prowa-
dzoną działalnością, obowiązek inkasa opłaty uzdrowiskowej. 
- obowiązek wykonywania funkcji inkasenta powstaje zawsze i 
wyłącznie na skutek zaistnienia okoliczności, z którymi przepis 
prawa łączy powstanie takiego obowiązku. Tym samym nałożenie 
obowiązku poboru podatku i wpłacenia go we właściwym ter-
minie organowi podatkowemu oraz sprecyzowanie zakresu tego 
obowiązku nie może nastąpić w drodze umownej (patrz wyrok 
NSA z dnia 6 września 2007 r., I FSK 1192/06, LEX nr 286945). 
W praktyce rolą inkasenta jest ułatwienie podatnikom, wywią-
zywania się ze zobowiązań podatkowych przez umożliwienie im 
zapłacenia podatku w miejscu zamieszkania, wykonywania dzia-
łalności zawodowej bądź pobytu.

- opłatę uzdrowiskową należy pobierać od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w 
celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych w wysokości 3,00 od osoby, za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu. Wpłat należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca, 
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę uzdrowisko-
wą, do kasy UMiG Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Nr 25 1020 2892 0000 5102 0646 
9953 prowadzony przez PKO BP.

Wyznaczenie inkasentów w obiektach, w których nie jest pobierana opłata 
uzdrowiskowa - bezprecedensowa uchwała samorządu Miasta i Gminy Szczawnica

Szczawnica,  1 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  podaje do publicznej wiadomości, iż 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 02 kwietnia  
2019 r. do 23 kwietnia  2019 r. wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonej do :
I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

na rzecz wnioskodawcy :
- działki ewid. nr 42 i 307 o powierzchni 

0.7869 ha położone w Jaworkach przy 
ul. Czarna Woda i Zaskalskie z prze-
znaczeniem na cele rolnicze na okres 3 
lat

- działki ewid. nr 52,63,89 oraz część 
działek ewid. nr 124/7, 91 i 92 o po-
wierzchni ogółnej 3.0732 ha położone 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat

- część działki ewid. nr 528/32 o powierzch-

ni 0.0060 ha położonej w Szczawnicy 
przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na 
zieleniec na okres 3 lat

- działkę ewid. nr 74 o powierzchni 1.9975 
ha położoną w Jaworkach przy ul. Czar-
na Woda z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1801/12 o po-
wierzchni ok. 0.0245 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na cele 
składowe

-  część działki ewid. nr 1801/12 o po-
wierzchni ok. 0.0222 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na cele 
składowe

- część działki ewid. nr 1917/246 o po-
wierzchni 0.0015 ha położonej w 
Szczawnicy os.Dwudziestolecia z prze-
znaczeniem na miejsce postojowe na 
okres 3 lat

II. Oddania w użyczenie:
- część pomieszczeń w budynku komunal-

nym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84
o powierzchni użytkowej 151,29 m2  oraz 

pomieszczenia garażowe o łącznej po-
wierzchni użytkowej 297,79 m2 w w/w 
budynku z przeznaczeniem na działal-
ność statutową Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szczawnicy na czas nieokre-
ślony.

- lokal w budynku przy ul. Zdrojowa 2 w 
Szczawnicy o powierzchni użytkowej 
38,44 m2 z przeznaczeniem na działal-
ność statutową Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych Oddział w Szczawnicy 
na okres3 lat

- część działki ewid. nr 2570/4 o po-
wierzchni ok. 180,5 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej na 
czas nieokreślony z przeznaczeniem na 
ogród przydomowy

III. Sprzedaży w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego

- działka ewid. nr 211/14 o powierzchni 
0.0874 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda

- działka ewid. nr 211/15 o powierzchni 
0.0880 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda 
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Szkoła w Szlachtowej
W niedziele 24 marca br. w Remizie OSP w Szlachtowej od-

było się spotkanie dotyczące dalszych losów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szlachtowej. Do spotkania doszło na wniosek 
Rady Rodziców, które zorganizowała sołtys Szlachtowej.

Owy wniosek rodziców wnosi chęć rozbudowy szkoły Podsta-
wowej w Szlachtowej. Miasto i Gmina Szczawnica po dogłębnej 
analizie budżetu i wieloletniego planu finansowego, który za-
twierdza Rada Miejska i Regionalna Izba Obrachunkowa nie jest 
w stanie w pespektywie najbliższych kilku lat dokonywać tak zna-
czących inwestycji. Nie ma finansowej możliwości na rozbudowę 
tej szkoły. Nie przewiduję się zmian organizacyjnych w strukturze 
szkoły.  Jak wskazują statystyki demograficzne stan uczniów nie 
wzrośnie w perspektywie najbliższych kilku lat. Obecnie w szkole 
uczy się 98 uczniów.

W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe, radni, dy-
rektor szkoły, na-
uczyciele, rodzice, 
mieszkańcy oraz ks. 
Proboszcz parafii w 
Szlachtowej.

Otwarte Mistrzostwa 
Ośrodka Sportowego 

Szczawnica 
w Narciarstwie Alpejskim

W piątek, 8 marca br., na stoku Areny Narciarskiej w Jaworkach 
rozegrano organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgody „Otwarte Mistrzostwa 
Ośrodka Sportowego Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim”.
Organizatorami mistrzostw było Powiatowe Centrum Kultury 

w Nowym Targu, Arena Narciarska Jaworki-Homole oraz Urząd 
Miasta i Gminy Szczawnica.
Na starcie stanęło 

ponad 70 zawodni-
ków, którzy rywali-
zowali w trzech ka-
tegoriach wiekowych.
Zwycięzcy od I do 

VIII miejsca w po-
szczególnych kate-
goriach wiekowych 
otrzymali pamiątko-
we dyplomy, nato-
miast laureaci zajmujący lokaty od I do III otrzymali dodatkowo 
okolicznościowe statuetki. Nagrody zwycięzcom wręczył Pan 
Lucjan Malinowski. Zawody prowadził Pan Józef Dyda - koor-
dynator Sportu Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. 
W składzie jury: Pan Lucja Malinowski – Sędzia, Pan Ryszard 
Barnaś –Asystent Sędziego oraz Pan Józef Dyda – Dyrektor za-
wodów.

Wyniki:
 

Grupa I Chłopcy
I miejsce –Błażej Plewa
II miejsce – Maciej Styrylski
III miejsce – Tomasz Szczepaniak

Grupa I Dziewczęta
I miejsce – Paulina Słowik
II miejsce – Samanta Sułek
III miejsce – Anna Salamon

Grupa II Chłopcy
I miejsce – Michał Bednarczyk
II miejsce – Paweł Symela
III miejsce – Piotr Hebda

Grupa II Dziewczęta
I miejsce –Klara Kołodziejska
II miejsce – Aleksandra Macanowicz
III miejsce – Nina Hebda

Grupa III Chłopcy
I miejsce –Denis Madeja
II miejsce –Filip Węglarz
III miejsce – Maksymilian Bochnak

Grupa III Dziewczęta
I miejsce – Laura Oleś
II miejsce – Miriam Gniewek
III miejsce – Anna Gruca

Gratulujemy!

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szanowni   Państwo,
28 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

odbyła się VI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Radni wysłu-
chali informacji Skarbnika Powiatu o planowanym zaciągnięciu 
długoterminowego kredytu w wysokości 27 mln zł. 

Następnie przedstawiony został projekt uchwały dotyczącej 
podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację po-
szczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Łącznie na powyższe 
zadania w powiecie nowotarskim przeznaczono 2 282 503 zł, z 
czego m. in. 1 156 740 zł to koszty działania warsztatów terapii 
zajęciowej,  620 763 zł przeznaczono na zaopatrzenie w przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 280 000 zł to dofinan-
sowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych,  190 000 zł zaplanowano na likwida-
cję barier architektonicznych i technicznych.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powia-
towego Urzędu Pracy w Nowym Targu w roku 2018. W zeszłym 
roku zwiększyła się liczba ofert pracy, natomiast zmniejszyła się 
ilość miesięcy w jakich bezrobotni widnieli w rejestrze urzędu. W 
poprzednich latach bezrobotni zarejestrowani byli na okres ponad 
24 miesięcy natomiast w 2018 roku okres ten wynosi najczęściej 
od 3 -6 miesięcy ze względu na szybkie podjęcie przez bezrobot-
nego pracy. Stopa bezrobocia wynosi 6%. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg 
w 2018 roku przedstawił Dyrektor Tomasz Moskalik. Omówił 
po krótce zrealizowane zadania, a także te zadania, które są w 
trakcie realizacji tj. m. in. I etap rozbudowy drogi powiatowej 
w miejscowości Krośnica, rozbudowa drogi w miejscowościach 
Harklowa-Tylmanowa oraz Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna. 
Przypomnę, że na bieżący rok planowane jest opracowanie kon-
cepcji przebudowy szczawnickiego mostu Św. Jana. 

Rada Powiatu przyjęła przygotowaną przeze mnie, a skiero-
waną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ma-
łopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rezolucję, 
wzywającą do utrzymania w Nowym Targu siedziby Delegatu-
ry Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mając na uwadze 
centralne położenie geograficzne Nowego Targu dla obu podha-
lańskich powiatów, a także większą liczbę obiektów w Powiecie 
Nowotarskim wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnych 
ewidencji zabytków, jest to rezolucja słuszna. Dodatkowo przenie-
sienie Delegatury do Zakopanego utrudni mieszkańcom Powiatu 
Nowotarskiego, zwłaszcza z naszej pienińskiej części, dostęp do 
ww. urzędu. 

W międzyczasie Zarząd Powiatu Nowotarskiego, po rozpatrze-
niu wniosku Fundacji Kulturalny Szlak, podjął decyzję o współ-
organizacji Festiwalu Muzyka nad Zdrojami, odbywającego się w 
Szczawnicy, przeznaczając na ten cel 2000 zł. Wniosek Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy o współorganizację Redyku w 
Jaworkach, niestety został odrzucony.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Na imieninach 
Józefa Kołączkowskiego

Do dobrego zwyczaju Muzeum 
Pienińskiego im. Józefa Sza-
laya w Szlachtowej weszło 
już od kilku lat świętowanie 
dnia patrona. W okolicach 
19 marca – dniu imienin 
Józefa – odbywają cieka-
we prelekcje i wystawy 
poświęcone znanym Jó-
zefom. Po wykładzie na 
temat samego Szalaya, 
później jego matki – Jó-
zefiny, a w zeszłym roku 
– przyjaciela i dobrodzieja – 
Józefa Dietla, w tym roku - 21 
marca - dyrektor Muzeum Pie-
nińskiego Barbara Węglarz zapro-
siła na spotkanie i wystawę pt. „Dr Józef 
Kołączkowski – założyciel Zakładu Wo-
doleczniczego w Szczawnicy ”. Podczas 
porywającego wykładu, okraszonego zdję-
ciami, Pani Dyrektor opowiedziała barw-
ne dzieje wywodzącego się ze szczawnic-
kiego, gospodarskiego rodu Wierciochów 
– Municoków, przyszłego właściciela Dol-
nego Zakładu Wód, doktora wszech nauk 
medycznych – Józefa Kołączkowskiego.

Józef Wiercioch urodził się w 1842 roku 
w Szczawnicy Górnej. Gdy był w wieku 
szkolnym,  drzemiące w nim zdolności do 
nauki rozpoznał ks. Franciszek Dzikiewicz, 
który zachęcił jego rodziców do dalszego 
kształcenia chłopca. Józef  wyjechał do 
szkoły w Starym Sączu i następnie do no-
wosądeckiego gimnazjum. W 1863r. uciekł 

z gimnazjum, by wziąć udział w powstaniu 
styczniowym. Złapany przez władze au-
striackie przy próbie przekraczania granicy, 
został wcielony do armii austriackiej. Przez 

trzy lata służył jako kadet pułku 
budapesztańskiego. Ciężko ran-

ny w rękę, został zwolniony 
ze służby wojskowej i wró-
cił do gimnazjum. Po jego 
ukończeniu podjął studia 
medyczne na UJ w Kra-
kowie a w 1874 otrzymał 
tytuł doktora wszech nauk 
medycznych. Rok wcze-
śniej zmienił nazwisko na 
Kołączkowski (od panień-

skiego nazwiska matki, z 
d. Kołaczkowska). Po ukoń-

czeniu studiów początkowo 
mieszkał i leczył w Nowym Są-

czu, gdzie w 1878 r. został ordynato-
rem szpitala. Od 1875r. każdy sezon letni 
spędzał w Szczawnicy i tu leczył. Prakty-
kował także w zakładach wodoleczniczych 
za granicą. W 1876r. ożenił się z Martą 
Żochowską. W tym samym roku wszedł w 
spółkę z siostrami Gawrońskimi,  w celu 
dokończenie budowy „Murowańca”, obec-
nie willa „Marta”. Od 1888r. Kołączkowski 
dzierżawił od Akademii Umiejętności za-
kład wodoleczniczy w Parku Dolnym oraz 
wykupił od chłopów przylegające podnóże 
góry Bryjarki, gdzie urządził alejki space-
rowe. W 1889 roku wybudował swój wła-
sny zakład wodoleczniczy „Hydropatia” , a 
w 1895r. pierwszą na Podhalu elektrownię. 
Powstawały kolejne budynki zdrojowe: wil-
la „Pod Mickiewiczem”, „Grażyna”. Zakład 
działał w oparciu o dwa źródła wód mine-

ralnych” „Szymon” i „Wanda”. Frekwen-
cja w zakładzie sięgała do 1000 gości w 
ciągu sezonu. Małżeństwo Marty i Józefa 
Kołączkowskich miało trzy córki: Józefę, 
Janinę oraz Marię. Maria wyszła za mąż 
za Bogusława Chrzana, syna prokuratora z 
Nowego Sącza. Po rezygnacji Józefa z peł-
nienia praktyki lekarskiej w 1920r., to wła-
śnie ona wraz z mężem zajęli się zakładem 
i zmienili nazwisko na Kołączkowski, by 
zachować ciągłość nazwiska. Mieli dwóch 
synów –Leszka – inżyniera i Zbigniewa – 
lekarza, jak dziadek.  Józef Kołączkowski 
zmarł w 1925 roku. Został pochowany w 
rodzinny grobie Kołączkowskich na cmen-
tarzu w Szczawnicy.

