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Lato w pełni...
Koncert Agnieszki Chylińskiej !

fot. Alina Lelito
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Koncert Orkiestry Dętej ze Szczawnicy

Stowarzyszenie na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej w Szczaw-
nicy było organizatorem koncertu, który odbył się 7 lipca br. w 
sali widowiskowej MOK jako finał projektu pn. „Odtworzenie 
regionalnego charakteru Orkiestry przy OSP w Szczawnicy”, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Europa Inwestu-
jąca w Obszary Wiejskie, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania – Wsparcia dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER, realizowanego w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego, wdrażanej przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się senator RP Jan Hamer-
ski, prezes LGD „Gorce – Pieniny” Tomasz Hamerski, sekretarz 
Miasta i Gminy Szczawnica Tomasz Ciesielka, a także księża ze 
szczawnickiej parafii: proboszcz – ks. dr Tomasz Kudroń, ks. 
prałat Franciszek Bondek, ks. Waldemar Sosnowski i nasz rodak 
– ks. Jacek Słowik. Licznie przybyli szczawniczanie i wakacyjni 
goście, którzy żarliwie oklaskiwali kolejne utwory.

Koncert Orkiestry Dętej składał się z dwóch części: rozryw-

kowej, zawierającej przeboje muzyki światowej oraz marszowej, 
typowej dla repertuaru orkiestr dętych, przeplecionych występa-
mi sekcji regionalnej. O każdym utworze precyzyjnie opowiadał 
prowadzący koncert wiceprezes Oddziału Pienińskiego Związku 
Podhalan – Tomasz Słowik. Przypomniał także historię orkiestry 
i założeniach realizowanego projektu. Początki orkiestry dętej w 
Szczawnicy sięgają 1937r. Zespół miał w swojej karierze czasy 
świetności, a także gorsze okresy, związane z ubywaniem jego 
członków. Orkiestra została reaktywowana w 2014r., dzięki stara-
niom ks. Grzegorza Salamona, grającego w jej składzie. Obecnie 
liczy 21 aktywnych członków. Bierze udział w uroczystościach 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. W 2018r. orkiestra wzięła 

udział po raz pierwszy w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w No-
wym Targu, zdobywając wyróżnienie. Kapelmistrzem orkiestry 
jest Józef Pańszczyk, dyrektor Szkoły Muzycznej w Szczawnicy, 
z siedzibą w Jaworkach, który również opracował przedstawia-
ne utwory. Dyrektorami oraz wicekapelmistrzami są Krzysztof 
Hrydziuszko oraz Wojciech Hebda. Orkiestra ma także swoje 
Stowarzyszenie, które podjęło uchwałę, by w oparciu o nowych 
członków wesprzeć szerzenie szeroko pojętej kultury góralskiej 
poprzez stworzenie sekcji regionalnej. Jej członkowie pochodzą 
z ul. Maćka zza Ławy. Działają pod kierownictwem Marcina 
Dziedziny – altówka, a w jej skład wchodzą także jego bracia: 
Maciej Dziedzina – skrzypce, Marek Dziedzina – basy, Tomasz 
Mastalski – akordeon, Maciej Gębala – drugie skrzypce, Paweł 
Tokarczyk – skrzypce, basy. Sekcja będzie propagować dziedzic-
two ludowe, grając muzykę góralską – muzykę Karpat.

Kolejne melodie, zarówno te grane przez orkiestrę, jak i kapelę, 
były dedykowane poszczególnym grupom odbiorców – kobietom, 
turystom, zakochanym, dobroczyńcom i przyjaciołom orkiestry. 
Tego popołudnia zostały także wręczone specjalne pamiątki oso-
bom najbardziej zasłużonym dla orkiestry: ks. Grzegorzowi Sala-
monowi, małżeństwu Lidii i Pawła Tokarczyków oraz Krzyszto-
fowi Hrydziuszce. Nie zabrakło słów gratulacji ze strony widzów, 
w tym senatora Jana Hamerskiego i życzeń dalszego prężnego 
rozwoju!

Pozostaje oczekiwanie na kolejne, równie udane koncerty, tak-
że te w wydaniu regionalnym.

Alina Lelito

Mogielnica w Szczawnicy
Piątkowe popołudnie 20 lipca uatrakcyjniła swoim wystę-

pem „pod Wiewiórką” Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Mogielnicy koło Grójca. Orkiestra przyjechała w nasze 
strony na warsztaty, mieszkała w Krościenku nad Dunajcem, 
a efektami swojej pracy dzieliła się z przechodniami w bardzo 
sympatycznym graniu ulicznym. Młodym muzykom życzymy 
dużo pary i mocy do grania!

A.L.
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W niedzielne, słoneczne popołudnie 28 lipca, w Altanie 
Muzycznej Parku Dolnego, w ramach Koncertów Let-
nich organizowanych przez szczawnicki MOK wystąpił 

Jerzy Juliusz Stadnicki. Przewodnik górski PTTK, poeta - autor 
dziewięciu książek, głównie poetyckich, autor muzyki do swoich 
tekstów, który wydał trzy płyty, wykonał kilkanaście swoich pio-
senek z akompaniamentem gitarowym. Poezja śpiewana, słuchana 
na łonie natury, przypadła do gustu słuchaczom, pozwalając ode-
rwać się od codzienności i przeżyć chwile zadumy nad pięknem 
świata, urokiem górskich wędrówek i zmiennością ludzkiego losu.

A.L.

Szczawniccy kickboxerzy
W Szczawnicy w czerwcu odbyło się seminarium połączone 

z egzaminami w KSW Highlander. Seminarium, jak i egza-
miny Kick Boxing-u było prowadzone przez wiceprezesa Pol-
skiej Federacji Kick Boxingu Mistrza Andrzeja Nowaczuka, 
gościem honorowym był pochodzący ze Szczawnicy sensei Se-
bastian Westrych.

W seminarium wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, na co 
dzień trenujących pod okiem Mistrza Zbigniewa Lacha, który 
jest głównym instruktorem i pomysłodawcą KSW Highlander 
Szczawnica. Zajęcia stały na bardzo wysokim poziomie i wszy-
scy uczestnicy zdali pozytywnie egzamin, zostali nominowani na 
wyższe stopnie w Kick Boxingu. 

- Klub KSW Highlander został powołany w poczet klubów Pol-
skiej Federacji Kickboxingu, co bardzo cieszy, teraz czekamy na 
kolejne sukcesy na arenie Polskiej i międzynarodowej zawodni-
ków tego klubu - komentuje Sebastian Westrych. 

Opr JD / Organizatorzy

Poezja spod kapelusza

-  T U R Y Ś C I  -

Andrzej Dziedzina Wiwer

Nie było takiego kina

Jak wte !

kief mioł wyciecke z Lublina

Dutków mieli -

jak diabeł lodu

A wnet byf orzy nif pod z godu

I nie było takiego tys cheba

Coby doł krómecko chleba

Jus nie godom !

ze nawet takiego

By choć w kuflu doł z jednego

Cof sie napatrzoł ło rony

Jako zjedli -

SOMI ?

dwa barony

Poprzy to posły w kawołecki

Piwa ! ! !

Pełniutkie trzy becki

Wozne toto przemóndrzałe

Ledwof strzomoł !

Śniomi dwa dnia całe

W trzecio ? - pozbył sie if bes zolu

Po tym  !

W poprzednio dniu bolu

Rozwiysali flaski w lesie

Prali skolmi  -  / a echo niesie /

Nie dbali nic !

ło to ze tom śkła leciały

Byle był powód !

Marne chwały

Myślołbyś ?

Przy zdrowyw zmysław cłeku

Powiesić patelnio na smereku ?

Prać jojkomi jak popadło

A niejedno by go ! ! ! ! ! ! ! .........

Dziecko zjadło

Patrzołew dumoł 

Musi być gorzy

Byli śniomi dyrektorzy

I jak takó światłó kadro momy

To nie dziw ! ?

Ze wkoło lecó grómy

Ło pomsto wołajó

takie chryje !

A mnie wej ciekawi - cyje

Były dutki ?

bo idónc za zwykio

Płaci sie!

I za takó turystyko

LETNI KONCERT W ALTANCE
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Spotkanie parnterów projektu 
„Wiem kim będę”

3.07.2019 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Wiem 
kim będę” w Szczawnicy. W spotkaniu wzięli udział burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz Niezgoda, burmistrz Mia-
sta Spisska Bela- Jozef Kuna, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 
2 w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej im. M.R. Štefánika w Spis-
skiej Beli oraz pracownicy koordynujący pracę projektu.

Podczas spotkania odbyła się transgraniczna wymiana wspól-
nych doświadczeń w zakresie nauczania doradztwa zawodowego 
oraz języka angielskiego, co przyczynić się ma do opracowania 
programu uzupełniającego podstawę programową z doradztwa za-
wodowego oraz języka angielskiego.

Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów i 
uczennic do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia poprzez 
opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawo-
dowej oraz rozwinięcie kompetencji uczestników projektu w za-
kresie języka angielskiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Czyste powietrze
Miasto i Gmina Szczawnica przystąpiła do rządowego progra-

mu Czyste Powietrze. W dniu 22.07.2019 roku burmistrz Szczaw-
nicy Grzegorz Niezgoda podpisał w Krakowie porozumienie z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze. Współpraca będzie przede wszystkim polegać 
na pomocy w wypełnianiu wniosków, bieżącym kontakcie z bene-
ficjentami, w tym przyjmowaniu składanych przez beneficjentów 
wniosków oraz ich ewentualnych korekt.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na pali-
wo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by 
efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jed-
norodzinnego. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możli-
wość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego 
kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wy-
mianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii 
(w formie preferencyjnej pożyczki).

Na terenie Szlachtowej powstało kilka miejsc do odpoczynku 
w formie stołów z ławkami lub ławek przy ulicy Jana Paw-
ła II i Sielskiej. Została wykonana również nawierzchnia z 

kostki betonowej, a w jednej lokalizacji z nawierzchni żwirowej. 