Na zaproszenie dyrektor Barbary Wę-
glarz przybyli do Muzeum Pienińskiego 
m.in. burmistrz Szczawnicy–Grzegorz 
Niezgoda, ks. proboszcz Tomasz Kudroń,  
ks. prałat Franciszek Bondek, dyrektor 
Muzeum Podhalańskiego w Nowym Tar-
gu Robert Kowalczyk, który przywiózł ze 
sobą piękne eksponaty – dawne reklamy i 
prospekty Zakładu Wodoleczniczego dr J. 
Kołaczkowskiego, świadczące o tym, jak 
był świetnie prowadzony, radni, dyrekto-
rzy szkół i zakładów pracy, mieszkańcy 
Szczawnicy.

Po wysłuchaniu, jak zwykle wspaniałej 
prezentacji Barbary Węglarz, zaproszeni 
goście mieli okazję obejrzeć specjalnie 
przygotowaną wystawę, prezentującą foto-
grafie członków rodziny Kołączkowskich, 
Zakładu Wodoleczniczego, Parku oraz 
reklamy pochodzące z tamtych czasów, a 
także skosztować pysznego imieninowego  
tortu. 

Alina Lelito
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Nowy piękny hotel w Szczawnicy 
– uroczyste otwarcie

W sobotę 9 marca odbyła się uroczysta inauguracja dzia-
łalności Hotelu Szczawnica Park Resort & SPA ****. Na galę 
otwarcia gości zaprosili właściciele Renata Gorecka i Grzegorz 
Gacek. Gospodarze obiektu podkreślali wkład osób, dzięki 
którym hotel powstał w obecnym kształcie: szczególne podzię-
kowania otrzymało małżeństwo architektów, którzy projekto-
wali hotel oraz przedstawiciele wykonawcy budynku. Wielkie 
podziękowania od właścicieli otrzymała rodzina i przyjaciele.

Goście mieli możliwość obejrzenia filmu z realizacji i budowy 
hotelu, pokazujący całą drogę od marzenia właścicieli do jego zre-
alizowania. Gwiazdą gali była jedna z najciekawszych amerykań-
skich, swingujących, jazz-soulowych wokalistek i pianistek, zdo-
bywczyni Grammy Award for Jazz Performance - Karen Edwards. 
Artystka wcześniej współpracowała z wieloma światowej sławy 
artystami takimi jak: David Bowie, Stevie Wonder, Peabo Bry-
son, Tonny Bennett, Pharoah Sanders czy Prince. Goście mogli 
bawić się na parkiecie do rana. Szef kuchni zadbał o kubki sma-

kowe gości, którym 
podano m.in. bulion 
z hibiskusem, kacz-
kę z wężymordem i 
płaskurką oraz cze-
koladę  z czerwonym 
pieprzem na deser.

Galę otwarcia 
swoją obecnością 
zaszczycili goście 
z daleka:  m.in. z 
Niemiec, Holan-
dii, Czech, Francji, 
Norwegii, Hiszpa-
nii, Belgii, Zjedno-
czonego Królestwa 
oraz ze Szwajcarii, 
którzy być może zła-
pią „szczawnickie-
go bakcyla”  i będą 
stałymi bywalcami w Szczawnicy. Na uroczystości nie zabrakło 
burmistrza Grzegorza Niezgody, radnych i miejscowych przedsię-
biorców.

Termin otwarcia hotelu przewidziany był na kwiecień tego 
roku, jednak dzięki udanej współpracy właścicieli  z architektami 
i wykonawcami - pierwsi goście mogli w jego progi zawitać już 
w grudniu.

Obiekt położony jest w centrum Szczawnicy, nad Grajcarkiem, 
nieopodal Parku Dolnego i wyciągu na Palenicę. W swojej ofercie 
posiada 110 pokoi i apartamentów łączących nowoczesny wygląd 
z komfortem oraz  wyjątkowym charakterem pienińskiego regio-
nu. Pokoje wyposażone są w zaprojektowane specjalnie dla  tego 
hotelu stylowe meble. W obiekcie znajduje się restauracja, kawiar-
nia, palenisko do grilla. Jest także centrum SPA, basen, kompleks 
saun i korty tenisowe.

Hotel posiada ponadto szeroką ofertę dla biznesu.
JD

fot. A.L.
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Czy w Szczawnicy jest szansa na sezon zimowy?
W sali kinoteatru „Pieniny” 21 marca 2019 r. odbyło się spotka-

nie zorganizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Region 
Pieniny. Jego głównym celem było przedstawienie strategii rozwoju 
oferty dla turystów w sezonie zimowym. Podjęli się tego zadania 
prezes LOT RP Bogdan Szewczyk oraz wiceprezes organizacji Mi-
chał Szulc. Panowie zwrócili uwagę na wyjątkowe atuty naszego 
regionu, jakimi są: stacje narciarskie w Pieninach i najbliższej oko-
licy, organizowanie kuligów, zabiegi SPA, wody zdrojowe, baseny 
termalne w promieniu godziny jazdy samochodem, sąsiedztwo Sło-
wacji z jej atrakcjami, bogactwo wycieczek jednodniowych, status 
Szczawnicy jako Uzdrowiska i rozbudowana baza noclegowa. Pod-
kreślili też konieczność promowania całego rejonu Pienin dla uzy-
skania większego efektu turystycznego, co dałoby szansę Szczaw-
nicy i okolicznym miejscowościom na drugi sezon - zimowy (obok 
wystarczająco już rozreklamowanego i obłożonego sezonu letniego) 
oraz możliwość skorzystania w tym celu ze środków unijnych, póki 
jeszcze są dostępne.

 Na zaproszenie LOT przybyli tego dnia na spotkanie burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, wójt Krościenka 
nad Dunajcem Jan Dyda, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pieniń-
skich na Rzece Dunajec Jerzy Regiec oraz lokalni przedsiębiorcy 
- właściciele pensjonatów, willi, pokoi pod wynajem, lokali gastro-
nomicznych oraz prowadzący wszelkiego rodzaju działalność tury-
styczną.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat sposobów 
pobudzenia turystyki w sezonie zimowym, najlepszej formy rekla-
my i stworzenia swoistej „mody” na przyjazd zimą w Pieniny. Za-
równo włodarze gmin, jak i przedsiębiorcy byli zgodni, że najlepszy 
efekt uzyska się dzięki ścisłej współpracy między samorządami a 
przedsiębiorcami oraz zbudowaniu wspólnej kampanii reklamowej 
dla wszystkich pienińskich gmin, podobnie jak dzieje się to w in-
nych krajach europejskich, znanych z turystyki górskiej i zimowych 
ośrodków sportowych.

Termin spotkanie został przygotowany przez prezesów LOT 
Region Pieniny specjalnie tuż po zakończeniu zimy, by na gorąco 
uzmysłowić sobie wagę problemu, zachować świeżość spostrzeżeń, 
wyciągnąć odpowiednie wnioski i mieć czas do przygotowania do-
brych rozwiązań na kolejny sezon zimowy. 

Alina Lelito

1 kwietnia po raz kolejny rusza spływ przełomem Dunajca. A 
tak przed laty opisywał tę atrakcję jeden z naszych szczawnickich 
poetów ludowych – Jan Polaczyk Koncol. Tekst pochodzący z 
I tomu Kroniki Jana Polaczyka, pt. „Własną ścieżką przez życie. 
Sercem pisane. Poezje”, udostępniony przez jego prawnuka – 
Michała Polaczyka Koncola. Dziękujemy.                    

red.
 

Spław Dunajcem
Fala potoczka do snu się kładzie
Lekko potrąca o skalny brzeg
Nim jasny księżyc przy wodospadzie
Srebrem się mieni strumienia bieg

Szemrze modlitwę  - wieczorny chór
Gdzie górskie echa głuchną na fali
Kiedy obmywa podnóża gór
Omija lasy ciemne w oddali

Czółno do drogi strumień kołysze
W krainę cudów – przyrody mgły
Kiedy wypływa w pienińską ciszę
Zbocza i skały obrosłe w mchy

Płyną spokojne Dunajca piany
Fale i duchy kryształów wód
Ja od fal lśniących – kropli oblany
Z trwogi otrzeźwił nagich skał chłód

Gdy już wypłyniesz z czarownych scen
Wpatrzeni w wartki Dunajca bieg
Uśpieni bajką w niebiański sen
Wtem flisak czółno wzbija na brzeg

Wykołysany rzuć wzrok w Pieniny
O ich bogactwie ludowi mów
Nieś pozdrowienia górskiej krainy
Do swojej pracy powrócisz zdrów
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Miêdzy nami, gó ra la mi...13.03. 2019r.  w kinoteatrze „Pieniny” odbył się XV Prze-
gląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Michała Słowi-
ka-Dzwona. Razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczaw-
nicy byliśmy jego organizatorami. Oczywiście nasi członkowie 
zasiedli w jury i podkreślili wysoki poziom zaprezentowany przez 
dzieci i młodzież.  

W marcu odprowadziliśmy na wieczny spoczynek dwoje człon-
ków naszego Oddziału śp. Jolantę Słowik i śp. Zygmunta Ormia-
nina. Na obydwu pogrzebach była delegacja z naszym sztanda-
rem. Licznie zgromadzeni członkowie Związku wspólnie łączyli 
się w bólu z rodzinami zmarłych. 

Jolu i Zygmuncie, będzie Was nam ogromnie brakowało, spo-
czywajcie w pokoju.

Składamy szczere kondolencje rodzinom naszych zmarłych 
przyjaciół.

16.03.2019r.  nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym 
uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających kapelana 
Związku Podhalan śp. ks. prof. Józefa Tischnera, które miały 
miejsce w Starym Sączu. Wzięliśmy również udział we Mszy 
Świętej, w kościele sióstr Klarysek.   

                                                               
31.03.2019r. był to dzień pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydow-

skiej, w której licznie uczestniczyli nasi członkowie, mieszkań-
cy Szczawnicy i goście. Tam  w zadumie i skupieniu przeszliśmy 
Drogę Krzyżową i modliliśmy się w czasie Mszy Św.   

Wszystkim kwietniowym solenizantom i jubilatom życzymy 
zdrowia, radości z wiosny, która przyniesie wiele słońca, a z 
nim szczęście i wiele optymizmu.

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy wszystkim 
mieszkańcom i gościom Szczawnicy zdrowych i spokojnych 
Świąt. Niech Zmartwychwstały Jezus zsyła Wam łaski i wnosi 
radość do Waszego rodzinnego życia.

Zapraszamy do licznego udziału w Drodze Krzyżowej, która 
będzie miała miejsce 12.04.19 r. koło kościoła oraz uroczysto-
ściach wielkanocnych, oczywiście w „łodzioniu”:

- w Palmowej Niedzieli, kiedy to będzie miało miejsce poświęce-
nie palm, Drodze Krzyżowej ulicami miasta

-  w Triduum Paschalnym z adoracją w Wielki Piątek
- w uroczystościach Wielkiej Niedzieli.

Zapraszamy naszych członków również na odpust Świętego 
Wojciecha i oczywiście na miejskie uroczystości Święta Narodo-
wego 3 maja na Przysłopie.   

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Wiosna! Wiosna! Wiosna!
Przy wspaniale słonecznej, choć nieco chłodnej pogodzie, zo-

stała w Szczawnicy przywitana wiosna. Na plac „przy wiewiórce”, 
w centrum miasta, pierwszego dnia wiosny przyszli wszyscy, któ-
rzy nie mogli usiedzieć w szkole, przedszkolu, pracy czy w domu. 

P o w o d e m 
wspólnego spo-
tkania stał kon-
cert pt. „Śpie-
waj i tańcz ten 
góralski rap”, 
w c h o d z ą c y 
w skład pro-
jektu realizo-
wanego przez 
Oddział Pie-
niński Związ-
ku Podhalan 
„Pamiętajmy o 

ogrodach – zachowanie bogatego dorobku kulturowego Pienin”. 
Tematyka projektu poświęcona jest zachowaniu tożsamości re-
gionalnej Pienin, w oparciu o różnorodne dziedziny aktywności: 
śpiew, rękodzieło artystyczne ginących zawodów, ludową twór-
czość artystyczną i literacką oraz gastronomię. Jednym z punk-
tów projektu są warsztaty muzyczne z młodzieżą – interpretacji i 
adaptacji wierszy i przyśpiewek lokalnego poety Michała Słowika 
Dzwona na nowoczesne rytmy, z wykorzystaniem instrumentów 
ludowych i współczesnych estradowych, których efektem staną się 
trzy koncerty plenerowe na terenie Szczawnicy. Pierwszy z nich 
odbył się właśnie 21 marca. Na placu  „przy wiewiórce”, grając na 
gitarach, skrzypcach i basach oraz wspaniale śpiewając wystąpili 
uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Wiesława Majercza-
ka – instruktora gry na ludowych instrumentach, odpowiedzial-
nego za stronę regionalną projektu muzycznego oraz przez Łuka-
sza „Kudłatego” Różyckiego – instruktora gry na instrumentach 
estradowych, beat boxera, który pracował  nad stroną adaptacji 
tekstów Michała Słowika Dzwona na nowoczesne rytmy. Energia 
i radość młodych wykonawców oraz profesjonalizm i zaangażo-
wanie ich instruktorów porwały tłumnie przybyłą publiczność do 
wspólnej zabawy, śpiewania i klaskania. Na bis Wiesław Majer-
czak i Łukasz Różycki dali pokaz swoich umiejętności – harmo-
nijnego łączenia muzyki góralskiej z rapem i beat boxem. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, 
działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020.

Imprezę przywitania wiosny przygotował  
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

P.S.
W ramach realizacji projektu „Pamiętajmy o ogrodach – za-

chowanie bogatego dorobku kulturowego Pienin” odbywają się 
warsztaty muzyczne, rękodzieła artystycznego ginących zawodów 
(kaletnictwa), warsztaty kulinarne z przygotowywania potraw 
regionalnych oraz trwają próby do sztuki teatralnej Michała Sło-
wika Dzwona. Przygotowywany jest także przewodnik kulinarny 
Pienin.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Piotr Samuel Zachwieja 3.03.2019r. 
Kaja Jolanta Sydoriak 3.03.2019r. 
Wiktoria Maria Węglarz 31.03.2019r. 

Odeszli do wieczności:

Wojciech Jan Słowik zm. 3.03.2019r.
Grażyna Niemczyk zm. 15.03.2019r.
Stanisława Kowalczyk zm. 16.03.2019r. 
Piotr Mieczysław Zasadni zm. 17.03.2019r. 
Zygmunt Bogusław Ormianin zm. 19.03.2019r.
Jolanta Słowik zm. 21.03.2019r. 
Stanisława Majerczak zm. 24.03.2019r.
Władysław Józef Szczepaniak zm. 25.03.2019r.
Andrzej Jan Gabryś zm. 25.03.2019r. 
Janina Ciesielka zm. 26.03.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Zuzanna Pietrzak – 24.03.w Szlachtowej
Maciej Marek Mos – 24.03. w Jaworkach

Połączyli się Sakramentem małżeństwa:

Marcin Mateusz Folwarski i Marta Madeja – 
2.03.2019r. Jaworki

Odeszli do wieczności:
Ewa Kulig, zm. 19.03.2019r. Jaworki
Andrzej Paweł Polakiewicz, pogrzeb 29.03.2019r. 

Jaworki

Kronika Towarzyska
W tajemnicy Swojej męki, śmierci i zmartwychwstania Jezus zawarł największą i niepojętą miłość 

dla każdego człowieka. Obdarzył nas największym darem-obietnicą wiecznego życia.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Bożej radości i pokoju, silnej wiary i niegasnącej nadziei oraz 

na co dzień wszelkich potrzebnych łask, których z miłością udziela sam Zmartwychwstały Chrystus.
Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego

Podziękowanie za udział w pogrzebie
 Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Zespołowi  Regional-

nemu im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy oraz wszystkim tym, którzy łączą się z nami w bólu i 
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego zmarłego  śp. Andrzeja Gabrysia składa 

                  Rodzina

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mego 
męża śp. Zygmunta Ormianina.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z:
- Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Stowarzyszenia Młodzi Inaczej 60+
- Związku Podhalan
- Znajomym, Sąsiadom za zamówione Msze św. w intencji zmarłego, a kochanym Góralom za 

wspaniałą oprawę uroczystości pogrzebowych. Bóg zapłać
Żona Jolanta

Podziękowanie dla Księdza Proboszcza Tomasza Kudronia
Uczestnicy parafialnej  pielgrzymki do sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie i sanktuarium Ma-

ryjnego w Licheniu wyrażają wdzięczność za trud, jaki Ksiądz włożył w zorganizowanie pielgrzymki. 
Dziękujemy za jej religijną i modlitewną oprawę,  za przybliżenie nam postaci św. Wojciecha – 
patrona Akcji Katolickiej i naszej parafii, za pogłębienie naszej wiedzy o skarbach polskiej kultury 
narodowej i religijnej. Bóg zapłać za miłą atmosferę, za dobre słowa i za wszelką życzliwość.

Od redakcji:
W związku z pojawiającymi się  i powtarzającymi komentarzami, 

dotyczącymi różnych rozmiarów informacji pochodzących ze szkół i 
przedszkoli, bardzo uprzejmie proszę Dyrekcje szkół oraz Osoby 
odpowiedzialne za przygotowywanie relacji ze szkolnych wydarzeń, 
o dostosowanie wielkości tekstów do wcześniejszych ustaleń czyli w 
wymiarze 1/2 strony gazetowej (max. 3 500znaków + zdjęcie). 
Wszyscy wiemy, że zwięzłe, treściwe teksty lepiej się czyta!

Oczywiście są sytuacje, że wydarzenie jest specjalnej rangi (np. 
Święto Szkoły, jakiś wybitny projekt o charakterze ponadszkolnym, 
wielopodmiotowym czy nawet miejskim), to wtedy materiału będzie 
więcej. Jeżeli jednak jest wiele drobnych działań, proszę o dokona-
nie wyboru najważniejszych informacji, którymi placówka edukacyj-
na pragnie podzielić się z Czytelnikami.

Będziemy także wdzięczni za dostarczanie informacji w terminie 
wcześniej ustalonym na 25 dzień każdego miesiąca. Znacznie to 
ułatwi pracę redakcji, a Państwu uporządkuje i tak zawsze napięty 
harmonogram licznych zajęć.

Cieszymy się, że nasza współpraca tak owocnie i systematycz-
nie się rozwija, ale z szacunku dla innych jednostek i podmiotów, 
stwórzmy równe szanse zaistnienia w środowisku lokalnym wszyst-
kim działającym na naszym terenie placówkom.

Z góry dziękuję za zrozumienie.
redakcja

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że nie żyje nasz znakomity 
kierownik artystyczny, gitarzysta, piosenkarz, św. pamięci  

Zygmunt Ormianin
Od 5 lat był filarem amatorskiego zespołu „Bajarze znad Grajcarka”. Pracował 

z zamiłowania, dla radości wszystkich członków zespołu i kuracjuszy, których z 
nim zabawialiśmy, aby szybciej wracali do zdrowia. To dzięki niemu Zespół miał 
wielu nowych, młodych przyjaciół i nowe możliwości koncertowania. Wkładał 
wiele wysiłku, aby nasze głosy w chórze brzmiały spójnie, a całość była miła 
dla ucha. Był otwarty na ludzi, z młodą duszą. Miał umiejętność zjednywać lu-

dzi. Był oszczędny w słowach, ale budował spokój w sytuacjach 
stresowych. Dawał siły do działania. Słowem, żartem, piosenką 

pomagał w trudnych chwilach Srebrnowłosych. Od początku 
potrafił scalić dojrzałe, nieznane sobie osoby  Klubu 60+, we 
współpracujący, zgodny, sympatyczny zespół występujący 
na scenie. Cios jaki spadł na rodzinę zabrał najukochańsze-
go męża, ojca, dziadka, brata,  a my „Bajarze..” straciliśmy 

najlepszego  przyjaciela. Pewno z nieba będzie na nas 
patrzył, śledził, jak dajemy sobie radę, dawał nam 

wskazówki i grał nam na gitarze.
Pamięć o nim nie zaginie. Łączymy się w 

żalu z rodziną w tych 
trudnych chwilach z 
powodu Ich ogrom-
nej straty. Będzie nam 

go bardzo brakowało....

Koledzy ze Stowarzyszenia 
Młodzi Inaczej 60+
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Zmartwychwstał 
Pan prawdziwie

Święty Jan Ewangelista we wprowadzeniu w opis 
Ostatniej Wieczerzy tak pisze: „Było to przed Świętem 
Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przej-
ścia z tego świata do Ojca...” (J 13, 1). Zatrzymajmy się 
tylko na tym wyjaśnieniu. Dowiadujemy się tu czegoś 
bardzo ważnego: nadeszła „godzina” Jezusa, a więc ten 
czas, w którym dokona dzieła Odkupienia przez mękę, 
śmierć i Zmartwychwstanie. Te trzy wydarzenia wydają 
się znajdować na dwu przeciwległych krańcach: z jednej 
strony męka i śmierć, z drugiej powrót do życia. A jed-
nak jest to jedno wielkie wydarzenie zbawienia. Św. Jan 
określa je jednym terminem: przejście (po hebrajsku: 
pascha). I wyraźnie podkreśla, że wydarzenia te miały 
miejsce w czasie obchodzenia Świąt Paschy żydowskiej, 
upamiętniających cudowne wyprowadzenie Izraelitów 
przez Boga z niewoli do wolności, a więc „przejście” do 
innego rodzaju życia, dzięki Bogu, który ich wybawił.

„Godzina” Jezusa jest Paschą – Jego przejściem ze 
śmierci po męce krzyżowej do życia u Ojca. Jednocze-
śnie jest to nasza Pascha z Chrystusem. On bowiem jako 
nasz Baranek Paschalny przeprowadził nas ze śmierci 
(grzechu) do życia wiecznego u Ojca, do nowego życia 
w wolności dzieci Bożych. Sam pierwszy przeszedł tę 
drogę, którą dla nas otworzył. Tak więc męka, śmierć i 
Zmartwychwstanie Chrystusa to jakby etapy składające 
się na to jedno wielkie (szczytowe) wydarzenie Paschal-
ne – przejścia Chrystusa przez śmierć do życia u Ojca. 
Zatem nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby Chrystus 
nie umarł, i na odwrót: Chrystus nie przyjąłby męki i 
śmierci, gdyby nie miał zmartwychwstać. Potrzebowa-
liśmy tego zbawczego czynu Chrystusa, który nas we-
wnętrznie odrodził do nowego życia, ale potrzebowali-
śmy także tego wspaniałego świadectwa: faktu śmierci 
i faktu Zmartwychwstania Chrystusa – byśmy w Niego 
uwierzyli. Dlatego do Jego grobu przybiegają świadko-
wie, Jego uczniowie. Zdumieli się widząc pusty grób. 
Tym bardziej wprawił ich w zdumienie fakt, że całun, 
którym zostało owinięte Ciało Jezusa wraz z zawiązany-
mi na nim kawałkami płótna (dla podtrzymania całunu 
na Ciele), opadł luźno na półkę grobową, gdyż spoczy-
wające w nim Ciało, opuściło go, przeniknęło. Leżał 
więc w tej samej pozycji, a wiązania płócien nie były 
rozsupłane. Ponieważ był długi i ciężki, i dodatkowo ob-
ciążony płótnami, opadł pod własnym ciężarem, jednak 
leżał rozciągnięty wzdłuż w pierwotnej formie (formie 
Ciała Jezusa). Chusta, którą owinięto głowę i twarz Je-
zusa, nie miała takiego ciężaru, a pozostając sztywna ze 
względu na nasączenie jej od wewnątrz (podobnie jak 
całunu) mieszanką mirry i aloesu, zachowała dokładnie 
kształt głowy Jezusa. Gdyby ktoś chciał wykraść nagie 
Ciało Jezusa, musiałby wpierw rozwiązać węzły. No 
dobrze – ale po co miałby zdejmować z Niego całun, 
gdyby chciał wynieść Ciało (w dodatku spiesząc się w 
tej sytuacji...)?