Roboty zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta po wcze-
śniejszym wniosku Rady Sołectwa Szlachtowa z funduszy przy-
padających na ten rok budżetowy na tą miejscowość.
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W tym roku odbyła się już 
czwarta edycja festiwalu 
Hej Fest. Tym razem w so-

botni letni wieczór 27 lipca br. na sce-
nie pod kolejką w Szczawnicy wystąpił 
jako zespół supportowy, młody zespół 
Need More Clouds z Tarnowa, a gwiaz-
dą wieczoru była Agnieszka Chylińska 
ze swoim zespołem. Całą imprezę zain-
augurowało wystąpienie organizatorów, 
czyli władz samorządowych miasta:  
burmistrza – Grzegorza Niezgody oraz 

sekretarza – Tomasza Ciesielki, przedsta-

wiciela PKL – Łukasza Chmielowskiego i dyrektora artystyczne-
go Hej Festu – Jana Malskiego. Niewątpliwie Agnieszka Chyliń-
ska zebrała tłum zafascynowanych fanów swego talentu, a także 
tych, którzy mieli okazję, właśnie w Szczawnicy, po raz pierwszy 
usłyszeć jej występ na żywo. Warto przypomnieć, że Hej Fest to 
wyjątkowy festiwal, grany na szczytach polskich gór, co sprawia, 
że jest taki unikatowy. Uczestnicy festiwalu w Szczawnicy mieli 
zagwarantowaną znakomitą zabawę w pięknej pienińskiej scene-
rii. Hej Fest połączył ze sobą artystów, publiczność i niecodzienną 
przestrzeń do słuchania muzyki na żywo.

Głównym sponsorem Hej Festu były Polskie Koleje Linowe, 
PKL Palenica, partnerem głównym był Polski Fundusz Rozwoju. 
Za realizację odpowiadała krakowska agencja eventowa Especto. 
Partnerami zostali Miasto i Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny, Ho-
tel Solar Spa. Radio ZET, Interia, Tygodnik Podhalański to patro-
ni medialni cyklu.
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Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2019

20 lipca odbył się pierwszy dzień tegorocznych Dni Przyjaź-
ni Polsko - Węgierskiej, zorganizowanych przez Miasto i Gminę 
Szczawnica, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie oraz Miej-
ski Ośrodek Kultury. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów pod tablicą Jánosa Esterházy’ego przy promenadzie. 

Hołd wielkiemu synowi węgierskiej ziemi, związanemu koli-
gacjami rodzinnymi z Polską, oddali ambasador Węgier w Polsce 
dr Orsolya Zsuyzsanna Kovács, konsul generalna Węgier w Kra-
kowie prof. Adrienne Körmendy oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych burmistrz Grzegorz Niezgoda, zastępca burmistrza 
Grzegorz Czaja, sekretarz Tomasz Ciesielka oraz radny szczaw-
nicki Maciej Czaja, senator RP Jan Hamerski, radny powiatowy 
Tomasz Hamerski, prezes szczawnickiego oddziału PTTK Marek 
Misztal oraz reprezentanci Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zaproszeni goście wraz z władzami samorządowymi przeszli 
do namiotu przy dolnej stacji PKL „Palenica”, gdzie na plenero-
wej scenie uroczyście otworzył Dni Przyjaźni sam Józef Szalay 
z małżonką, w postaci których wcielili się Ludwik Ciesielka i 
Barbara Szela. Wszystkich gości przywitała serdecznie dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Alina Lelito i zaprosiła do wspólnej 
zabawy. Rozpoczęło ją wystąpienie Barbary Węglarz, dyrektor 
Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej, na temat związków łączą-
cych Szczawnicę z Węgrami, czy to ze względu na rodzinę Sza-
layów – właścicieli szczawnickiego uzdrowiska, czy też  - pięk-
ną kartę z historii miasta w roku 1956, w którym to mieszkańcy 
Szczawnicy pomogli uchodźcom z Powstania Węgierskiego.  

Następnie ze swoim  bogatym kabaretowym programem retro 
wystąpili „Bajarze znad Grajcarka” - Stowarzyszenie 60+, rozba-
wiając publiczność do łez. W repertuarze tańców i przyśpiewek 
pienińskich zaprezentował się zespół góralski „Szlachtowianie” 
ze Szlachtowej wraz z zespołem „Śpasy” z Białego Potoku oraz 
Kapelą Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem. Ciekawą lekcją 
życia i dużą atrakcją dla widzów stały się konkursy z wiedzy o 
Węgrzech, w tym nauka języka węgierskiego przeprowadzona dla 
ochotników przez dyrektor MOK i rodowitego Węgra - eksperta 
Akosa Balazsa, który został uhonorowany tytułem Honorowego 
Węgra Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Szczawnica 2019 „I 
do szabli, i do szklanki”. 

Jak się okazało, nawet 
próba powtórzenia pro-
stego zwrotu w języku 
Bratanków nie była łatwa! 
Podczas popołudnia moż-
na było poznać nie tylko 
język, ale i smaki kuchni 
węgierskiej, przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Maniów, de-
gustując np. gulasz wę-
gierski czy nabywając 
książki kulinarne, na spe-
cjalnym stoisku z literatu-
rą. O prezentację kuchni 
polskiej i jej specjałów 
zadbali z kolei członko-
wie Oddziału Pienińskie-
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go Związku Podhalan oraz Stowarzyszenia „Młodzi Inaczej 60+”. 
Podczas tego popołudnia na scenie pod kolejką wystąpił również 
zespół „Prasłowianki” z Krakowa, w programie złożonym z lu-
dowych  pieśni krajów słowiańskich, głównie bałkańskich, a na 
zakończenie pierwszego dnia Dni Przyjaźni  - węgierski zespół 
„Hungarikum Music Project”, w składzie którego zagrali  profe-
sjonalni muzycy z Budapesztu: Attila Ökrös – skrzypce, Kalman 
Cséki Jr. – fortepian i Jenõ Lisztes - cymbały.

Drugi dzień szczawnickich Dni Przyjaźni Polsko –Węgierskiej, 
21 lipca, rozpoczął się Mszą świętą w Kościele Parafialnym za 
narody węgierski i polski, następnie wszyscy zaproszeni goście 
przeszli pod pomnik Józefa Szalaya, Węgra z pochodzenia, które-
mu Szczawnica zawdzięcza doprowadzenie kurortu do kwitnące-
go stanu i wypromowanie jej na całą Polskę, w celu złożenia hołdu 
Ojcu Uzdrowiska.

Przybyła ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuyzsanna 
Kovacs, konsul generalna Węgier w Krakowie – prof. Adrienne 
Körmendy, wicekonsul Węgier we Wrocławiu dr Sandor Nedecz-
ky, reprezentanci szczawnickich władz samorządowych, władz 
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica, lokalnych środowisk, a 
także osoby odznaczone przez Państwo Węgierskie za uratowanie 
uchodźców węgierskich w 1956 roku: Krystyna Papież i Elżbieta 
Zachwieja.

Po odśpiewaniu hymnów narodowych obydwu państw wią-
zanki kwiatów złożyli: ambasador dr Orsolya Zsuyzsanna Ko-
vacs, konsul prof. Adrienne Körmendy, wicekonsul dr Sandor 
Nedeczky, przedstawiciele władz samorządowych Szczawnicy z 
burmistrzem Grzegorzem Niezgodą, przedstawiciele Thermaleo 
& Uzdrowiska Szczawnica, Związku Podhalan oraz Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Następnie prowadząca uroczystość dyrektor MOK Alina Leli-
to zaprosiła wszystkich na okolicznościową wystawę do Muzeum 
Uzdrowiska. Wystawa nosiła tytuł „Rozdziały o przyjaźni polsko
-węgierskiej w latach pożogi wojennej 1939 – 1945”, a wzboga-
cona została o wystąpienie ambasador Kovacs i projekcję filmu 
dokumentalnego „Węgierskie serce” Grzegorza Łubczyka, opo-
wiadającego o fenomenie, jakim była bezprecedensowa pomoc 
Węgrów, udzielona podczas drugiej wojny światowej polskim 
uchodźcom. Wystawę można oglądać w Muzeum Uzdrowiska do 
25 sierpnia br.

Współorganizatorem IX Szczawnickich Dni Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej stała się Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczaw-
nica, a sponsorem – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.
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REGULAMIN
Wakacyjnego konkursu fotograficznego

pt. „POCZTÓWKA ZE SZCZAWNICY”
1. Cel: ukazanie atrakcyjnego letniego wizerunku naszej gminy

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

3. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Szczawnica

4. Warunki udziału: Zgłoszenie indywidualne do konkursu, warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie 5 zdjęć 

z letniego okresu w Szczawnicy, podpisanie oświadczenia i klauzuli informacyjnej

  Uczestnik konkursu przesyła drogą elektroniczną:

 - komplet pięciu fotografii

 - dane w treści wiadomości (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

 - podpisany skan oświadczenia

 - podpisany skan klauzuli informacyjnej na adres mailowy promocja@szczawnica.pl  do 31 sierpnia 2019 r.

5. Ocena:

  Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie:

 fotograf z terenu gminy Szczawnica,

 przedstawiciel Klubu TPSP Oddział w Szczawnicy,

 dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury

6. Skala ocen: od 1 do 10 punktów

7. Termin rozstrzygnięcia - wrzesień 2019 r. 

Komisja Konkursowa dokonywać będzie oceny fotogra-

fii, a ustalenie wyników wyłoni zwycięzców.

8. Nagrody:

I miejsce   800,00 zł

II miejsce   500,00 zł

III miejsce  300,00 zł

9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady 

Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2019 r. w za-

leżności od terminu sesji.

10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja 

Konkursowa.

11. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośred-

nio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.

12. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącz-

nie do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda
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Coroczne plenery rzeźbiarskie to inicja-
tywa, którą powtórzyliśmy również w tym 
roku. Od 22 lipca do 3 sierpnia na Cyplu w 
Pieninach, można było na żywo zobaczyć, jak 
tworzy się drugą ławeczkę, gdzie po ukończe-
niu rzeźbiarskich prac będzie można usiąść 
obok znanych szczawnickich postaci. Pierw-
sza ławeczka, którą wykonano w 2018 r. to ła-
weczka Michała Słowika – Dzwona. Drugimi 
postaciami, które chcemy upamiętnić to Anna 
i Artur Wernerowie.

Krótkie wspomnienie o postaciach…
Artur Karol Werner urodził się w 1898 r. 

w Lipnie, zmarł 1958 r. w Szczawnicy. Był 
polskim lekarzem, działaczem społecznym i 
sportowym, kierownikiem Zakładu Zdrojowo
-Kąpielowego w Parku Górnym w Szczawni-
cy, założycielem KS Pieniny Szczawnica.