Nie tylko kawałki płótna podtrzymujące całun, ale 
również chusta nie zostały rozwiązane. Te zachowane 
kształty Ciała i nierozsupłane wiązania świadczą, że Pan 
prawdziwie Zmartwychwstał. Po swym Zmartwych-
wstaniu ukazywał się jeszcze uczniom, jadł i rozmawiał 
z nimi, nauczał ich. Dzięki ich świadectwu wierzymy, że 
Pan Zmartwychwstał prawdziwie. I że my także kiedyś 
zmartwychwstaniemy, gdy On przywróci nam życie – 
tak jak to już uczynił wobec swej Matki przez Jej chwa-
lebne Wniebowzięcie.

Danuta Mastalska

„Przy Twym Krzyżu”
 W dniu 24.03.2019 już po raz kolejny z inicjatywy p. Ewy Zachwiei, p. 

Wandy Silezin, przy współpracy p. Walentyny Balwierz- Kierownika Kliniki 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie- Prokocimiu, p. prezes Fun-
dacji „Wyspy Szczęśliwe” oraz p. Zofii Cembruch - oddziałowej z Oddziału 
Onkologii i Hematologii Dziecięcego w Krakowie- Prokocimiu mogliśmy 
gościć w wyjątkowym miejscu jakim jest tenże szpital. Najbardziej wyjątko-
wym miejscem tego szpitala jest jej przepiękna szpitalna kaplica, która pełni 
tę funkcję od 1965 roku. A od 2000 roku otrzymała przywilej całodobowego 
wystawienia Najświętszego Sakramentu. W głównym ołtarzu widnieje krzyż 
i Cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W dniu 12 września 
2001 roku obraz został przyozdobiony koronami, które powstały ze złota 
ofiarowanego Matce Bożej przez chorych, ich rodziny i pracowników szpita-
la. To wyjątkowe miejsce, w którym nikogo nie dziwi widok leżącej kobiety 
krzyżem, nie dziwią łzy płynące po policzkach. To miejsce, gdzie mali pa-
cjenci przychodzą tu ze swoim cierpieniem, tu rodzice błagają o uzdrowienie, 
tutaj przychodzą po siłę i radę pracujący w szpitalu lekarze i pielęgniarki. W 
dużej księdze zapisują swoje nadzieje, podziękowania, prośby, swój ogromny 
ból, by podczas Mszy Świętej to wszystko ofiarować Jezusowi ukrzyżowa-
nemu i Matce Bożej. Ojciec Święty Św. Jan Paweł II nazwał to miejsce sank-
tuarium ludzkiego cierpienia. O godzinie 11.30 Mszę Świętą odprawił Ka-
pelan ze zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego ks. dr hab. 
n. teol. Lucjan Szczepaniak. Muzyczną oprawę Liturgii przygotowała p.Ewa 
Zachwieja. Wykonawcami byli: Chór Pienińskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku ze Szczawnicy, Grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Juhasy” 
oraz od lat współpracująca z p. Ewą, p. Ewa Walkowska wraz z dziećmi z 
„Muzycznego Przystanku”, którego jest kierownikiem. Wszystkie pieśni za-
śpiewane przez artystów pienińskich przepięknie wybrzmiały. Najbardziej 
ujmująca pieśń na ofiarowanie „ Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą 
łzą” w wykonaniu Ewy Walkowskiej i Aleksandry Szulc wzruszyła do łez 
wszystkich obecnych na Eucharystii. Utwór ten został nagrany przez asy-
stentkę pastoralną  dr n. hum. Bożenę Leszczyńską OCV by dzieci, które nie 
mogły uczestniczyć we Mszy Św. mogły posłuchać tak wymownych słów tej 
pieśni. Po Mszy Św. odbył się koncert pieśni wielkopostnych. Słowo wstępne  
odczytał Bartosz Trzeszczoń. Swój głos solowy zaprezentowała także Karoli-
na Mikłusiak wykonując psalm responsoryjny podczas Mszy oraz w utworze 
„ Matko Bolesna”. Upominki w postaci przyborów szkolnych, plastycznych 
zostały ufundowane przez członków  chóru PUTW oraz członków zespołu 
„ Juhasy”. Natomiast upominki wielkanocne dla małych pacjentów przygo-
towała i wręczyła Dziewczęca Służba Maryjna z Jaworek. Dla wszystkich 
był to czas wspólnych rekolekcji wielkopostnych przeżytych w wyjątkowym 
miejscu i czasie.

Dziękujemy Panu Kierowcy z firmy „Szewczyk Travel” za bezpieczną 
i miłą podróż do Prokocimia i z powrotem. Natomiast Firmie „ Szewczyk 
Travel” za współfinansowanie transportu.

 
Ewa Zachwieja i W.S-T

 foto: Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Czy warto 
czytać dzieciom?

Żyjemy w czasach, gdzie dostęp do 
mediów i Internetu jest nieograniczony. 
Wielu rodziców myśli, że są one w stanie 
zaspokoić wszystkie dziecięce potrzeby. 
Bajeczki, bajki czy filmy familijne emito-
wane są prawie całą dobę. Świetna grafika, 
fantastyczni, śmieszni bohaterowie, warto-
ściowe opowieści i płynąca z nich nauka to 
wspaniała atrakcja. W zasadzie można po-
myśleć, że nic lepszego nie zdołalibyśmy 
zapewnić. Niestety, to mylące pozory.

Chwile spędzone z dzieckiem i książką 
to najpiękniejszy czas, jaki możemy zaofe-
rować najmłodszym. Czytanie dzieciom 
niesie ze sobą nieocenione korzyści. Wy-
starczy kilkanaście minut dziennie spę-
dzonych wspólnie nad lekturą. Podczas 
czytania dziecku zaspokajamy jego emo-
cjonalne potrzeby. Jesteśmy blisko, więc 
zacieśniamy łączącą nas więź. Czytając 
dziecku, wyrażamy swą miłość i zaintere-
sowanie. Malec z radością odczuje, że ten 
czas zarezerwowany jest tylko dla was. W 
efekcie, w dziecku rośnie poczucie, że jest 
ważne i kochane. W ten sposób budowa-
na jest pewność siebie i wiara we własne 
możliwości… O korzyściach wypływają-
cych z czytania można by mówić  długo. 
Dzieciństwo to wyjątkowy okres, w któ-
rym nie może zabraknąć książek. Wiedza i 

doświadczenia zgromadzone na tym etapie 
zaowocują w dorosłym życiu. Należy do-
łożyć wszelkich starań, by w pierwszych 
latach życia dziecka, nie zabrakło troski i 
uwagi ze strony opiekunów. 

Dlatego też Miejska Biblioteka Publicz-
na w Szczawnicy od wielu lat włącza się 
w akcje oraz programy promujące głośne 
czytanie dzieciom. Współpracujemy z wy-
chowawcami z przedszkoli, którzy są chęt-
ni i otwarci na nasze pomysły. 

20 marca naszą bibliotekę odwiedzi-
ła grupa maluszków ze szczawnickiej 
ochronki. Dla części dzieci była to pierw-
sza wizyta w bibliotece. Nasi mali goście, 
nie tracąc ani chwili, 
zajęli się oglądaniem 
kolorowych książe-
czek, które wzbudziły 
wśród nich ogromne 
zainteresowanie. Wy-
słuchali bajeczki, którą 
przeczytała zaprzy-
jaźniona z naszą bi-
blioteką Pani Ewelina, 
pracownik Miejskiego 
Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy, kolorowa-
ły ilustracje do ulubio-
nych bajek, a na koniec 
był słodki poczęstunek. 
Każdy przedszkolak 
wyszedł z biblioteki z 
uśmiechem na twarzy, 

prezentem w postaci zakładki do książki 
i zapewnieniem, że jeszcze nas odwiedzi. 
W kolejnych dniach, dzieciaki wracały do 
naszej biblioteki już z rodzicami, aby za-
łożyć swoja osobistą kartę i wypożyczyć  
wybrane przez siebie książeczki  do domu. 

Po każdej takiej wizycie odczuwamy 
ogromną satysfakcję i radość, że warto do-
kładać wszelkich starań, by pokazać dzie-
ciom i ich rodzicom, że na przekór mod-
nym nowinkom technologicznym,  książka  
jest nadal nie lada atrakcją.  

Magdalena Z.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Szczawnicy  wprowadziła do swojej oferty 
możliwość korzystania z Cyfrowej Wypo-
życzalni Publikacji Naukowych Academi-
ca, zawierającej zasoby cyfrowe Biblioteki 
Narodowej, w tym współczesne książki i 
czasopisma naukowe ze wszystkich dzie-
dzin wiedzy, łącznie prawie 2,2 miliona 
dokumentów.

W systemie Academica czytelnicy od-
najdą publikacje nowe, jak również star-
sze, które nie podlegają już ochronie prawa 
autorskiego. Duża część zasobów systemu 
Academica to publikacje chronione pra-
wem autorskim, które legalnie i bezpłatnie 
dostępne są dla czytelników korzystają-
cych z systemu.

 Academica rejestruje, m.in. książki 
dawne i współczesne, gazety i czasopi-
sma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, 
recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, 
rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumen-

tów odnaleźć można najnowsze wydania 
podręczników akademickich, monografii 
i skryptów, numery fachowych czasopism 
specjalistycznych, a także teksty źródłowe, 
literaturę piękną oraz zbiory specjalne. Te-
matyka zgromadzonych w bazie wydaw-
nictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy 
mogą skorzystać z publikacji poświęconych 
historii, zarządzaniu, psychologii, naukom 
technicznym, ekonomii, prawu, medycy-
nie, literaturze i 
wielu innym dzie-
dzinom.  

Academica re-
jestruje publikacje 
w różnych języ-
kach: polskim, 
angielskim, ji-
dysz, niemieckim, 
francuskim, rosyj-
skim, łacińskim, 
ukraińskim, wło-
skim, czeskim, 
litewskim, słowac-
kim, hiszpańskim 
i wielu innych.

 Szczegółowe zasady korzystania z sys-
temu dostępne są w Regulaminie użytkow-
nika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych Academica pod adresem aca-
demica.edu.pl

Zachęcamy do korzystania z bezpłat-
nego dostępu do zasobów elektronicz-
nych systemu Academica.

Stanisława Waruś
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Życie na biegunach

Rodzinna fotografia
W wiatraku regalik w kołderce kurzu, na nim pięterkami książ-

ki i albumy. Wertuję papiery, przekładam, odkładam, niektóre zo-
stawiam inne palę w kozie. W ręce mi wpadają stare fotografie, 
choć nie takie stare, sprzed trzech lat zaledwie, ale są też starsze, 
choć nie leżą na półce, mam je przed oczami, stop-klatki, wspo-
mnienia. W bluzce atłasowej z uplecionym kokiem, może pod 
krawatem na bujanym fotelu, z lisem wokół karku, z woalką nad 
wzrokiem, z ciocią Krysią pod ramię, pachnącą starością, może 
z wujkiem w kancik, z bratem o laseczce. Ciało proste na wde-
chu, pępek w kręgosłupie, profil lewy lepszy, uśmiech po retuszu, 
pstryk, flesz, po wszystkim. Tacy oni mili, tacy cukierkowi, lukier 
się przelewa, flaszeczki pękają. Warkocze, tapiry, szminki na po-
liczkach, życzą sobie najlepiej w zdrowiu i w chorobie. Ale jak się 
nóżka niestety podwinie, albo jak obcasik niechcący ukłuję, albo 
głos zabierze odmienna opinia, to się kartki w albumie nieszczę-
śliwie skleją, to się zdjęcie prześwietli, albo nie wywoła, wpadnie 
hen za kredens, nikt go znaleźć nie zdoła.

Na kanapie przy kozie grzeją się dwa pyszczki, Kailan smu-

kła jak Twiggy, 
Kamyki z wielkim 
sercem, parka jak 
z obrazka. On jej 
wylizuje wybiega-
ne łapki, ona jemu 
uszka mozolnie, z 
uczuciem. Wzrok 
na nich zawieszam, 
na zdjęciu uwiecz-
niam, choć one nie 
wiedzą, co to fotografia. Dziś dzień mam gorszy, zwierzam im 
się szczerze, a one merdają ignorując smutek. Nie ważne co mó-
wię, brzmi zapewne jak „spacer”, bo ogień z kominka roznieca 
ich oczy. Po chwili zadumy, wspólnego milczenia, wracamy na 
wybieg gdzie stęskniona reszta. Akitka zazdrosna, Dejzi obrażo-
na, jak dzielić tę miłość by każdemu ździebełko, by nikomu nie 
brakło? Salomka głosikem jasnym jak płomyczek puentuje dzień 
lepiej niż niejeden poeta.

Wracam do wiatraka zgasić ogień, wspomnienia. To pierwsze 
jak zwykle wychodzi mi lepiej.