Po ukończeniu gimnazjum w Łodzi zgłosił 
się ochotniczo do Wojska Polskiego. Następ-
nie w stopniu kaprala podchorążego wstąpił 
na Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie w 1927 roku ukończył studia medyczne 
z dyplomem doktora wszechnauk lekarskich. 
W latach 1927–1930 pracował w II Klinice 
Chorób Wewnętrznych w Poznaniu. Od 1930 

roku w sezonach letnich pracował w Szczaw-
nicy, gdzie przeniósł się na stałe w 1933 roku. 
Był wielkim propagatorem sportu wśród mło-
dzieży. Od 1934 roku był kierownikiem Za-
kładu Zdrojowo-Kąpielowego. Był współza-
łożycielem Prewentorium Górniczego w willi 
„Renata” oraz dyrektorem Prewentorium im. 
Pstrowskiego. Pełnił obowiązki naczelnego 
lekarza Inhalatorium, dyrektora sanatorium 
Polskiego Czerwonego Krzyża w pawilonie 
„Modrzewie” oraz prezesa PCK w Szczaw-
nicy.

Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmo-
bilizowany do Wojskowego Szpitala im. Józe-
fa Piłsudskiego w Warszawie. W listopadzie 
1939 roku wrócił do Szczawnicy, gdzie przy-
stąpił do struktur ZWZ w Szczawnicy. Poma-
gał osobom przedostającym się przez granicę, 
został lekarzem IV batalionu 1 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich AK.

Od 1945 roku Werner był kierownikiem 
Laboratorium Chemiczno-Bakteriologiczne-
go w Szczawnicy. W 1957 roku po przebytym 
zawale serca przeszedł na rentę.

Anna Werner urodziła się w 1899r., zmarła 
w 1986 r. w Szczawnicy, żona i najwierniejszy 

współpracownik Artura Wernera, zasłużona 
działaczka klubu, którego była współzałoży-
cielką. Przez lata prowadziła klubową kro-
nikę, pieczołowicie dokumentując wszystkie 
mniej i bardziej istotne wydarzenia. Niestety, 
część jej pracy pochłonął pożar.

Anna wraz z mężem otaczała opieką miej-
scową młodzież i wszystkich potrzebujących 
pomocy. Do śmierci w 1986 roku z determina-
cją kontynuowała dzieło zmarłego przedwcze-
śnie małżonka.

Anna i Artur Wernerowie zmarli bez-
potomnie, spoczywają na cmentarzu w 
Szczawnicy. Do tej pory ich dobroć i bezin-
teresowność wspomina się w Pieninach ze 
wzruszeniem.

Od 1961 roku w Szczawnicy organizowane 
są międzynarodowe zawody w kajakarstwie 
górskim, które nazwano początkowo Memo-
riałem Artura Wernera, a po śmierci jego żony 
w 1986 roku – Memoriałem Anny i Artura 
Wernerów.

W kolejnych latach planujemy kolejne ple-
nery - w innych miejscach naszej gminy. Ce-
lem ławeczek jest przypominanie o osobach 
związanych z naszym regionem takich jak np. 
Maciek zza Ławy, ks. Stanisław Wach i wiele 
innych, o których czasem zapominamy.

Ławka Anny i Artura Wernerów

Wizyta studyjna 
w Beskidzie Niskim

25 lipca 2019r. członkowie zespołu robo-
czego pracującego nad budową strategii marki 
turystycznej obszaru pienińsko - gorczańskie-
go odwiedzili urokliwe zakątki Beskidu Ni-
skiego.

Na początku wizyty, przedstawiciele LGD 
„Beskid Gorlicki” oraz Urzędu Miasta Gorli-
ce krótko przedstawili uczestnikom ciekawą 
historię miasta Gorlice. (Warto tu wspomnieć, 
że w XIX w. region gorlicki stał się kolebką 
przemysłu naftowego, a w latach 1853–1858 
pracownię miał tu Ignacy Łukasiewicz - far-
maceuta, konstruktor lampy naftowej, ojciec 
przemysłu naftowego). Po czym uczestnicy 
mogli podziwiać miasto Gorlice i okolice z 
wieży ratuszowej. Podczas intensywnego pro-
gramu wizyty, uczestnicy odwiedzili Zagrodę 

Maziarską w Łosiu, niezwykłe miejsce 
- Zagrodę Edukacyjną Skrawek Nieba, 
a także Skansen Wsi Pogórzańskiej w 
Szymbarku.

Następnie uczestnicy udali się 
do mającej stratus uzdrowiska, magicz-
nej Wysowej - Zdrój, gdzie zwiedzano 
Pijalnię Wód Mineralnych, park oraz 
Stary Dom Zdrojowy. Na zakończenie 
uczestnicy mogli zapoznać się z prezen-
tacją dotyczącą procesu wdrażania mar-
ki lokalnej KARPATING w Centrum 
Produktu Turystycznego i Kulturowego 
Beskidu Gorlickiego.

Wizyta miała na celu przekazanie infor-
macji i zaprezentowanie dobrych praktyk z 
zakresu współpracy pomiędzy podmiotami z 
branży turystyki, budowania lokalnych marek 
turystycznych oraz innowacyjnych specjaliza-
cji oferty turystycznej.

Wyjazd studyjny realizowany w ramach 
projektu pn. „Strategia budowania marki tu-

rystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego”, 
na realizację którego LGD „Gorce-Pieniny” 
otrzymało wsparcie finansowe ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu dofinansowania zadań w obszarze 
turystyki w 2019 roku, zadanie 2. Działania 
wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych 
marek turystycznych.

 LGD „Gorce-Pieniny”
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Gospel w Szczawnicy
Druga odsłona tegorocznej edycji festiwalu 

Muzyki nad Zdrojami miała miejsce 6 lipca. 
Tego wieczoru szczawnicki kościół św. Wojcie-
cha pękał w szwach. Licznie przybyła publicz-

ność była uraczona występem zespołu  Manchester Inspiratio-
nal Voices z Wielkiej Brytanii, prowadzonego przez wspaniałego 
Wayne’a Ellingtona, który porwał i chór, i setki słuchaczy do 
pełnej temperamentu i żywiołu muzyki gospel. Brytyjczycy z za-
angażowaniem wykonywali zarówno utwory własne, jak i klasykę 
gatunku, a towarzyszył im muzyczny band złożony z gitary, gitary 
basowej, klawiszy i perkusji. 

Wszystkim udzielił się zapał gości z Wysp Brytyjskich - cały 
kościół brzmiał muzyką, śpiewem, tańcem! Koncert prawie nie 
miał końca, a bis był już całkowicie zgrany z publicznością!

Z harfą w ogrodzie
Trzeci koncert w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyka nad 

Zdrojami Szczawnica 2019 miał charakter kameralny. We foyer 
Dworku Gościnnego, w programie pt. Z harfą w ogrodzie, 21 lipca 
wystąpiły Katarzyna Wiwer – sopran i Agnieszka Kaczmarek – 
Bialic – harfa. Koncert, złożony z pieśni i utworów polskich kom-
pozytorów: Mieczysława Karłowicza, Fryderyka Chopina, Stani-
sława Moniuszki oddawał dworkowy nastrój pogodnego letniego 
popołudnia, pełnego zapachu kwiatów i śpiewu ptaków. Zadbała o 
to Katarzyna Wiwer, obdarzona kryształowy głosem i scenicznym 
urokiem oraz Agnieszka Kaczmarek – Bialic, spod palców której 
wychodziły miękkie, łagodne dźwięki harfy. Swój kunszt harfist-
ka wykazała w pełni we własnej kompozycji zatytułowanej Taniec 
motyli, który mienił się kolorami i łopotem owadzich skrzydeł, 
a śpiewaczka - w wokalizie z filmu Dziewiąte wrota Wojciecha 

Kilara, wymagającej doskonałego warsztatu i niezłej kondycji. 
Panie zyskały zasłużone brawa od publiczności, dla której na bis 
wykonały Pieśń wieczorną Moniuszki.

Recital organowy
W piątek 26 lipca w kościele św. Wojciecha w Szczawnicy odbył 

się czwarty koncert festiwalowy. Tym razem gościliśmy w Szczaw-
nicy wybitnego organistę ze Słowacji Marka Vrabla, który oczaro-
wał brzmieniem szczawnickich organów Tomasza Falla, o których 
wiele ciekawostek przypomniał prowadzący koncert Rafał Monita. 

Słuchacze mieli możliwość obcowania z muzyką artystów róż-
nych epok: baroku – Johanna Jacoba Frobergera, Dietricha Buxte-
hude i Johanna Sebastiana Bacha, klasycyzmu: Frantiska Xavera 
Brixi’ego, Gaetano Valerja czy pogranicza klasycyzmu i roman-
tyzmu – Ludwiga van Beethovena. Najwięcej wzruszeń i silnych 
emocji dostarczyła jednak melomanom Improwizacja autorstwa 

wykonawcy organowych dzieł – Marka Vrabla, z głównym tema-
tem Wełtawa z cyklu Moja Ojczyzna Bedrzicha Smetany. To był 
piękny organowy wieczór!

Organizatorem Festiwalu Muzyka nad Zdrojami jest Fundacja 
Kulturalny Szlak. Projekt jest współfinansowany przez Powiat No-
wotarski i Miasto i Gminę Szczawnica. Patronat honorowy nad festi-
walem sprawują biskup tarnowski Andrzej Jeż, starosta nowotarski 
Krzysztof Faber oraz burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. Fe-
stiwal zrealizowany jest ze środków Powiatu Nowotarskiego, Miasta 
i Gminy Szczawnica oraz Narodowego Centrum Kultury.

Wg materiałów organizatora – Alina Lelito
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
25 lipca br. odbyła się X sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 

W jej trakcie złożyłem 2 interpelacje indywidualne i 1 wspólną z 
Radnymi Powiatowymi Prawa i Sprawiedliwości z Rabki Zdroju, 
tj. Stanisławem Kiersztynem i Bartoszem Leksandrem.

Pierwsza interpelacja dotyczyła kursowania busów przez przy-
stanek na Osiedlu Połoniny. Cieszę się, że w międzyczasie Pan 
Stanisław Dyda zdecydował się na wprowadzenie do rozkładu 2 
kursów dziennie dla busów jadących w kierunku Jaworek, jak i w 
drugą stronę. Zgodnie z rozkładem, bus jadący z Jaworek w kie-
runku Nowego Targu będzie zabierał pasażerów o godzinie 6.19 
i 9.03, natomiast bus jadący z Nowego Targu w stronę Jaworek 
będzie na przystanku o godzinie 12.19 i 15.59. Bardzo dziękuję 
Panu Stanisławowi za ułatwienie niezmotoryzowanym mieszkań-
com Osiedla kontaktu z resztą Miasta i Gminy.