Kasia Kołodziejska

W czwartek 28 marca 2019 roku odbył 
się kolejny wernisaż prac  uczestników 
Środowiskowego Domu  Samopomocy 
„PERŁA” w Szczawnicy połączony z de-
gustacją dań kuchni świata.  Była to uro-
czystość kończąca pierwszy rok realizacji 
projektu pn. „Rehabilitacja osób niepeł-
nosprawnych w ŚDS w Szczawnicy” do-
finansowanego przez PFRON.  W ramach 
projektu 24 beneficjentów, na co dzień 
uczestników ŚDS, może rozwijać swoje 
zdolności, umiejętności  i zainteresowania 
w pracowni gospodarstwa domowego oraz 
pracowni rękodzieła artystycznego. Ponad-
to projekt zapewnia zajęcia z rehabilitacji 
ruchowej oraz indywidualne spotkania z  
psychologiem. Wszechstronne wsparcie 
profesjonalistów ukierunkowane jest na 
pomoc beneficjentom w  samodzielnej  i  
jednocześnie skutecznej aktywności w ra-
mach proponowanych form wsparcia. 

Czwartkowy wernisaż to uroczyste 
zakończenie pierwszego roku realizacji 
projektu i jednocześnie zwieńczenie kwar-
talnej pracy z niepełnosprawnymi benefi-
cjentami projektu. W pracowni rękodzieła 
artystycznego przez ostatnie trzy miesią-
ce pod opieką Moniki Ziemianek-Sztajer 
podopieczni ŚDS poznawali różnorakie 
masy plastyczne: piasek kinetyczny, glinę, 
masę solną, zimną porcelanę itp. Owocem 
pracy są przepiękne anioły, zające, jaja 

wielkanocne, stroiki świąteczne i wiosen-
ne. Wiele radości sprawiło uczestnikom 
wykonywanie pachnących, rozciągliwych  
slime’ów i wspólna zabawa nimi. 

Z kolei w pracowni gospodarstwa do-
mowego uczestnicy pod okiem Elżbiety 
Węglarz zgłębiali tajniki odległej kuchni 
tajskiej. Zasada pięciu smaków – ostrego, 
słodkiego, kwaśnego, słonego i gorzkiego 
nie każdemu podniebieniu przypadła do 
gustu. Jednak jak zwykle każdy znalazł 
na stole coś dla siebie. Wspaniała zupa 
Tom Yan, makaron po tajsku, mięsne 
kulki czy babeczki  
z tuńczykiem, ciasto 
z musem z mango to 
tylko niektóre przy-
smaki, które dzięki 
dofinansowaniu z 
PFRON mogli zde-
gustować niepełno-
sprawni podopieczni 
ŚDS.  

Sukcesowi benefi-
cjentów projektu to-
warzyszyli zaprosze-
ni goście. Tym razem 
do PERŁY zawitała 
pani Alicja Rostoc-
ka z małopolskiego 
oddziału PFRON, 
sekretarz MiG 
Szczawnica Tomasz 
Ciesielka i Przewod-
niczący Rady MiG 
Szczawnica Kazi-
mierz Zachwieja. Jak 
zwykle była obecna 
pani Lidia Misztal k– 
kierownik MGOPS 
w Szczawnicy oraz 
pani Joanna Dziu-

bińska (portal internetowy pieniny24). 
Oprócz gospodarzy z PERŁY i rodzin be-
neficjentów projektu obecna była również 
pani Danuta Owsianka - dyrektor Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy i jednocześnie 
Prezes Zarządu Fundacji Pod Niebem Pie-
nin, której celem jest działanie na rzecz 
niepełnosprawnych podopiecznych Koła 
PSONI  w Szczawnicy. 

Ktoś kiedyś powiedział, że „najlepsze 
miejsce jest tam, gdzie można drugim wy-
świadczyć najwięcej dobra”. To wspaniałe, 
że jesteśmy częścią tego miejsca!

Katarzyna Żmidzińska-Szpulak

KUCHNIA TAJSKA  i  MASY PLASTYCZNE  W PERLE
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Zalipie – wieś w kwiaty malowana
Najbardziej znaną wsią w południowej Polsce, słynącą z ma-

lowania chat oraz ich wnętrz w oryginalne motywy kwiatowe 
jest Zalipie, miejscowość położona na Powiślu Dąbrowskim. Od 
ponad 100 lat tradycja jest tu wciąż żywa, zachęcając kobiety do 
przyozdabiania ścian domów, okien ale również stodół, kurników, 
studni, ławek a nawet drzew czy bud dla psów.

Postanowiliśmy więc któregoś weekendu zobaczyć tą oryginal-
na wieś na własne oczy i przyjrzeć się z bliska owym malowidłom. 
Sam zwyczaj malowania chat narodził się na przełomie XIX i XX 
wieku, a cała tradycja ozdabiania domów była przekazywana z 
pokolenia na pokolenie. Takie malowanie chat, początkowo tyl-
ko wnętrz, wzięło się z prostej przyczyny. Dym snujący się po 
izbach osmalał ściany. Mieszkanki Zalipia chcąc zatuszować ten 
nieestetyczny wygląd wnętrz zaczęły bielić ściany wapniem a na-
stępnie na nich tworzyć proste malunki. Te zaś rozwinęły się w 
piękne kwiatowe motywy i wzory przypominające ludowe hafty. 
Gdy w chatach na dobre zagościły kominy, ściany pozostawały 
jasne dłużej przez co gospodynie jeszcze chętniej dekorowały ich 
wnętrza, zwłaszcza piece. Z czasem kwiaty zaczęły pojawiać się i 
na fasadach domostw.

Dziś ludowe artystki mogą uczestniczyć w konkursie „Malo-
wana Chata” organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w 
Tarnowie, a którego wyniki ogłaszane są w niedzielę po Bożym 
Ciele. Jedną z pierwszych laureatek tego przedsięwzięcia była wy-
bitna zalipiańska malarka Felicja Curyłowa, której dom wraz z za-

grodą stanowi dziś 
oddział Muzeum 
Okręgowego w 
Tarnowie.

Do przyozdabia-
nia używała ona jak 
i inne malarki farb 
przygotowywanych 
domowym spo-
sobem z miesza-
nin wapnia, gliny, 
sadzy oraz naturalnych barwników, które następnie mieszały z 
mlekiem lub pokostem a za pędzel służył im najczęściej namo-
czony brzozowy patyk rozstrzępiony na końcu lub po prostu koń-
skie włosie. Co ciekawe, do tworzenia motywów kwiatowych nie 
używały one żadnych szablonów, każdy wzór był więc jedyny w 
swoim rodzaju.

Zalipie to nie tylko wzorzyste chaty oraz ich wnętrza. W 
oknach często pojawiały się barwne wycinanki z papieru imitu-
jące firanki a pod sufitami można było spotkać piękne pająki z 
kolorowej bibuły.

Dziś we wsi stoi około 20 malowanych chat oraz kościół, z 
których większość to już nowoczesne domy…którym już niestety 
brak tego prawdziwego uroku. Przyjeżdżając tu trzeba nastawić 
się na poszukiwania wśród wielu zagród prawdziwych zalipiań-
skich perełek.

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

Podróże małe i duże

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE 
ZNACIE” – proszę nie kierować tych słów do 
nas. My chwalimy i cudze i swoje, bo na to zasłu-
gują.  Myślę tu o osobach, które zapraszamy na 
wykłady i warsztaty, by dzieliły się z nami swoją 

wiedzą, zainteresowaniami, osiągnięciami. Nie chodzi tylko o to, 
że są to utytułowani mentorzy,  ale  że są to ludzie niezwykli, 
bezinteresowni, kulturalni. Wiedza, którą nam przekazują, nas 
wzbogaca i stanowi istotny element na drodze naszego rozwoju, 
bo my ciągle chcemy się rozwijać.  Scientia nobilitat. W ostatnim 
czasie spotkaliśmy się z Paniami Barbarą Węglarz i Agnieszka 
Żarską – mieszkankami Szczawnicy, które wykłady poświęciły 
swoim fascynacjom – literackim i muzycznym. Jaka to miła świa-
domość, że tu wśród nas są Panie tak umiejętnie i skutecznie re-
alizujące swoje pasje, że my jako społeczność możemy być dumni 
z ich osiągnięć. Pani Barbara jest autorką wspaniałych  książek o 
Szczawnicy i Pieninach, a pani Agnieszka – współzałożycielką, 
dyrektorem artystycznym i dyrygentem wspaniałego Szczawnic-
kiego Chóru Kameralnego.

Naszymi wykładowcami są również pracownicy wyższych 
uczelni – najczęściej z Krakowa.  Profesor Ludwik Frey pomaga 
nam się z nimi nie 
tylko skontaktować, 
ale i potrafi przeko-
nać, by przyjechali 
do Szczawnicy i 
przybliżyli pieniń-
skim seniorom ten 
dział nauki, którym 
się zajmują, i który 
„poszerzy hory-
zonty” słuchaczy 
PUTW   - zmie-

ni ich myślenie na bardziej otwarte i obiektywne. Dziękujemy! 
Ostatnio gościliśmy dr hab. Ewę Nawrocką, która swoim wykła-
dem zmusiła nas do refleksji nad podtekstem wypraw i odkryć 
geograficznych Kolumba i Vespucciego. Uzmysłowiła nam, że 
Nowy Świat, który miał być światem idealnym, szczęśliwym, no-
wych szans, z czasem zaczął przypominać stary kontynent. „Je-
stem pewien, że jeśli jest na tym świecie jakiś ziemski raj, to z 
pewnością znajduje się niedaleko stąd” – tak pisał o odkrytych 
ziemiach Vespucci.

Bożena Nowak

Koncerty Chóru Pienińskiego UTW

Chór Pienińskiego UTW, dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
śpiewających w nim Pań oraz Pani Ewy Zachwiei, staje się wizy-
tówką naszego Stowarzyszenia. Coraz częściej jesteśmy zaprasza-
ne na występy, podczas których nie tylko prezentujemy naszą pa-
sję i talenty śpiewacze, ale także promujemy idee aktywizowania 
seniorów. Tym razem ,na okres Wielkiego Postu, przygotowały-
śmy koncert pieśni pasyjnych. Początkowo do propozycji takiego 
repertuaru odniosłyśmy się dość sceptycznie, obawiając się, że nie 
podołamy wyzwaniu. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie, bo 
pieśni są piękne, a my, sądząc po reakcjach słuchaczy, brzmimy 
naprawdę dobrze. Nie do końca jest to tylko naszą zasługą. Wspól-
nie z nami koncertują, wspierając nas dzieci z zespołu „Juhasy”, 
dzieci z Muzycznego Przystanku, solistki grupy Cantabile oraz 
Pani Ewa Walkowska. Jak widać, muzyka nie tylko łagodzi oby-
czaje, ale także  łączy pokolenia.

Z pięknym wielkopostnym repertuarem zaprezentowaliśmy się 
występując  dla chorych dzieci i ich rodziców w Klinice Onkolo-
gii i Hematologii Dziecięcej w Prokocimiu, na Mszach Św. w Ja-
workach i Szlachtowej, w Kościele Św. Wojciecha w Szczawnicy 
oraz w Łącku.

Zofia Krępa
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Mój wymarzony zawód
1 marca w naszej szkole po raz kolejny odbyło się 

spotkanie w ramach doradztwa zawodowego. Tym ra-
zem zaprosiliśmy panów policjantów: nadkomisarza 
Szymona Kowalczyka, pełniącego funkcję z-cy komen-
danta Komisariatu Policji w Krościenku i aspiranta Jac-

ka Puchomirskiego, dzielnicowego. Panowie w bardzo ciekawy 
sposób przedstawili wykonywany przez siebie zawód. Radzili, 
gdzie można go kształcić, z jakimi egzaminami i testami należy 
się zmierzyć. Pokazane zostały również przykłady działań poli-
cyjnych, dzięki czemu młodzież zobaczyła, że jest to często praca 
niebezpieczna, wymagająca ciągłej dyspozycyjności. Uczniowie 
zadawali panom szereg pytań, co może świadczyć, że są wśród 
nich przyszli policjanci i policjantki. Bardzo Panom dziękujemy 
za tak cenne spotkanie na temat zawodu policjanta.

Pierwsze miejsce Oli !
13 marca 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Szczawnicy odbył się XV jubileuszowy Przegląd Mło-
dych Recytatorów i Gawędziarzy im. Michała Słowika Dzwona. 
Nasza reprezentantka, Aleksandra Zachwieja z III klasy gimna-
zjum, zajęła I miejsce w swojej grupie wiekowej. Organizatorami 
konkursu był Oddział Pieniński Związku Podhalan oraz MOK. 
Gratulacje dla Oli

Sądeckie Targi Edukacyjne
18 marca nasi najstarsi uczniowie uczestniczyli w Targach 

Edukacyjnych w Nowym Sączu, które są kolejnym punktem do-
radztwa zawodowego. Młodzież mogła porozmawiać z przedsta-
wicielami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 
zapoznać się z ofertą placówek. Były również przykłady ćwiczeń 
praktycznych, które cieszyły się wielkim powodzeniem i rozmowy 
z doradcami zawodowymi. Nasi przyszli absolwenci już wkrótce 
muszą dokonać ważnego wyboru, który zadecyduje o ich przyszłej 
ścieżce kariery edukacyjno – zawodowej.