Druga interpelacja dotyczyła propozycji wprowadzenia w po-
wiecie nowotarskim budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski 
pozwala mieszkańcom brać czynny udział w wydatkowaniu środ-
ków publicznych. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, 
które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Bu-
dżet obywatelski pozwala ludziom kształtować ich najbliższe oto-
czenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania 
co jest dla nich szczególnie ważne. Przykładem jest znakomicie 
funkcjonujący Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego. 
Liczę, że ten pomysł uda się wprowadzić na poziomie naszego 
powiatu.

Kolejna, wspólna interpelacja dotyczyła dyżurów aptek na te-
renie Szczawnicy i Rabki Zdrój. Zgodnie z Ustawą Prawo Farma-
ceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powi-
nien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność 
świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po 
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W związku z 
powyższym zwróciliśmy się do Starosty Powiatu Nowotarskiego 
o podjęcie działań, aby dostępność, o której mówi ustawa, stała 
się faktem. 

W trakcie sesji omówiono również sytuację Powiatowego Spe-
cjalistycznego Szpitala w Nowym Targu, a konkretnie problem z 
obsadą lekarską oddziału ginekologiczno-położniczego. Lekarze 
pracujący na oddziale złożyli wypowiedzenia, oczekując znaczą-
cej podwyżki wynagrodzeń. Liczymy, że problemy zostaną nie-
zwłocznie rozwiązane i w żaden sposób nie zostanie zakłócone 
funkcjonowanie tego niezwykle ważnego dla naszego Powiatu 
oddziału.

Na koniec poruszono temat projektu pn. „Modernizacja połą-
czenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”, 
który zakłada m. in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej między 
Szczawnicą, a Krościenkiem. Rada Powiatu wyraziła jasną dekla-
rację chęci sfinalizowania przedmiotowego projektu, nawet bio-
rąc pod uwagę konieczność zwiększenia nakładów finansowych 
ze strony Powiatu.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Radość z bycia na scenie
Tegoroczne Letnie Warsztaty Muzyczne 

Jaworki 2019 przeszły do historii. XXXVII 
edycja zakończyła się 7 lipca, a XXXVIII  
- 13 lipca koncertami finałowymi na scenie 
przy dolnej stacji PKL. Licznie przybyłych 
słuchaczy witał dyrektor warsztatów Woj-
ciech Pilichowski i złotousty konferansjer 
Jan Malski, od 11 lat coroczny uczestnik 
warsztatów, obecnie odpowiedzialny za 
jego marketing i reklamę. Panowie opowie-
dzieli o pracy podczas warsztatów, sypali 
anegdotkami związanymi z uczestnikami 
jak z rękawa oraz przedstawili tegorocz-
ną kadrę. A trzeba przyznać, że młodzież 
miała szczęście doskonalić swoje umiejęt-
ności instrumentalne i wokalne pod okiem 
wspaniałych muzyków; w klasie gitary: 
Michała Trzpioły, Rafała Panka, Andrzeja 
Nowaka, Adama Herbaty Herbowskiego 
i Wojciecha Cugowskiego; w klasie per-
kusji: Tomasza Łosowskiego, Cezarego 
Konrada, Tomasza Machańskiego; w ka-
sie instrumentów klawiszowych: Micha-
ła Rorata; w klasie gitary basowej: Piotra 
Żaczka, Adriana Maruszczyka, Wojciecha 
Salisza, Michała Grota i Wojciecha Pili-
chowskiego oraz w klasie wokalu: Gra-
żyny Łobaszewskiej, Justyny Panfilewicz 

i Julity Zieli Zielińskiej oraz 
Hanny Malskiej, i wreszcie po 
raz pierwszy na warsztatach  
- w klasie instrumentów dę-
tych – Szymona Łukowskiego. 
Za przygotowanie występów 
kombo odpowiedzialny był 
Wojciech Olszak.  

Koncerty finałowe obfito-
wały w niecodzienne wydarze-
nia. Takimi z pewnością stała 
się prezentacja sekcji dętej pod kierow-
nictwem Szymona Łukowskiego na sak-
sofonie barytonowym czy możliwość po-
słuchania piosenek wykonywanych przez 
warsztatowiczów z przedstawicielami ka-
dry. Zauroczył wszystkich występ Andrze-
ja Nowaka (TSA, ZŁE PSY) z Wojciechem 
Pilichowskim na perkusji, Adamem Her-
bowskim na gitarze akustycznej i młodymi 
adeptami gitary; lider Złych Psów, grając 
na gitarze, zaśpiewał wraz z publicznością 
swój najnowszy utwór. Cha-
ryzmatyczna Justyna Panfile-
wicz, jak zawsze oczarowała 
swoim oryginalnym głosem, 
a Wojciech Olszak z zaanga-
żowaniem akompaniował na 
klawiszach zdolnym młodym 
wokalistkom, które śpiewa-
ły jego przebój z repertuaru 

Natalii Kukulskiej. Radość budzi fakt, że 
młodzież świetnie wykorzystała swój czas 
i kontakt z  gwiazdami sceny rozrywkowej, 
pełną garścią czerpiąc z ich wskazówek, co 
było widać w scenicznych prezentacjach. 
Mamy całą rzeszę młodych, zdolnych lu-
dzi,  których jeszcze pewnie nie raz usły-
szymy na różnego typu koncertach i festi-
walach. Tego też życzyła im publiczność, 
„płacąc” za występy rzęsistymi oklaska-
mi!!!

Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...12.07. miała miejsce Droga 
Krzyżowa na Bryjarkę w 117 
rocznicę postawienia Krzyża.

20.07-21.07. odbywały się 
w Szczawnicy Dni Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej, w któ-
re aktywnie włączyliśmy się, 
prezentując specjały kuchni 
polskiej. Szczególne podzięko-
wania należą się naszej komisji 
gospodarczej za serwowanie 
góralskich potraw: kwaśnicy, 
kapusty z grochem, kiszki z ka-
pustą, chleba ze smalcem, ogór-
ka małosolnego.

21.07 w drugi Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej nasza dele-
gacja wraz z pocztem sztandarowym brała udział we Mszy Świę-
tej za narody polski i węgierski. Po nabożeństwie wraz z wszyst-
kimi uczestnikami obchodów udaliśmy się pod pomnik Józefa 
Szalaya – twórcy uzdrowiska w Szczawnicy, by złożyć wiązanki.

Wszystkim sierpniowym jubilatom i solenizantom składa-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości z życia oraz 
odwagi i sił do realizacji marzeń.

Zapraszamy mieszkańców Szczawnicy i gości na uroczysto-
ści odpustowe ku czci Matki Boskiej Zielnej, które odbędą się 15 
sierpnia w kaplicy na Sewerynówce.

Już wkrótce XVI Góralski Festyn Rodzinny, na który serdecz-
nie zapraszamy i prosimy o włączenie się w jego organizację.

     
Zarząd Pienińskiego Oddziału 

Związku Podhalan w Szczawnicy

Z historii 
Jaworek

Wszyscy znamy współczesne Jaworki 
jako urokliwą miejscowość turystyczną o 
dużym dziedzictwie historyczno-kultu-
rowym wraz z Wąwozem Homole, doliną 
Białej Wody czy Wysoką. Hale wokół Ja-
worek kojarzymy natomiast z pasterstwem 
owiec, nie zdając sobie jednak sprawy z 

jego trudnych początków oraz tego, jak 
bardzo przyczyniło się do rozwoju badań 
naukowych środowiska przyrodniczego 
w tym rejonie. Coraz mniej turystów ma 
świadomość, że schronisko pod Durbaszką 
to przebudowana dawna bacówka wzorco-
wa. Podobny obiekt wznosił się na rozsy-
pujących się obecnie fundamentach pod 
Wysoką. Wspomnienie początków paster-
stwa oraz związanych z nim badań nauko-
wych można prześledzić w artykule „Po-
miary hydrometeorologiczne w Jaworkach 

k. Szczawnicy (1953-2018) – zarys historii 
badań”, który ukazał się w 15. tomie czaso-
pisma Pieniny – Przyroda i Człowiek, wy-
dawanego przez Pieniński Park Narodowy. 
Zachęcamy do lektury.

h t t p s : / / w w w.p i e n i ny p n .p l / m f i -

les/1408/28/0/z/Pien15_s149-157_Jagus_

internet.pdf

Redakcja

Ku czci Świętej Kingi
Grupa turystyczna z modlitwą „ Wytrwale wzwyż” Akcji Ka-

tolickiej z Przewodnikiem PTTK ze Szczawnicy, 21 lipca 2019 
r. uczestniczyła w odpustowej mszy na Górze Zamkowej ku czci 
Świętej Kingi, dobrej Pani, która żyła w XIII wieku. Kochała swój 
lud a oni - ją. Była żoną króla Bolesława Wstydliwego.

Msza zaczęła się od huku pioruna z Nieba. Całą mszę padał 

rzęsisty deszcz. Czytana była przypowieść o Marcie i Marii, i 
przedstawiona sylwetka Świętej. Na mszę przybyło ponad 100 
osób. Każdy przyniósł swoje intencje, by wyprosić łaskę dla osób 
bliskich sercu - zdrowia i pomyślności. Siła wiary i nadziei spra-
wiła, by przyjść i wytrwać na wyjątkowej mszy.

Nigdy jeszcze nie uczestniczyłam w nabożeństwie, w tak eks-
tremalnych warunkach, na wysokości 779 metrów n. p. m. To 
miejsce, pełne legend i tajemnic, nabrało jeszcze większego zna-
czenia dla umocnienia Ducha Świętego.

W strugach deszczu, przy blasku błyskawic, pielgrzymi modlili 
się, śpiewali, przyjmowali Komunię Świętą z radością, bez bojaź-
ni utracenia życia od uderzenia pioruna. Przekazywali sobie znak 
pokoju mokrą od deszczu ręką. Msza odprawiana była przy Ka-
pliczce Świętej Kingi. Przewodnik PTTK naszej grupy wyjaśnił, 
że jest to bezpieczne miejsce w czasie burzy na Górze Zamkowej. 

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

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Tymoteusz Jarosław Chybowski 28.07.2019r. 
Helena Waloszczyk 28.07.2019r.  

Odeszli do wieczności:

Janina Zygmunt zm. 3.07.2019r.
Zofia Ciesielka zm. 7.07.2019r.
Danuta Spodnik zm. 10.07.2019r. 
Józef Knutelski zm. 18.07.2019r.
Eugeniusz Waktor zm. 23.07.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Dominika Zofia Tobiasz – 21.07.2019r.
Maja Grodzka – 21.07.2019r.
Aleksander Paweł Szczepaniak – 28.07.2019r.

Odszedł do wieczności:

Jan Andrzej Gąsienica – 4.07.2019r.

Kronika Towarzyska

Festyn Rodzinny w przedszkolu
W poniedziałek 3 czerwca w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy 

odbył się Festyn Rodzinny, na którym dzieci mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji, 
miedzy innymi ze ścianki wspinaczkowej przygotowanej przez  Grupę Podhalańską 
GOPR. Duże zainteresowanie wzbudził również radiowóz policyjny. Dzieci mia-
ły możliwość usiąść w radiowozie oraz posłuchać syreny policyjnej. Przedszkolaki 
uczestniczyły w wielu zabawach: rzut balonami z wodą, puszczanie baniek mydla-
nych, lepienie mas plastycznych, zabawy z chustą animacyjną czy sypanie koloro-
wymi proszkami Holi. Głównym punktem programu był jednak występ nauczycieli. 
Nauczyciele przedszkola zaprezentowani swoje umiejętność aktorskie przedstawia-
jąc sztukę „Zbuntowany Czerwony Kapturek”. Występ spotkał się z bardzo miłym 
przyjęciem i uznaniem publiczności.

Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy pragnie podziękować Grupie 
Podhalańskiej GOPR, funkcjonariuszom Policji z Krościenka nad Dunajcem, wy-
twórni soków Maurer z Łącka oraz rodzicom za pomoc w organizacji festynu.

E. S.

Naszej Drogiej Koleżance Reni, obchodzącej 
w tym roku podwójny jubileusz 10.lecia - po-
życia małżeńskiego i pracy z nami, składamy 
najlepsze życzenia dalszej szczęśliwej, bez-
piecznej i szerokiej drogi życia

koleżanki i koledzy z MOK
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Czytanie Pisma Świętego
W życiu chrześcijańskim nie można pominąć Biblii. 

Bez niej nasza wiara się wyjaławia i zamiera. Jednak-
że, aby to nasze czytanie było owocne, nie może być 
powierzchowne, nie może się zatrzymywać na samym 
brzmieniu wyrazów i przyjmowaniu słów natchnionych 
jak zwykłych słów informacji przeczytanej np. w gaze-
cie czy gdzie indziej.

Jeśli opieralibyśmy rozumienie Biblii na samym sen-
sie użytych w nim wyrazów, doszlibyśmy do herezji. 
Sens wyrazowy nie wyczerpuje natchnionego przeka-
zu. Potrzeba znać kontekst danej wypowiedzi, ponie-
waż święty tekst został spisany w konkretnej kulturze i 
konkretnym czasie historycznym. Są właściwe dla tego 
kontekstu sposoby wyrażania się, niezrozumiałe w na-
szej kulturze. Zresztą i u nas były i są znane utarte formy 
wypowiedzi, które gdyby je dosłownie przetłumaczyć, 
traciłyby sens. Dlatego trzeba czytać Pismo Święte wraz 
z komentarzami egzegetów, czyli biblistów zajmujących 
się badaniem kultury, języka i innych wyznaczników 
poprawnego rozumienia. Oczywiście czytają oni święty 
tekst w językach oryginalnych, których nigdy w pełni 
nie odda tłumaczenie.

Weźmy na przykład pod uwagę długowieczność 
patriarchów, która jest dla nas niezrozumiała i może 
gorszyć tych, którzy opierają się wyłącznie na sensie 
wyrazowym. Jeden z uczonych szukając właściwego 
rozumienia tego zadziwiającego wieku patriarchów za-
pytał o wiek pewnego bogatego człowieka z Iranu, wy-
glądającego na 70 lat. Zapytany oświadczył, że ma 640 
lat?! Wyjaśnienie okazało się proste. Ów człowiek do 
swoich dodał lata wszystkich swoich potomków. W taki 
właśnie sposób podkreślał swoje szczególne, uprzywile-
jowane miejsce w rodzinie. Wysoka liczba lat nie ozna-
czała faktycznego wieku, ale wielki autorytet i władzę 
głowy rodziny. W świetle tego zwyczaju można patrzeć 
na długowieczność patriarchów biblijnych: odgrywali 
oni szczególną rolę w całym narodzie izraelskim. To 
właśnie oznaczał ich wiek. Dla starożytnego Wschodu 
cyfra pełniła nie tylko funkcję arytmetyczną, lecz za jej 
pomocą wyrażano jakieś inne prawdy dotyczące ludz-
kiego życia. Ponadto warto pamiętać, że w tamtych cza-
sach nie posługiwano się jeszcze naszym kalendarzem i 
lata wtedy liczone, były o wiele krótsze.

Tak zatem konieczne jest korzystanie z komentarzy bi-
blijnych. Przed czytaniem bez przygotowania przestrzegał 
już św. Piotr: „To przede wszystkim miejcie na uwadze, 
że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyja-
śniania” (2 P1,20). Biblia nie jest książką jedną z wielu, 
ale słowem Bożym. Jest Księgą Kościoła, który powierza 
je odpowiednio przygotowanym egzegetom.

Słowo Boże jest dla nas wielkim skarbem, ponieważ, 
jak uczy św. Paweł: „Wiara rodzi się z tego, co się sły-
szy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 
10,17). Słuchanie, rozważanie Pisma Świętego buduje 
wiarę i prowadzi nie tylko do prawdziwej mądrości, ale 
nie pozwala nam zagubić się na drogach życia. Owocu-
je również prawdziwą miłością między nami a Bogiem. 
Prowadzi do smakowania, „jak słodki jest Pan”, do bar-
dzo bliskiej zażyłości z Bogiem.

Danuta Mastalska

Wakacyjne spotkanie z Jackiem 
Pałkiewiczem w Szczawnicy

11 lipca w sali konferencyjnej Hotelu Nawigator***, odbyło się spo-
tkanie z Jackiem Pałkiewiczem – znanym podróżnikiem, odkrywcę źró-
dła Amazonki oraz twórcą europejskiego survivalu. 

Spotkanie zorganizowała Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawni-
ca oraz Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Towarzyszyła mu ekspozycja 
kolekcji unikatowych zdjęć wybitnego podróżnika.

Jacek Pałkiewicz podzielił się swoim niecodziennym życiorysem, 
opowiadając szereg interesujących anegdot. Począwszy od przekroczenia 
muru Berlińskiego i otwarciu się świata, od ponad 40 lat przemierzył 
najdalsze zakątki naszego globu. W 1975 r. pokonał w łodzi ratunko-
wej Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka, a od połowy lat 70. kierował 
wieloma ambitnymi wyprawami w poszukiwaniu osobliwości ginących 
cywilizacji, niezwykłych zjawisk i ludzi. Przecierał szlaki na Borneo i 
Nowej Gwinei. Jest weteranem Sahary, poznał najdalsze kresy Syberii. 
W 1994 r. dotarł w Górnym Orinoko do Janomami nie utrzymujących 
kontaktu z zachodnią cywilizacją. Z rekomendacji Thora Heyerdahla, 
elitarne Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie przyjęło go 
do swojego grona. W 1996 r. ekspedycja naukowa Pałkiewicza ustaliła 
źródło Amazonki. 

Jest autorem po-
nad 30 książek. W 
2014 r. znalazł się na 
czwartym miejscu, 
w rankingu maga-
zynu Press, wśród 
polskich autorów 
książek, którzy mają 
na koncie najwięcej 
przekładów swojej 
twórczości. Przez kil-
kanaście lat pracował 
w „Sette”, dodatku 
ilustrowanym medio-

lańskiego „Corriere della Sera”. Publikuje swoje reportaże na łamach poczyt-
nych periodyków europejskich, w Polsce w dzienniku „Rzeczpospolita”.  
Jacek Pałkiewicz wykłada na wielu uczelniach, nie tylko w Polsce, ale 
też w ośrodkach akademickich Azji Środkowej, w Peru i we Włoszech. 
W 2007 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 
Prymasowskim Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu. Papież Be-
nedykt XVI uhonorował go „za wybitny dorobek w promocji człowieka 
i zaangażowanie w pracę charytatywną oraz edukacyjno-wychowawczą” 
krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża). W 2015r. „za 
wybitne zasługi w działalności badawczej, za rozsławienie imienia Pol-
ski w świecie”, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  
W 2013 r. utytułowany podróżnik przypomniał o chlubnym, polskim 
dziedzictwie narodowym na kresach państwa rosyjskiego (wyprawa 
pn.: „Szlakiem polskich badaczy Syberii”), przy okazji podejmując wy-
wołujący emocje temat normalizacji stosunków dobrosąsiedzkich oraz 
budowy mocniejszych więzi międzyludzkich. W Pietropawłowsku Kam-
czackim dobił się czegoś, o co bezskutecznie zabiegali polscy dyplomaci, 
otrzymał zgodę gubernatora na zawieszenie w centrum miasta tablicy 
pamiątkowej poświęconej Benedyktowi Dybowskiemu. Realizację pro-
jektu wsparło Uzdrowisko Szczawnica.

Dubaj. Prawdziwe oblicze” to najnowsza książka Jacka Pałkiewicza. 
Podróżnik i eksplorator opowiedział uczestnikom szczawnickiego spo-
tkania o prawdziwym życiu w kraju znanym z bogactwa i przepychu, 
m.in. o biedzie azjatyckich mieszkańców osiedla robotniczego labour 
camp. Tą książką Pałkiewicz wydał na siebie wyrok więzienia.

Wg materiałów organizatora – A.L.
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Dikanda na otwarcie szczawnickiego 
Ethno - Novo Festiwal

W piątek 26 lipca na scenie szczawnickiego Dworku Gościn-
nego wystąpił zespół Dikanda grający „Muzykę Czterech Stron 
Wschodu”, inspirowaną muzyką ludową m. in polską, białoruska, 
żydowską, cygańską oraz kurdyjską.