Warsztaty robotyki oraz zabawy na dmuchanych 
zjeżdżalniach w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy

Dzięki Lokalnej Grupie Działania Gorce-Pieniny w ramach 
projektu pt.: „Lego robotyka”, w dniach 18-22.03.2019r. w naszej 
szkole odbywały się zajęcia warsztatowe z robotyki i automatyki, 
których celem było rozwijanie u dzieci wyobraźni wizualno-prze-
strzennej, kreatywności oraz zasad logicznego myślenia. Dzieci 
poznawały zasady działania robota, a następnie przy pomocy 
klocków Lego konstruowały i programowały własne. Po zakoń-
czeniu zajęć uczniowie udali się na dmuchane zjeżdżalnie, gdzie 
oddawali się przedniej zabawie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischne-
ra w Szczawnicy dziękuje Pani Jolancie Kałafut – kierownikowi 
biura Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny za udostępnienie 
sprzętu zabawowo-rekreacyjnego w postaci dmuchanych zjeż-
dżalni, strojów postaci z bajek oraz za profesjonalne przeprowa-
dzenie lekcji robotyki. Podziękowania kieruje również do Pani 
Anny Gębali – członkowi zarządu LGD Gorce-Pieniny- za wspar-
cie i pomoc w działaniu oraz do Pana Adama Salamona- członka 
rady LGD Gorce-Pieniny za przewóz sprzętu.

ERASMUS + CYPR
Kurs języka angielskiego pana Andrzeja Hurkały:
Mój wyjazd na Cypr zaczął się 1.03 lotem do Larnaki. Wyspa 

powitała mnie wiosenną pogodą, która utrzymała się przez cały 
mój 2- tygodniowy pobyt.

Kurs zaczął się w poniedziałek, trwał codziennie od godz. 9.00 
do 12.15. Nasze zajęcia prowadziła Helen, urodzona w Wielkiej 
Brytanii. Grupa językowa była bardzo międzynarodowa, na za-
jęcia ze mną uczęszczali Rosjanie, Niemka oraz Czeszki. Kurs 
przewidywał zajęcia zarówno gramatyczne jak i praktyczne. Duży 
nacisk kładziony był na nasze poprawne wypowiedzi. W piątek, 

czyli w połowie kursu, odbył się krótki test sprawdzający nasze 
umiejętności. W weeken pożyczyłem samochód i udałem się na 
zwiedzanie wyspy. Poniedziałek był na Cyprze dniem wolnym od 
pracy i szkoły, mogłem więc poświęcić jeden dodatkowy dzień 
na zwiedzanie. Drugi tydzień kursu rozpoczął się we wtorek. Na 
każdych zajęciach omawialiśmy ciekawe tematy dotyczące rów-
nież samego Cypru. Sporo można było się dowiedzieć o historii 
tego kraju. Cały kurs zakończył się w piątek testem końcowym i 
otrzymaniem certyfikatu.

Erasmus+ Włochy
Zakończył się już kolejny wyjazd nauczyciela naszej szkoły 

związany z programem Power na zasadach Erasmus+. Tym ra-
zem w kursie językowym od 11 do 22 marca brała udział pani 
Katarzyna Ciesielka. Jako jedyna z naszego grona uczyła się ję-
zyka włoskiego. Uczestniczyła w dwutygodniowym kursie orga-
nizowanym przez Dilit International House w Rzymie. Kurs był 
wspaniałą okazją do podniesienia umiejętności językowych, ale 
również doskonałym doświadczeniem, wynikającym ze spotkania 
osób z całego świata, m.in.: z Alaski, Argentyny, Austrii, Brazy-
lii, Szwajcarii, Anglii, Izraela, Japonii, Korei. Dzięki rozmowom 
i spotkaniom można było poznać tradycję i kulturę innych naro-
dów. Zajęcia językowe były bardzo intensywne, trwały od godz. 
9.00 do 16.30. Popołudnia poświęciła na zwiedzanie i poznawanie 
Wiecznego Miasta. W wolny weekend pani Ciesielka zwiedziła 
południe Italii- malownicze Salerno i zaprzyjaźnione ze Szczaw-
nicą miasto Oliveto Citra, gdzie miała okazję porozmawiać o 
współpracy polskiej i włoskiej młodzieży.

7 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w I Memoriale im. Legionistów 
Podhalańskich w 100. Rocznicę Odzyskania Nie-

podległości. Memoriał został zorganizowany z inicjatywy Poseł 
Pani Anny Paluch, na stoku narciarskim CzerwienneSki, w dniach 
7 - 8 marca. Wydarzenie miało na celu również upamiętnienie kil-
kuset Ochotników z terenu Podhala, którzy wstąpili do Legionów 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dwudniowe zawody narciarskie 
są kontynuacją Memoriału im. Marii Kaczyńskiej.

W tym roku rozegrano zawody w narciarstwie zjazdowym w 
siedmiu kategoriach: kl. I-III, kl. IV-VI, osoby z niepełnospraw-
nością, kl. VII-VIII i gimnazjum, młodzież ponad gimnazjalna, 
dorośli i politycy.  Uczestnicy mieli do pokonania zjazd slalomem. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy drugiej; Zuzanna 
Kielak, Karolina Ziemianek, Mikołaj Fryźlewicz, Daniel Hurkała. 
Cała czwórka zajęła wysokie wyniki, a na podium stanęła Karo-
lina Ziemianek zajmując drugie miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

13 marca 2019r. w sali kinoteatru ,,Pieniny” w Szczawnicy 
odbył się XV  Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. 
Michała Słowika Dzwona. Naszą szkołę reprezentowali:  Marty-
na Ciesielka (kl. II), Patrycja Szczepaniak (kl. V) oraz Wiktoria 
Tomczyk (kl. V). Jury konkursu bardzo wysoko oceniło przygo-
towanie gwarowe uczniów oraz interpretację utworów w każdej 
grupie wiekowej.

 Nagrodę otrzymała Martyna Ciesielka, która zajęła III miejsce 
w grupie dzieci  z klas I-III. Zaś w grupie dzieci z klas IV-VI – 
drugie miejsce zdobyła Patrycja Szczepaniak.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w  
konkursach  recytatorskich. 

22 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w 
warsztatach tradycyjnego malowania na szkle, które zorganizo-
wane zostały w ramach projektu ,,Skarby górali”. Celem projektu 
jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mikroregionów 
południowej Polski. 
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JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

Warsztaty miały miejsce w Domu Seniora w Jaworkach. Pro-
wadzone były przez znaną pienińską artystkę Annę Madeję. Na 
wstępie Pani Anna wprowadziła uczestników warsztatów w tajni-
ki historii  i procesu powstawania obrazów malowanych na szkle. 
Następnie seniorzy i juniorzy  z dużym zaangażowaniem tworzy-
li własne obrazy pod czujnym okiem Pani Anny Madei i Joanny 
Dziubińskiej. Podczas malowania uczniowie mogli dowiedzieć się 
od seniorów jak dawniej obchodzono w Pieninach tradycje zwią-

zane z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Efekty swojej 
pracy wszyscy mogli zabrać do domów, aby je pokazać lub poda-
rować swoim bliskim. To były miło spędzone chwile, jak również 
ciekawa i pouczająca lekcja historii i tradycji Pienin.

LEGO robotyka –  o logice potrzebującej wyobraźni
Dnia 25 marca uczniowie klas młodszych uczestniczyli w 

warsztatach z LEGO robotyki organizowanych przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania ,,Gorce – Pieniny’’ w  ramach 
Projektu. Nauka poprzez zabawę i działanie pozwoliła na samo-
dzielne skonstruowanie i zaprogramowanie robota, dzięki które-
mu dzieci odkrywały tajniki nowoczesnej techniki. Pasjonująca 
przygoda z nauką  udowodniła, że  kształtowanie logicznego my-
ślenia wymaga kreatywności  i wyobraźni.

Dyrektor szkoły -  Beata Kowalska składa podziękowania P. 
Jolancie Kałafut za przeprowadzenie  zajęć, a Stowarzyszeniu  
LGD ,, Gorce – Pieniny’’ gratuluje wspaniałych pomysłów i 
projektów, z których mogą korzystać wszystkie dzieci naszego 
regionu.

Jubileuszowe  
10 Targi Cukiernicze…..

Targi Cukiernicze, Piekarskie i Lo-
dziarskie SweetTARGI jest jedną z naj-
większych imprez organizowanych w 
Katowicach, jak mówią organizatorzy - 
miejscu który łączy Europę Wschodnią z 
Zachodnią. W myśl lat poprzednich, tak 
i w tym roku nie mogło zabraknąć naszej 
szkoły na tym przedsięwzięciu. W trzecim 
dni targów 25 marca z samego rana wy-
ruszyliśmy na słodką przygodę. Mimo nie-
sprzyjającej aury los nie szczędził nam nie-
spodzianek. Na krótkim postoju i przerwie 
na kawę mieliśmy okazję spotkać słynnych 
aktorów: Andrzeja Grabowskiego oraz Ra-
dosława Krzyżowskiego. Jeszcze bardziej 
uradowani wyruszyliśmy w dalszą trasę. 
Po przybyciu i zarejestrowaniu naszej gru-
py daliśmy ponieść się słodkim emocjom. 
Na targach, kilkuset wystawców zaprezen-
towało maszyny, komponenty i wyroby 
gotowe, desery, lody, wypieki cukiernicze, 
pieczywo, itp., które oczywiście można 
było kosztować do woli. Dla uczestników 
targów była to także unikatowa okazja do 
rozmowy, wymiany doświadczeń doty-
czących rozwoju technologii produkcji i 
pozyskania nowych, innowacyjnych roz-
wiązań. Impreza od lat utrzymuje wysoki 
poziom merytoryczny dlatego też  kolejną 
miłą niespodzianką było dla nas spotkać 
cenionego krytyka kulinarnego, kucharza 
Kurta Schellera. Młodzież podczas targów 
mogła również przyglądać się trwającemu 
finałowi Ogólnopolskiego Konkursu Cu-
kierniczego „deser na dychę”. Miłym jubi-
leuszowym akcentem był również Cooking 
Show z Adamem Borowiczem znanym z 
programu TVP 2 „to je Borowicz. Podró-
że ze smakiem”. Pan Adam przygotował 
dla gości prawdziwe rarytasy: Muszle w 
towarzystwie wędzonej świnki oraz Par-

fait limonowe pod agrestem. Tym miłym 
akcentem zakończyliśmy pobyt na jubi-
leuszowych targach. Najedzeni, bogatsi o 
kolejną wiedzę i doświadczenia wyruszy-
liśmy w drogę powrotną z zapewnieniem 
powrotu za rok! 

M. Czaja

Sarnina na jubileusz „Dzikich Smaków”   

Dziczyzna to tzw. „trudny surowiec” a 
jednak już po raz  piąty w dniu 7 marca do 
rywalizacji w konkursie „Dzikie smaki” w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Ciężkowicach stanęli uczniowie 
12 szkół gastronomicznych z terenu całej 
Małopolski. Konkurs ten ma nawiązywać 
do tradycji staropolskiej kuchni, gdzie kie-
dyś dary pól i lasów były ważnym składni-
kiem menu. Zadanie, przed którym stanęli 
przyszli kucharze nie było proste, bo sar-
ninę trzeba umieć przyrządzić, tak by była 
smaczna. Tegoroczna jubileuszowa edycja 
została zatytułowana „Gulasz z sarny po 
myśliwsku”. Naszą szkołę dzielnie repre-
zentował uczeń klasy 2 a Szkoły Branżowej 
I Stopnia – Krzysztof Hryc, który w sposób 
profesjonalny i bardzo estetyczny przygo-
tował i zaprezentował potrawę pod nazwą 
„Gulasz z sarny z borowikami i oscypko-
wym sianem w towarzystwie  parowanych 
klusek oraz świeżych warzyw skropionych 
ziołowym dressingiem. Uczestnicy kon-

kursu musieli zmieścić 
się w regulaminowym 
czasie a zarazem spra-
wić, by danie otrzyma-
ło jak najwyższą ocenę, 
dlatego prześcigali się 
w pomysłach na przy-
rządzenie dziczyzny. 
Ważne jest również to, 
że młodzież swoje po-
pisowe dania przygoto-
wała pod okiem szefów 
kuchni specjalizujących 
się w staropolskich 
przepisach. Byli to do-
świadczeni i znani w 

branży kucharze pod przewodnictwem 
Jana Filpczyka szefa kuchni  Hotelu Ko-
pieniec Fizjo -Med SPA z  Zakopanego. 
uiuhDruga komisja degustacyjna koncen-
trowała swoją uwagę przede wszystkim na 
smaku. Do punktacji wliczano także inno-
wacyjność podania, zastosowane składni-
ki i dekorację. Młodzi adepci sztuki ku-
linarnej musieli również zaprezentować 
swoje dania. Komisji tej przewodniczył 
pan Krzysztof Domarecki przedstawiciel 
Term Chochołowskich. Rywalizacja prze-
biegła w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Jury degustacyjne i techniczne było pod 
wrażeniem przygotowania uczestników 
oraz proponowanych dań, jak podkreślali 
„uczestnicy podnieśli poprzeczkę bardzo 
wysoko”.   