Zespół już od pierwszych sekund nawiązał świetny, bezpośredni 
kontakt z publicznością. Melomani bawili się doskonale, tańcząc i 
śpiewając razem z muzykami. W czasie koncertu panowała  nie-
powtarzalna atmosfera, której można doświadczyć wyłącznie na 
koncertach Dikandy. Olbrzymią niespodzianką przygotowaną dla 
fanów była możliwość zaśpiewania razem  z zespołem na scenie 
jego najnowszego utworu – „Kadillaka”. Całości dopełniła mister-
nie dopracowana scenografia- światła dopasowane doskonale pod 
każdy utwór oraz mgła, którą spowici byli występujący muzycy. 
Kto pojawił się na  sobotnim koncercie Dikandy, na pewno tego 
nie żałował. Ja bawiłam się wyśmienicie.

wb

Szczawnica – po drugiej 
stronie lustra…

W weekend 19 -20 lipca br. szczawnicki Dworek Gościnny 
zgotował dzieciakom niezłą frajdę. Po raz kolejny, choć pierw-
szy raz w wakacje, odbył się Festiwal Baśni i Bajki. Tegorocz-
na edycja nosiła tytuł nawiązujący do przygód, jakie Alicja 
przeżyła w Krainie Czarów – „Po drugiej stronie lustra”.

W piątek milusińscy mieli możliwość obejrzenia filmu „Dzia-
dek do orzechów i cztery królestwa”. Natomiast w sobotę na 
dzieci czekała artystyczna  praca twórcza, m.in. plener malarski, 
nauka malarstwa na szkle prowadzona przez pienińską artystkę 
Annę Madeję, warsztaty szycia maskotek. Dzieciaki mogły wziąć 
udział w konkursach i animacjach oraz zrobić sobie tatuaż henną. 
Dzieci lubiące śpiewać mogły zaprezentować swoje zdolności do 
mikrofonu.

Na zakończenie festiwalu odbył się spektakl w wykonaniu ar-
tystów Teatru za Jeden Uśmiech pt. „Historia zaginionego snu”.

JD

KOLEJNY OPERETKOWY KONCERT 
W SZCZAWNICKIM MOKu

Niezwykle barwnym widowiskiem okazał się Koncert Operet-
ki, Musicalu i Tańca w wykonaniu małżeńskiego duetu z Wro-
cławia. 14 czerwca w Sali widowiskowej MOK wystąpili Dorota 
Ujda – Jankiewicz - sopran i Andrzej Jankiewicz- tenor, artyści 
operowi, odnoszący sukcesy w Australii, Europie i USA. Zapre-
zentowali się  w programie złożonym z najbardziej znanych arii 
i  duetów operetkowych  Straussa, Kalmana i Lehara. Zabrzmiały 
przeboje takie jak: Usta milczą, dusza śpiewa, Wielka sława to 
żart, Wiedeńska krew, Brunetki, blondynki oraz największe hity 
musicalowe.

Śpiewacy zaczarowali słuchaczy swoimi wspaniałymi głosami, 
wrażliwością, muzykalnością, a także wdziękiem scenicznym. 
Lekka i nie pozbawiona humoru konferansjerka Andrzeja Jankie-
wicza oraz uśmiech Doroty Ujdy  - Jankiewicz, od razu spowodo-
wały świetny kontakt z publicznością.

Dodatkową atrakcją stały się występy Anny Jankiewicz Alshi-
ry, tancerki tańców orientalnych. Zdolna córka, utalentowanych 
rodziców, wystąpiła w kilku odsłonach, w zmianach barwnych 
kostiumów, z rekwizytami takimi jak wachlarze czy chusta, za-
sługując na szczere oklaski.

Mamy nadzieję, że nie była to jednorazowa wizyta ciekawych 
artystów w Szczawnicy i jeszcze spotkamy  się z nimi w naszym 
mieście.

A.L.



16   STRONA  

SIERPIEŃ 2019  -  Nr 323 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Na wycieczkę...
Klub 60 + 28 czerwca br.  postanowił  odetchnąć od nawału 

pracy. Wybraliśmy „Orkanówkę” w Porębie Wielkiej i Gorczański 
Park Narodowy. To było nam potrzebne, aby oderwać się, choć na 
chwilę, od tłumów. 

Żeby było wesoło - piwo musi być - śpiewaliśmy wszyscy na 
początku. Białe chmurki na niebieskim tle - można było się tym 
radować z okien busika. Jeszcze krowy na pastwiskach pasące się 
na łące dały dużo do myślenia. Praca przy zwierzętach - samowy-
starczalność, mleko, obowiązek systematycznego dojenia. Jakie to 
proste i genialne, aby nie popaść w załamanie  i zbyt długo nie 
myśleć o kłopotach życiowych.

Jedziemy teraz wąską drogą przez kilka kilometrów ciągle w 
górę. Trasa przechodzi przez górę Pustkę 760 m n.p.m, a my zno-
wu mamy powód do radości. Jak to dobrze, że jesteśmy samo-
chodem i nie musimy iść,  i to -  pod górę. Przed nami roztacza 
się piękny zakątek i zaskakujący  widok. Z drogi widać  w dole 
-prawdziwy (nie na małej widokówce) rozległy widok roztacza-
jącej się wsi. Stado owiec w zagrodzie, płoty swojskie z drewna, 
umorusany góral z grabiami krząta się po obejściu. Widać, że to 
nie „fabryka siana”, a  daleka od zgiełku, pośpiechu, spokojna, 
cicha wieś.

Dojeżdżamy do przepięknej, drewnianej, stylowej  willi „ Or-
kanówka”, gdzie mieszkał i tworzył wybitny pisarz, poeta i publi-
cysta -  Władysław Orkan. Dom posiada 3 werandy, piętro z poko-
jami gościnnymi i oryginalny fronton. Było czym się zachwycać i 
chłonąć wiedzę o  wielkim człowieku i społeczniku. Można było 
podziwiać zdobienia wykonane ręką ucznia Stanisława Wyspiań-
skiego.

„Wszystko co osiągnąłem, zawdzięczam Bogu i matce” - mówił 
Orkan, a matkę miał niezwykłą, niepospolitą. Dzięki jej determi-
nacji, uporowi, wytrwałości -  syn  studiował w Krakowie. Była 
bardzo biedna, więc z Poręby Wielkiej  do Krakowa, pieszo -  70 
kilometrów,  nosiła synowi jedzenie w tobołku.

Gdy wyjeżdżaliśmy do Gorczańskiego Parku Narodowego  - 
zgubił nam się jeden z uczestników naszej wyprawy. Okazało się, 
że zbierał chrust na ognisko i o nas zapomniał. Grill w GPN był 
następnym punktem programu.

U nas wzrok ucieka, a tu można zatrzymać go  na wysokich  
smrekach.

W GPN było specjalne, wyznaczone miejsce na biesiadowanie. 
Wkoło - szeroki i plac zielony (bez modnego „betonu”), ogrodzo-
ny  przed dostępem  leśnych zwierząt.

Dziko i miło, zapach  orzeźwiający igliwia, a jednocześnie - 
bezpiecznie.

Kupuje się w kasie bilet wstępu. Kupuje - drwa na ognisko. 
Opłaca się z góry korzystanie z ubikacji. Bardzo nam się to po-
dobało.

Czy w Szczawnicy jest takie udogodnienie? 
Wróbelki ćwierkały, że górale szczawniccy chcieli poświęto-

wać  w czerwcu - na   S o b ó t k a c h . Jak to dawniej bywało. 
Rozpalili  ognisko, chcieli tradycyjnie „ skakać przez ogień”. Za-
miast tego -  zaraz ... przyjechała Straż Pożarna.  Czasy się mijają.  
Nie możemy o nich zapomnieć. Starajmy się usilnie kultywować 
stare tradycje i kulturę.  

 W ośrodku edukacyjnym GPN widzieliśmy film  o przyrodzie 
oraz problemach wynikających z jej ochroną przed działaniem 
bezmyślnego człowieka. Można było w czasie seansu lewiatować 
z krzesłem na widok tak profesjonalnych ujęć filmowych, przez 
40 minut przenieść się w dzikie knieje nie wychodząc z sali,  upa-
jać się dzikimi widokami boru o świcie, podglądać dzikie zwie-
rzęta, słuchać odgłosów natury.

Przykuła naszą uwagę ciekawostka iż, jeśli na wiosnę jest wię-

cej żab-pań niż żab - panów, to niektóre niosą partnera na plecach 
na miejsce rozrodu do wody. (Czy my miłe  Panie, mądrze dbamy 
o swoich panów?) 

W górne partie człowiek nie wchodzi ze względu na złe wa-
runki terenowe. Jeszcze tutaj czuć prawdziwego ducha karpackiej 
puszczy.

Gorczański Park Narodowy - potrzebujemy takich miejsc, któ-
re dają natchnienie, nabieramy czyste powietrze w płuca, dają siłę 
do życia.  Róbmy wszystko, aby  trwały dla pokoleń i napełniały 
nas radością życia choć na czas niedzielnych wycieczek.

Dziękujemy paniom: Prezes i Kronikarzowi Klubu 60+,  obu 
Basiom, za pracowite i  czasochłonne  przygotowanie naszej wy-
prawy.   

 Elżbieta Zawalska-Czajka

MAŁGORZATA SIEMIENIUK,  zam. Łapy

Tęsknota
Przysiadła cicho na Trzech Koronach                                                                                                                       
ubrała w tęczę Wąwóz Homole                                                                                                                                         
z wiatrem szybując cięła niebiosa                                                                                                                          
chłodziła rosą złociste pola

W witraż Szczawnicy jasność wdziergała                                                                                                               
wdarła się siłą na Sokolicę                                                                                                                                         
i przytulona do skał wapiennych                                                                                                                      
gwiezdnych jantarów gasiła świece

Gdy zapłonęły drzew parasole                                                                                                                                
świtem Pieniny ze snu zbudziła                                                                                                                                       
w skrzydłach motylich pruła przestrzenie                                                                                                                    
taka w niej siła bezkresna tkwiła

A nasycona szczytów widokiem                                                                                                                                   
znikła bezwiednie w Dunajcu szponach                                                                                                                 
tęsknota ze mną siadła na tratwie                                                                                                                            
znalazła azyl w moich ramionach.

I nagroda w Konkursie Jednego Wiersza, organizowanego 
przy fontannie na pl. Dietla dla uczestników Biesiady Literac-
kiej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła,  

Szczawnica 24 VI 2019.
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„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest ocza-
rowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdzi-
wej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi 
się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym 
zdmuchnięta świeczka”.

Albert Einstein   

Za nami kolejny rok akademicki. Rok 
bogaty w wydarzenia. Rok  w czasie, któ-
rego niejednokrotnie doświadczaliśmy 
oczarowania tajemnicą. Na wykładach 
pogłębialiśmy naszą wiedzę, na warszta-
tach zdobywaliśmy nowe  umiejętności. 

W trakcie wyjazdów do teatru poszukiwaliśmy prawdziwej sztu-
ki. Zawieraliśmy nowe znajomości i przyjaźnie. Realizowaliśmy 
ciekawe projekty. Na zajęciach sportowych dbaliśmy o naszą 
kondycję fizyczną.Braliśmy aktywny udział  w życiu lokalnego 
środowiska udowadniając, że jeśli człowiek jest cząstką jakiejś 
wspólnoty, to we wspólnocie jest jego siła.

Jakże piękne,bez względu na wiek, jest odnajdywanie prawdy, 
mądrości i radości w różnych dziedzinach naszego życia. 

   Zakończenie roku akademickiego jest okazją do podzięko-
wań, szczególnie tym, którzy swoim zaangażowaniem i pracą-
przyczynili się do stworzenia i realizacji bogatej oferty zajęć a 
tym samym do rozwoju naszego Stowarzyszenia.    

Z uczuciem wdzięczności, z całego serca dziękuję:

  KOLEŻANKOM Z ZARZĄDU PUTW,  
  PROWADZĄCYM WYKŁADY, ĆWICZENIA I WARSZ-
TATY

  NASZYM KOCHANYM DZIEWCZYNOM Z ADMINI-
STRACJI

  LOKALNYM WŁADZOM 
  DYREKTOROM SZKÓŁ 

  DYREKCJI HOTELU „JAN”, „SOLAR SPA” I DWORKU 
GOŚCINNEGO

  DYREKTOROWI I PRACOWNIKOM MOK 
  DARCZYŃCOM
  WSZYSTKIM SYMPATYKOM ŻYCZLIWIE WSPIERA-
JĄCYM NAS W RÓŻNYCH ASPEKTACH DZIAŁALNO-
ŚCI

W szczególny sposób pragnę wyrazić wdzięczność Wam 
Koleżanki i Koledzy za wspaniałą atmosferę i wyjątkowy kli-
mat dzięki, któremu staliśmy się grupą przyjaciół.

Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, 
że w październiku spotkamy się pełni nowych sił i energii do dal-
szej pracy, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele 
do odkrycia.

Prezes Zarządu 
Pienińskiego UTW

 Zofia Krępa

„V SUPER ENDURO w Szczawnicy”
W wakacyjną niedzielę 7 lipca br. na terenie byłego kamienio-

łomu obok stadionu „Jarmuta” odbyło się już V Super Enduro w 
Szczawnicy organizowane przez Motorowy Klub Sportowy „MO-
TO-PASJA”.

Było to nie lada wyzwanie, bo długość trasy ma około 800 m o 
różnorodnej nawierzchni, z przeszkodami o zróżnicowanym stop-
niu trudności typu opony, belki i kamienie. Nawet najmłodsi, bo 
mający nie więcej niż 16 lat zawodnicy zmagali się z wielkim za-
angażowaniem i satysfakcją. Było to udane przedsięwzięcie, cie-
szące się dużym zainteresowaniem wśród zebranego grona.
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1
Zielona szkoła

W dniach od 2.06 do 8.06. piątoklasiści wzięli 
udział w wyjeździe na zieloną szkołę. Grupa licząca 43 
uczniów spędziła tydzień pełen wrażeń w nadmorskim 

Władysławowie. Każdego dnia dzieci brały udział w wycieczkach, 
spacerach oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Obowiązko-
wym punktem programu było zwiedzanie Trójmiasta. W Gdań-
sku zwiedzili Starówkę, odbyli rejs statkiem oraz lekcję historii na 
Westerplatte. W Gdyni aktywnie spędzili czas w Centrum Nauki 
Eksperyment. Udali się także na słynne sopockie molo, by podzi-
wiać nasze piękne polskie morze. Innymi atrakcjami był wyjazd 
na Hel, pokaz karmienia fok w słynnym fokarium, spacer plażą 
do Rozewia i zwiedzanie latarni morskiej oraz spacer po Włady-
sławowie, gdzie uczniowie zwiedzili sławną Aleję Gwiazd i port. 
Dzieci spędzały tez dużo czasu bawiąc się na plaży, zorganizowa-
no im chrzest morski, ognisko oraz dyskotekę. W ostatnim dniu, 
w drodze powrotnej piątoklasiści zwiedzili zamek w Malborku.

Wymiana

W dniach 20-25 maja odbyło się dwudzieste spotkanie szkolnej 
wymiany uczniów naszej szkoły i Storchenschule 1 w Schöneiche. 
Dla uczniów przygotowano bogaty program pobytu, naukę i zaba-
wę, a także zwiedzanie Berlina i okolic.

20 maja nasza delegacja dotarła do Schöneiche, poznaliśmy no-
wych kolegów i naszych gospodarzy.

We wtorek 21 maja odbyło się oficjalne powitanie z udzia-
łem władz oświatowych Brandenburgii oraz Miasta Schoneiche. 
Przemówienia gości podkreślały wagę wieloletniej współpracy 
szkół. Podziękowania złożył Burmistrz Schoneiche, Pan Ralf Ste-
inbruck oraz przedstawiciel ministerstwa oświaty Branenburgii. 

Swój list do Pani Dyrektor Sandry Wendt skierował również Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda. Po wy-
stąpieniach dyrektorów szkół uczniowie przedstawiali programy 
artystyczne oraz przypominały historię współpracy. Następnie 
wszyscy bawili się na szkolnym festynie. Zwiedziliśmy szkołę, 
która na jubileuszowe święto została wspaniale udekorowana. Za-
kończenie dnia, to tradycyjny, rozegrany po raz dwudziesty mecz 
piłki nożnej o Puchar Przyjaźni. Zawodnicy walczyli dzielnie. 
Wspomnieć trzeba, że na dwadzieścia spotkań, zespoły polski i 
niemiecki, odniosły zwycięstwa w równej liczbie - po 10. Tym 
razem, tradycyjnie, również zwyciężyli gospodarze.

W środę 22 maja zorganizowana została wyprawa do parku 
rozrywki Irrlandia w miejscowości Storkow, około 45 km od 
Schoneiche. Niezliczone atrakcje dostarczyły wrażeń i niestraszny 
był ani chłód, ani deszcz (przelotny). Co ciekawe, niektóre atrak-
cje były nam dotąd nieznane, gdyż nie spotkaliśmy ich wcześniej 
w polskich parkach rozrywki. Gdy już wszyscy wybawili się do 
woli, wróciliśmy do Schoneiche i zakończyliśmy dzień sportowy-
mi aktywnościami w szkolnej hali sportowej.

W czwartek 23 maja zwiedzaliśmy Berlin. Podróż tramwajem 
i S-Bahn-ą, zwiedzanie miasta od dworca głównego z widokami 
na budynek kanclerza Niemiec, Reichstag, Bramę Brandenburską. 
Potem przejście reprezentacyjną ulicą Berlina - Unter den Linden, 
odpoczynek pod wieżą telewizyjną i posiłek. Na koniec Plac Ale-
xandra i małe zakupy w centrum Alexa. 

W ostatnim dniu dzieci spędziły „dzień w rodzinach”. Gospo-
darze przygotowali dla nich liczne atrakcje, wycieczki i spacery.

Sobota 25 maja była dniem pożegnania z gospodarzami i po-
wrotu do Szczawnicy.
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2
Wyjazd do Włoch

25 maja 
u c z n i ow i e 
SP 2 dotarli 

do urokliwego wło-
skiego miasteczka San 
Mauro Mare nad Ad-
riatykiem, w którym 
spędzili 8 dni. Pobyt 
ten był okazją do zwie-
dzenia nadmorskich 
miasteczek Bellarii i 
Gatteo a Mare, korzy-
stania z kąpieli mor-
skich i słonecznych i 
poznania miast takich 
jak Rzym i Wenecja. 
Byliśmy w Wiecznym 
Mieście i chociaż po-
goda była kapryśna, to 
nie przeszkodziła nam w podziwianiu zabytków Rzymu. Zwie-
dziliśmy m.in.: Plac Wenecki, Schody Hiszpańskie, Koloseum, 
Forum Romanum, Fontannę di Trevi, Panteon, Kapitol, Watykan 
- Bazylikę  Św. Piotra. Modliliśmy się przy grobie Świętego Jana 
Pawła II.

Zobaczyliśmy też piękną Wenecję. Miasto oczarowało nas 
bogactwem zabytków i niepowtarzalnym klimatem. Podziwiali-
śmy Plac Św. Marka, Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów, Canale 
Grande, Arsenał i Most Westchnień. Niezapomnianą przygodą był 
oczywiście rejs po Weneckiej Lagunie. Kolejnego dnia pojechali-
śmy na wycieczkę do Republiki San Marino. Zafascynowały nas 
cudowne widoki 
i zabytki. Ostat-
niego dnia na-
szego pobytu we 
Włoszech pobie-
gliśmy jeszcze 
nad morze, aby 
wykąpać się i 
opalić cudow-
nym słońcem. 
Po pożegnaniu 
z Adriatykiem i 
San Mauro Mare spakowaliśmy bagaże i wróciliśmy do Szczaw-
nicy…

Karta Rowerowa

2 i 13 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 4 a i klasy 4 b Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy przystą-
pili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch 
części.

Część teoretyczna -12 czerwca 2019 r. -było to sprawdzenie 
wiadomości, część teoretyczna odbywała się w formie pisemnej i 
polegała na rozwiązaniu testu. Część praktyczna odbyła się kolej-
nego dnia – 13 czerwca 2019 r.

Egzamin miał miejsce na odpowiednio przygotowanym szkol-
nym placu manewrowym. Egzamin na kartę rowerową zaliczy-

ło 24 uczniów.

Sukces Matematyczny

Sukces naszego ucznia klasy siódmej Tymoteusza Słabiaka, 
który zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Ma-
tematycznym „Kangur” w kategorii Kadet. Konkurs odbył się 
21 marca 2019r. W konkursie tym brało udział prawie 400 000 
uczestników w samej Polsce, a na świecie około 6 mln. Polska 
edycja konkursu Kangur prowadzona jest pod patronatem Wy-
działu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu.. 