Gościem specjalnym tej uroczystości 
była pani Barbara Nowak - Małopolski 
Kurator Oświaty, która nie szczędziła po-
chwał i słów uznania pod adresem uczest-
ników tego wielkiego kulinarnego święta. 
W trakcie trwania konkursu nauczyciele 
oraz uczestnicy konkursu zwiedzili Dwo-
rek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz 
Zakład Mleczarski MLEK-BOG  specjali-
zujący się w produkcji serowych kulek.

Ucznia do konkursu przygotowała pani 
Teresa Ptak nauczyciel przedmiotów za-
wodowych gastronomicznych.

Red. T.Ptak
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Kronika GP GOPR S.O Szczawnica

W kalendarzu już wiosna. W górach powyżej 900 metrów śnieg jeszcze 
zalega.  Poprawiająca się pogoda coraz częściej zachęca do krótkich górskich 
spacerów jak ich do długich kilkugodzinnych wycieczek. Ratownicy w ostatnim 
okresie zanotowali kilka interwencji.

25.02
Ratownicy GOPR na prośbę jednostki wojskowej AGAT obstawiają przeprawę wodną na 

Dunajcu.  Żołnierze przeprawiali się na drugi brzeg Dunajca w ekstremalnych warunkach, 
dlatego konieczne było zabezpieczenie tego typu działań przez ratowników.  

06.03
 Tym razem wyjazd wraz z ZRM. Na jednym z wysoko położonych górskich przysiółków 

pomocy potrzebuje 80 kobieta. Po dotarciu i zabezpieczeniu poszkodowanej zapada decyzja o 
ewakuacji w dolinę gdzie zostaje przekazana do karetki.

21.03
W okolicy polany Kosarki szlak zgubiła dwójka turystów. Podczas rozmowy z zagubiony-

mi ratownik dyżurny polecił zainstalowanie aplikacji RATUNEK, która pozwoliła na szybkie 
namierzenie ich pozycji. Ratownicy po dotarciu zabezpieczyli uraz oraz ewakuowali poszko-
dowanych do dyżurki.

23.03
Ratownik dyżurny odbiera zgłoszenie o turystce, która podczas zejścia szlakiem z Wyso-

kiej doznała bolesnej kontuzji stawu skokowego. Do poszkodowanej udają się ratownicy. Po 
dotarciu na miejsce i zabezpieczeniu zostaje ewakuowana do Jaworek.

24.03. 
 Zgłoszenie z Komisariatu Policji w Krościenku. Dwójka mężczyzn szukających zrzutów 

jeleni w okolicach Ruskiego Wierchu natrafiła na zwłoki. Ratownicy z policjantami udają się 
na miejsce. Po dotarciu na miejsce policja prowadzi czynności. Ratownikom pozostaje smutny 
obowiązek zabezpieczenia ciała oraz transport w dolinę.

24.03
W stacji narciarskiej Czorsztyn Ski rozegrany zostaje Puchar Prezesa Grupy Podhalańskiej. 

Sekcje reprezentowało 4 ratowników.  Rywalizacja odbywa się w 2 konkurencjach slalom gi-
gant oraz slalom z akią. W indywidualnym przejeździe bezkonkurencyjny okazał się kolega 
Jakub Bańkosz uzyskując najlepszy czas zawodów. W przejeździe z akią  Jakub Bańkosz wraz 
z Marcinem Szczepaniakiem uplasowali się na 2 pozycji. 

Pogoda w najbliższym czasie zacznie się poprawiać a na szlak wyruszy jeszcze większa 
ilość turystów. Wybierając się w góry zawsze zabieraj ze sobą odrobinę zdrowego rozsądku. 

Przypominamy o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Telefon alarmowy 985 
lub 601 100 300

Kuba Bańkosz
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Anna Kondracka - Wiercioch

Drewniane kaczki wabiki
Przed kilkoma laty zaprosiłam mojego męża 

Janusza na wakacje do Karoliny Północnej, w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie mieszkałam przed przeprowadzką do 
Kanady. Tam, na wyspie Harker’s Island, mieliśmy okazję zapo-
znać się z lokalnym artystą, który rzeźbił drewniane kaczki, słu-
żące jako wabiki do polowań na to ptactwo wodne. Janusz uznał, 
że kupno kilku takich artystycznie wykonanych wabików będzie 
lepsze, niż kupno kolejnej pamiątkowej koszulki. Kupiliśmy tych 
drewnianych kaczek sześć, co dało początek naszej kolekcji, która 
dziś liczy ponad 120 kaczek wabików. 

Wabiki były używane już ponad 2000 lat temu, w starożytnym 
Egipcie, a w Ameryce Północnej pojawiły się 1500 lat temu. W 
zbiorach znanego amerykańskiego Museum Smithsonian, znajdu-
je się kilka eksponatów sprzed 1500 do 1800 laty, znaleziono je 
w jaskiniach w Nevadzie. Większość wczesnych wabików wyko-
nywano z dostępnych materiałów, na bagnach robiono je z błota i 
trawy, a niektóre z piór wcześniej upolowanych ptaków. Wabiki 
nie były wtedy jednak tak bardzo potrzebne. Ameryka Północ-
na nie była jeszcze bardzo zaludniona, więc kaczki nie bały się 
ludzi i można było dosłownie zaczaić się w wodzie i je złapać, 
po prostu chwytano kaczkijk na różne sposoby. Wraz z rozwojem 
narzędzi ludzie nauczyli się ciesielstwa i rzeźbienia drewnianych 
wabików. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w 
czasie kryzysu gospodarczego, nikt nie miał pieniędzy na kupno 
czegokolwiek, więc ludzie robili własne wabiki. Zapotrzebowa-
nie na drewniane wabiki wzrosło w drugiej połowie XIX wieku. 
Wówczas powstały fabryki, które produkowały wabiki i wysyłały 
je drogą pocztową. Niektóre z nich to Mason Decoy, Victor Decoy 
oraz Dodge Decoy Company.  

 W tamtych czasach na obszarze Ameryki Północnej roz-
powszechniły się polowania komercyjne, szczególnie wzdłuż 
wschodniego wybrzeża i większości obszarów, w których znaj-
dowały się duże zbiorniki wodne. Polowano wiosną i na jesieni, 
kiedy miała miejsce migracja ptaków. Dochody ze sprzedaży 
upolowanych ptaków były źródłem utrzymania dla wielu, nie było 
wówczas żadnych ograniczeń, można było polować ile się chciało. 
To zmieniło się w Ameryce Północnej w latach 1915-1917, kie-
dy weszła w życie umowa o ochronie dzikich zwierząt i ptactwa, 
tzw. „North American Wildlife Act”. Kanada i Stany Zjednoczo-
ne zaczęły chronić migrujące ptactwo wodne Ameryki Północnej, 
w tym łabędzie, żurawie, gęsi, kaczki i wszelkiego rodzaju ptaki 
brzegowe. Z tamtych lat zachowały się wabiki prawie wszystkich 
wędrownych ptaków wodnych, ale istnieje więcej wabików ka-
czek, ponieważ najczęściej na nie polowano. 

Wraz ze wzrostem liczby ludności w Ameryce Północnej coraz 
więcej osób polowało dla sportu, a wabiki nabierały w niektórych 
przypadkach większego znaczenia, ponieważ łowcy sportowi mie-
li inne priorytety. Generalnie byli bogatsi niż większość łowców 
komercyjnych, byli często lekarzami, prawnikami i ludźmi z wyż-
szych sfer społecznych, zatem robili albo kupowali wabiki, które 
wyglądały bardzo ładnie. Jakość wabików z tego okresu bardzo 
wzrosła, a więc wzrosła również ich wartość. Wabiki sportowe 
były z zasady lepsze niż komercyjne, w wykonanie ich wkładano 
więcej pracy, były ładniej wyrzeźbione, a do ich dekoracji uży-
wano ładniejszych i lepszych farb. Podczas gdy komercyjni my-
śliwi używali do kilkuset wabików w czasie jednego polowania, 
to sportowi łowcy używali ich znacznie mniej, aby mogli sobie 
pozwolić na ładniejsze i zapłacić za nie więcej pieniędzy.

Nie wiem, czy istnieje ustalony czas lub data, kiedy zaczęto 
identyfikować wabiki jako formę sztuki, ale ludzie zaczęli je ko-
lekcjonować w latach trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia. Powstało wtedy kilka mniejszych kolek-
cji, a znacznie większe kolekcje pokazały się w latach 60. i 70. 
XX wieku. Wtedy nastąpiło ponowne przejście na tanie, komer-
cyjnie wykonane plastikowe wabiki, a ludzie dosłownie wyrzucali 
drewniane wabiki, lub sprzedawali je po niskich cenach. Wadą 
drewnianych wabików była ich waga oraz to, że łatwo ulegały 
zniszczeniu. Drewniane wabiki były na ogół ciężkie, podczas gdy 
plastikowe wabiki były lekkie jak piórko. Plastikowe, wykonane 
fabrycznie wabiki były i nadal są wykonane bardzo realistycznie. 
Dla myśliwych sportowych było wyzwaniem, aby strzelać tylko 
do kaczek w locie, nigdy nie strzelano do kaczek na wodzie, po-
nieważ uznano to za zbyt łatwe. Niektóre drewniane wabiki były 
więc bardzo prymitywne, podstawowe, wystarczyły one by zwa-
bić kaczki, aby przelatywały nad myśliwymi bez lądowania. Inni 
łowcy chcieli, żeby kaczki siadały na wodzie wśród realistycznych 
wabików przez pewien okres, dopóki nie nadfrunie ich więcej, a 
plastikowy wabik to idealna kaczka.

Obecnie wabiki są często uważane za sztukę ludową, chociaż 
nie zostały pierwotnie wykonane jako forma sztuki. Były to na-
rzędzia do polowań i stały się dziełami sztuki dopiero wtedy, gdy 
ludzie zaczęli doceniać ich piękno bardziej niż ich funkcjonal-
ność. Kolekcjonerstwo wabików rozpoczęło swą popularność w 
Ameryce Północnej, tak też w kolekcjach w różnych częściach 
świata jest wiele wabików z jej terenów. Była to bowiem kraina, 
gdzie olbrzymie, dzikie tereny i liczne swobody umożliwiały 
polowania prawie zawsze i wszędzie. Natomiast w wielu innych 
krajach, jak i w krajach Europy, istniały ograniczenia, lub brak 
możliwości, więc nie ma tak bogatej historii polowań na ptactwo 
wodne. W Niemczech i Włoszech istnieje trochę historii i kolek-
cjonerstwa, ale w porównaniu z Ameryką Północną to niewiele. 
Nie ma innego miejsca na ziemi, które ma tak dużo wabików. Do 
dnia dzisiejszego istnieją rzeźbiarze, którzy wciąż wykonują wa-
biki, ale większość tych nowych używa się raczej jako ozdoby niż 
do polowań, głównie ze względu na ich koszt. Wykonanie ich jest 
dość pracochłonne, są przeważnie wykonane z lekkiego drewna 
lub korka, a zatem są one bardzo drogie w porównaniu z plasti-
kiem. Większość wabików w Ameryce Północnej wykonuje się z 
białego cedru lub drewna tupelo, jest to najlepsze drewno do tego 
celu, ponieważ cedr i tupelo utrzymują się na wodzie przez długi 
czas. 

Dziś ozdobne wabiki są wszędzie, można je znaleźć w najbar-
dziej wykwintnych lokalach mieszkalnych w Nowym Jorku, a 
także w najmniejszych chatkach w środku lasu, jak i w naszym 
domu. Znany amerykański kolekcjoner, kapitan Lloyd, podczas 
swej wizyty w małej leśnej chatce nad jeziorem, znalazł około 30 
antycznych wabików, a dwa z nich były warte od 20 tys. do 30 
tysięcy dolarów. Najdroższe dwa wabiki jakie kiedykolwiek sprze-
dano to kaczka różeniec i gęś kanadyjska, dłuta zmarłego rzeź-
biarza Elmera Crowella, sprzedano je na aukcji w 2007 roku, za 
każdą otrzymano po 1 million dolarów amerykańskich. Ja chcia-
łabym, aby i moje kaczki były też tyle warte. 
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Sztuka nie zna granic
- marcowa wystawa 

w Eglenderze
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 

w swojej działalności stawia sobie za cel krze-
wienie i popularyzowanie sztuk pięknych, regionalnej sztuki lu-
dowej i popieranie ludzi pracujących w dziedzinie sztuki. Ideą 

Towarzystwa jest propagowanie 
sztuki dla szerokiego kręgu od-
biorców. Dlatego też z przyjem-
nością gościliśmy w marcu w 
Małej Galerii Eglander Caffe 
podopiecznego Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualna 
Koło w Szczawnicy, Liwiusza 
Knapa, autora prac wykonanych 
techniką malarstwa na szkle. Już 
prawie od 25 lat uczestniczy w 
zajęciach ośrodków świadczą-
cych wsparcie i pomoc dla ludzi  
dotkniętych różnego rodzaju nie-
pełnosprawnością. W ramach tych zajęć uzdolnieni plastycznie 
uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć na 
organizowanych wystawach. Liwiusz Knap uczestniczył w wielu 
wystawach (Szczawnica, Krościenko, Kraków, Budapeszt), brał 
udział w aukcji prac malowanych na szkle przy okazji koncertu 
charytatywnego oraz w wielu kiermaszach prac organizowanych 
przez ŚDS Perła. Ulubioną formą wyrazu Liwiusza jest malarstwo 
na szkle oraz prace w glinie. Marcowa wystawa, na której zapre-
zentowano 12 obrazów na szkle, to kolejna wystawa powstała przy 
udziale ośrodka Perła. Różnorodna tematyka prac ukazuje wielką 
wrażliwość na kolor i kształt oraz dużą wyobraźnię twórcy. Prace 
przedstawiają czytelny przekaz treści, które inspirują twórcę. Są 
to baśniowe pejzaże najbliższych okolic, obrazy Szczawnicy wi-
dzianej oczami Liwiusza, w której kolorowe domy i radosne ulice 
napawają optymizmem i wprowadzają bajeczny klimat. Zwierzęta 
to kolejny temat obrazów malowanych na szkle. Na obrazach po-
kazują swój charakter. Głowa krowy jakby patrząca w obiektyw 

aparatu fotograficznego lub oko kamery, jest wyrazista, zadowo-
lona ze swojego krowiego losu. Cztery kurki siedzące na grzędzie 
pozują do obrazu z godnością i dumą. Dwa bociany, na kolejnym 
obrazie, maszerują po ciemnej prawie zimowej łące. Osobliwy 
czarno- biały baran opuścił odległe zabudowania i maszeruje w 
nieznane. Zwierzęta namalowane w swej autentyczności prezen-
tują jakby ludzkie cechy, nie są ani wierną  kopią ani karykaturą 
rzeczywistości. 

Na wernisażu prac, który odbył się 14 marca przybyło grono 
znajomych przyjaciół Towarzystwa, rodzina Liwiusza i opiekunki 
z ŚdS Perła, Barbara Radecka i Monika Ziemianek- Sztajer oraz 
Katarzyna Szpulak. Pani Katarzyna przedstawiła dorobek arty-
styczny Liwiusza Knapa oraz jego drugą pasję, zainteresowania 
ceramiką. Niemały wkład w rozwój zainteresowań twórczych  au-
tora włożyła Janina Zachwieja członkini TPSP, która wprowadziła 
go w tajniki malowania na szkle.

Wiele ciepłych słów i 
podziękowań padło w cza-
sie wernisażu, bo wystawa 
autentycznie wzbudziła za-
interesowanie i stworzyła 
pole do dyskusji na temat 
artystycznych wypowiedzi 
osób z niepełnosprawnością, 
które potrafią wyrazić swój 
ogląd świata różniący się od 
standardowych i obiegowych 
stereotypów.

Jadwiga Łuczak, od 3 lat 
członkini TPSP, to autorka 
prac wykonanych szydełkiem 
prezentowanych na wspólnej 
marcowej wystawie. Prace 
szydełkowe to tradycyjne 
użytkowe obrusy, serwetki, bieżniki, a także ozdoby dekoracyjne 
doskonałe jako akcent na zbliżające się święta wielkanocne. Ja-
dwiga Łuczak swoja szydełkową pasję dzieli z młodzieżą Szkoły 
Podstawowej nr.2 w Szczawnicy oraz prowadzi warsztaty szydeł-
kowania  dla słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszące 
się dużym zainteresowaniem.

Wspólny wernisaż dostarczył wielu okazji do wymiany poglą-
dów, spostrzeżeń , towarzyskich spotkań oraz potwierdził znany 
pogląd, że sztuka nie zna granic.

Anna Malinowska TPSP
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Ludwik Frey     Z notatnika botanika
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Wszędobylski 
staruszek

Po zimowym odrętwieniu, 
gdy nadejdzie oczekiwana 
wiosna, rośliny ochoczo za-
czynają się rozwijać, zielenić i 

kwitnąć. Ale jest w naszej florze gatunek, który 
– jeśli tylko zima nie jest zbyt surowa, a zwłasz-
cza mroźna (jak ta, która się kończy) – kwitnie 
przez cały rok! Nie jest to może roślinka zbyt 
nadobna, ale na tyle interesująca, że warto jej 
poświęcić nieco uwagi.  

Należy do rodzaju o nieco dziwnej nazwie 
starzec (Senecio, z rodziny złożonych Asterace-
ae lub Compositae), który liczy sobie – baga-
tela – ok. tysiąca gatunków! W polskiej florze 
jest ich blisko 30, a w Pieninach, w zależności 
od ujęcia taksonomicznego napotkamy przynaj-
mniej sześć gatunków starców. 

Będziemy mówić o jednym z najszerzej roz-
powszechnionych gatunków, którym jest sta-
rzec zwyczajny (Senecio vulgaris), roślina rocz-
na lub dwuletnia, o wzniesionej lub podnoszącej 
się żeberkowanej, często czerwonawo nabiegłej 
łodydze, maksymalnie do 45 cm wysokości. Niekiedy spotyka się 
rośliny malutkie, kilkucentymetrowe, tzw. formy głodowe. Liście 
są pierzasto podzielone, przy czym dolne zwykle zamierają w porze 
kwitnienia, a łodygowe, zwłaszcza te położone najwyżej, obejmują 
łodygę uszkowatą nasadą. Niewielkie, niepozorne koszyczki kwia-
towe, są zebrane w szczytowy kwiatostan, zwany baldachem. W 
koszyczkach zwykle nie ma kwiatów języczkowatych (brzeżnych), 
a jedynie obupłciowe kwiaty rurkowate (środkowe), zapylane przez 
muchy i osy. Owocem jest niełupka, w której wykształca się prze-
ciętnie do 4000 nasion, chociaż niekiedy ich liczba dochodzi do 
ponad 7 tysięcy! Nasiona, opatrzone w biały puch złożony z poje-
dynczych włosków, są unoszone wiatrem, a po opadnięciu kiełkują 
prawie z powierzchni gleby, bo zaledwie z głębokości do 2 mm. 

Jest to gatunek bardzo pospolity na całym obszarze kraju, wystę-
pujący zarówno w górach, jak i na niżu, przy czym w Tatrach docho-
dzi nawet do 1500 m n.p.m. W Pieninach zachodnich, centralnych i 
Małych rośnie dość powszechnie, zwykle w obrębie miejscowości, 
po około 600 m n.p.m. Można natknąć się na niego np. w uprawach 
ziemniaków, ogrodach przydomowych i na siedliskach ruderalnych. 
Starca pospolitego odnotowali tutaj już floryści w XIX w., np. Gu-
stawicz w 1881 r. („Czorsztyn, chwast uprzykrzony”) i Zubrzycki w 
1894 r. („jako chwast wszędzie”).

Skąd się wziął w naszym kraju? Otóż gatunek ten określa się 
wielce naukowo jako zachodnio-śródziemnomorsko-atlantycki. 
Rodzimy obszar jego występowania to basen Morza Śródziemnego 
w Europie, znaczna część Azji oraz Afryka Północna (w takich kra-
jach, jak Algeria, Libia, Maroko, Tunezja). Stopniowo znacznie po-
większył swój zasięg i jako gatunek zawleczony rozprzestrzenił się 
w innych rejonach świata. Obecnie jest gatunkiem kosmopolitycz-
nym i występuje na wszystkich kontynentach oraz na licznych wy-
spach poza Antarktydą. W Europie północna granica jego zasięgu 
biegnie od Grenlandii, poprzez Islandię i północne rejony Półwyspu 
Skandynawskiego. W części środkowej naszego kontynentu uznano 

go za archeofit (w ten sposób stał się kompanem  innych członków 
tej grupy, np. psianki czarnej lub maku polnego).  

Warto przypomnieć, że archeofity to rośliny, które przybyły do 
Europy przed końcem XV w., a więc przed czasem wielkich odkryć 
geograficznych i zadomowiły się trwale na siedliskach zwanych 
ruderalnymi i segetalnymi. Do siedlisk ruderalnych zaliczamy np. 

szczeliny murów, schodów, płyt chodnikowych, 
hałdy pogórnicze i poprzemysłowe, również 
przydroża, pobocza ulic i autostrad, torowiska 
kolejowe i tramwajowe, wysypiska śmieci, oto-
czenia dworców, młynów i portów. Natomiast 
siedliska segetalne to zwykle pola upraw zbożo-
wych i okopowych.

Nasz wszędobylski bohater rośnie przeważ-
nie jako chwast, właśnie na siedliskach rude-
ralnych i segetalnych. Ponieważ jest rośliną 
trującą, stwarza pewne problemy szczególnie 
w uprawach i na pastwiskach. Zawiera wiele 
trujących związków chemicznych o dziwnych 
i trudnych do zapamiętania nazwach. Są m.in.: 
alkaloidy - senecjonina, senecyna, kwercety-
na, pirolizydyna i kwas fumarowy. Te szkodli-
we substancje powodują zaburzenia w pracy 
układu pokarmowego, a nawet uszkadzają or-
gany wewnętrzne, głównie wątrobę i trzustkę. 
Spożycie starca zwyczajnego może zaszkodzić 
zwierzętom domowym, łącznie z drobiem. Na 
szczęście ma on dość nieprzyjemny zapach, 

więc zwierzęta na ogół – zapewne z niesmakiem – omijają go na 
pastwisku. Jednakże mogą zatruć się starcem znajdującym się w 
sianie lub paszy. Objawy zatrucia widać dopiero po dłuższym okre-
sie karmienia zwierząt sianem lub paszą zawierającym tę roślinę. 
Starzec zwyczajny jest niebezpieczny również dla ludzi, ponieważ 
zawarte w nim substancje mają działanie mutagenne, kancerogenne 
i hepatotoksyczne. 

Mimo to gatunek ten bywał stosowany w fitoterapii szwajcar-
skiej, austriackiej i niemieckiej jako stary środek przeciw robakom 
i kolkom, jako łagodzący lub nawet znoszący kołatanie serca i uła-
twiający wydalanie złogów moczowych oraz żółciowych. Zwykle 
stosowano napar z suchego lub świeżego ziela – nalewkę albo in-
trakt. 

O leczniczym znaczeniu ziela ze starca zwyczajnego pisał już 
w XVIII w. w Dykcyonarzu roślinnym (tom 3) nasz polski przy-
rodnik, nieoceniony ks. Krzysztof Kluk: „Sok wyciśniony smaku 
nieco słonego [...] pobudza womity i ma morzyć robaki w ludziach 
i koniach; przydawszy zaś miodu przaśnego i rozenków, zwolna 
laxuie. Zewnętrznie niektórzy lekarze przyznaią skutki chłodzą-
ce, rozwalniaiące, odmiękczaiące; zalecaią na bolenie gardła złotą 
żyłkę (czyli hemoroidy) [...] Z mlekiem i slazem gotuiąc ma leczyć 
zatwardziałości piersi i moszen a z oleiem sparzelinę”.

Na koniec jeszcze słów kilka o nazwie rodzajowej: starzec i Se-
necio. Ta polska jest kalką nazwy łacińskiej, bowiem senex to po 
łacinie znaczy nic innego, jak właśnie... starzec. Zapewne odnosi się 
ją do dobrze rozwiniętego białego puchu kielichowego (niby „siwi-
zny”), albo do wypukłego, nagiego dna kwiatowego (niby „łysiny”), 
otoczonego zgiętymi w dół listkami okrywy koszyczka kwiatowe-
go, które po wysypaniu się owocków staje się dobrze widoczne. 
W obu przypadkach można się dopatrzyć podobieństwa do głowy 
(białej czyli siwej lub łysej) starszego człowieka. Spróbujmy więc 
odszukać ten gatunek i przekonać się, które tłumaczenie nazwy jest 
trafniejsze.               

Ludwik Frey
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Wichura szalejąca w całej Polsce 11 marca br., na południu Polski przybrała siłę niemal huraganu i poczyniła niemało zniszczeń. Od 
wczesnych godzin porannych w Szczawnicy i okolicy  szkody usuwali strażacy i pracownicy służb porządkowych.
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