„Każde pokolenie ma własny czas …” 
– uroczystość pożegnania absolwentów 
gimnazjum i szkoły podstawowej

18 czerwca był wyjątkowym dniem w Naszej szkole, to 
dzień pożegnania ostatniego rocznika gimnazjalistów oraz, po 
raz pierwszy od lat, pożegnanie absolwentów szkoły podsta-
wowej. Uroczysta akademia miała motto: „Każde pokolenie 
ma własny czas …”. Program uroczystości opierał się na wspo-
mnieniach z pobytu w murach szkoły. Uczniowie klas trze-
cich i ósmej umieszczali w kapsule czasu przedmioty, które 
przypominały istotne dla nich wydarzenia, począwszy od tek-
stu ślubowania na początku nauki w tej szkole, następnie zwy-
cięskie puchary i dyplomy, a skończywszy na tekstach piose-
nek towarzyszącym im w trakcie różnorodnych uroczystości. 
W podróż przez wspomnienia wpleciono część oficjalną, którą 
rozpoczęło przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej. Absol-
wenci podziękowali nauczycielom i wychowawcom za edukację i 
wkład w ich rozwój, rodzicom za wszelkie wsparcie. Głos zabrała 
pani dyrektor Anna Szczepaniak, podkreślając ogromne zaanga-
żowanie uczniów klas gimnazjalnych i ósmej klasy, co przełożyło 
się na wysokie wyniki ostatniego gimnazjalnego egzaminu oraz 
pierwszego w szkole podstawowej. Następnie zostali nagrodzeni 
najlepsi uczniowie klas trzecich i ósmej za świadectwa z wyróż-
nieniem, różnorodne osiągnięcia i bardzo duże zaangażowanie w 
pracę na rzecz szkoły. Bardzo podniosłym punktem uroczystości 
było wręczenie przez panią dyrektor pamiątkowych statuetek dla 
najlepszego absolwenta gimnazjum i szkoły podstawowej, najlep-
szego matematyka, najlepszego humanisty, najlepszego językowca 
oraz najlepszego sportowca. Na wyróżnienia te złożyły się wysoka 
średnia z ocen i wyniki egzaminu. Nagrodzeni zostali również 
laureaci różnorodnych konkurów, godnie reprezentując Naszą 
szkołę na terenie powiatu lub województwa. Nie zapomniano o 
uczniach, którzy z wielkim zaangażowaniem włączali się do cha-
rytatywnych przedsięwzięć.

Szczególne podziękowania otrzymali rodzice, którzy wspiera-
li wychowawców w ich działaniach. Pani dyrektor podziękowa-
ła również za ogromne wsparcie ze strony różnych publicznych i 
prywatnych instytucji z terenu miasta, jak i ze strony osób prywat-
nych, które w rozmaitych formach wspierają Naszą szkołę.

.Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pan Grze-
gorz Niezgoda. W swojej wypowiedzi nawiązał do motta uro-
czystości, podkreślając, że teraz jest czas absolwentów, muszą 
wybrać własną drogę i nią podążać. Ostatnim punktem było poże-
gnanie przewodniczącej rady rodziców pani Małgorzaty Piszczek, 
która w swoim wystąpieniu dziękowała za wspaniałą współpracę. 
Program przygotowały pani Danuta Urban, pani Dorota Cebula, 
pani Anna Marcińska, pani Małgorzata Oleś – Gagatek oraz pani 
Jadwiga Zachwieja.
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Z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany w 
Szczawnicy festyn ekologiczny. W ramach niego 
odbył się konkurs wiedzy o Pieninach, do udziału 
w którym zostali zaproszeni uczniowie szczaw-

nickich szkół. Miał on charakter drużynowy a każda drużyna 
musiała odpowiedzieć na 10 wylosowanych pytań. Nasza szkoła 
reprezentowana przez Krystiana Filasa i Macieja Kiczyńskiego 
zdobyła 2 miejsce! Gratulujemy! Organizatorami konkursu byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Pieniński Park Na-
rodowy.

Dwie uczennice naszej szkoły 
wzięły udział w VIII Międzyszkol-
nym Konkursie Piosenki Angiel-
skiej organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II 
w Krościenku nad Dunajcem. Sara 
Kaczorowska wystąpiła w kategorii 
klas IV-VI wykonując piosenkę „If 
I had a diamond heart” z repertuaru 
Alana Walker’a a Amelia Kaczorow-
ska z klasy VII zaśpiewała „Nothing 
breaks like a heart” Miley Cyrus. 
Serdecznie gratulujemy uczennicom 
naszej szkoły pięknego występu!

 W dniach 8 – 15 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wraz 
z rodzicami, dziadkami i nauczycielami, uczestniczyli w wyciecz-
ce autokarowej do Włoch. Nasza podróż do Rzymu prowadziła 
przez Słowację ze szlakiem orawskich zamków, Austrię i maje-
statyczne Alpy.

W czasie tej wycieczki zwiedziliśmy Rzym - wieczne miasto, 
pełne żywej historii. Najpierw Watykan, Plac św. Piotra, Bazyli-
kę. Najważniejszym momentem była modlitwa u grobu Naszego 
Papieża i patrona naszej szkoły. W upale przemierzaliśmy słynne 
uliczki, chłodząc się w pobliżu rzymskich fontann. W naszej wę-
drówce dotarliśmy także do jednego z siedmiu cudów świata - Ko-
loseum, doliny Forum Romanum, a potem na Palatyn. W naszej 
świadomości pozostaną słowa: ,,Dopóki będzie istnieć Koloseum, 
będzie istnieć Rzym, gdy upadnie Koloseum, upadnie Rzym, gdy 
upadnie Rzym, upadnie cały świat’’.

W kolejnym dniu wycieczki, po trudach zwiedzania Rzymu 
przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i zabawę w słońcu Italii 
w Rosolina Mare.

13 czerwca odbyliśmy podróż promem do Wenecji. Zmęczeni , 
ale zauroczeni romantycznym klimatem miasta, przedzieraliśmy 
się przez tłumy, mijając oryginalne mosty na Canale Grande, szu-
kając cienia na Placu Św. Marka. Z otwartymi z zachwytu ustami 
podziwialiśmy słynne na cały świat mozaiki w Bazylice, obiecując 

sobie, że jeszcze kiedyś tu wrócimy, by popłynąć piękną gondolą.
14 czerwca z dotarliśmy z  wizytą do Padwy, do Świętego An-

toniego. Włosi modlą się do niego, by odnaleźć prawdziwą miłość. 
Z zawierzeniem dotykają jego grobu i czczą relikwie. W chłodzie 
monumentalnej katedry ku naszemu zaskoczeniu natknęliśmy się 
także na polskich patronów.

15 czerwca nad ranem zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi do-
tarliśmy do Szlachtowej. Pani Dyrektor Szkoły serdecznie dzię-
kuje za wsparcie tego projektu wszystkim Rodzicom, Księdzu  
Proboszczowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu oraz księdzu Ma-
rianowi Kukowi.

Dnia 19 czerwca o godzinie 9.00 mszą świętą w kościele pa-
rafialnym w Szlachtowej , rozpoczęła się w naszej szkole uro-
czystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Nauczyciele, 
uczniowie i rodzice wspólnie podziękowali Bogu za kończący się 
rok szkolny. Ksiądz Tadeusz Wojciechowski w wygłoszonym sło-
wie Bożym zwrócił się w sposób szczególny do swoich uczniów. 
Prosił ich między innymi o to, aby w czasie wakacji wykazywali 
się mądrością, dojrzałością, wiedzą zdobytą w szkole i aby dawa-
li prawdziwe świadectwo swojej wiary. Oprawę muzyczną mszy 
świętej przygotowały panie Teresa Topolska i Ewa Walkowska.

Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrani udali się do remi-
zy OSP w Szlachtowej, gdzie miała miejsce uroczysta akademia, 
wręczenie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i zacho-
waniu, pożegnanie klasy ósmej oraz przekazanie sztandaru szko-
ły. Część artystyczną zatytułowaną „Nic dwa razy się nie zdarza 
…” przygotowali tegoroczni absolwenci naszej szkoły.

Pani Dyrektor podsumowując kończący się rok szkolny, przy-
pomniała sukcesy uczniów. Nagrodziła również absolwentów spe-
cjalnymi statuetkami. Tytuł wzorowego ucznia otrzymał Krystian 
Filas za najlepszy wynik z języka polskiego i angielskiego na eg-
zaminie po klasie ósmej oraz za uzyskanie najwyższej średniej w 
roku szkolnym 2018/2019. Mistrzem matematyki został Karol So-
pata, który uzyskał najwyższy wynik na egzaminie z matematyki. 
Zaś statuetkę mistrza sportu otrzymał Wiktor Regiec. W czasie tej 
uroczystości nagrodzony został również pan Piotr Zabrzeski. Za 
wszelkie działania na rzecz rozwoju naszej szkoły, został uhono-
rowany zaszczytnym tytułem Przyjaciela Szkoły. 

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor nawiązując do wiersza 
Wisławy Szymborskiej przekazała uczniom również bardzo waż-
ne przesłanie. Radziła im, aby zawsze w życiu postępowali tak, by 
niczego nie musieli żałować, bo i tak nie można będzie tego po-
wtórzyć. Sugerowała także, że wszystko co robimy powinno być 
szczere, prawdziwe i pełne dobra.

Na zakończenie uroczystości absolwenci i ich rodzice oraz 
przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców podziękowali wszyst-
kim pedagogom za trud ich całorocznej pracy.
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Wycinka lasów 

w Algonquin Park

Od kilkunastu lat, każdego lata, wraz 
z moim mężem Januszem, odwiedzamy 
Algonquin Park, położony w południowo-
centralnej części kanadyjskiej prowincji 
Ontario. Obejmuje on 7630 kilometrów kwa-
dratowych. O parku Algonquin wspomina-
łam już kilkakrotnie w moich artykułach, ale 
tym razem pragnę opisać mój ulubiony szlak, 
który jest jednocześnie muzeum wycinki 
lasu w obrębie parku. Ochrona środowiska 
naturalnego jak i wycinka drzew w ostatnich 
latach jest gorącym tematem, nie tylko w 
Polsce ale także w Kanadzie. 

Muzeum poświęcone jest historii wycin-
ki lasu na terenie parku jak i technologii z 
nią związanej. Muzeum znajduje się na ze-
wnątrz, spacerując jego szlakiem, wynoszą-
cym 1.3 km, można zapoznać się z historią 
od wczesnych dni wycinki lasów w pierwszej 
połowie XIX wieku, aż do nowoczesnej go-
spodarki leśnej dnia dzisiejszego.  Muzeum 
było otwarte w 1992 roku i w jego różnych 
punktach znajdują się eksponaty, wyświetla-
cze interpretacyjne, oraz różne elementy in-
teraktywne, integrujące narrację historyczną 
z kontekstem i naturalnym otoczeniem.  Ta-
kie ustawienie strukturalne muzeum wpływa 
na sposób, w jaki myślimy o jego temacie.

Wizytę w muzeum rozpoczyna się od 
obejrzenia filmu podsumowującego historię 
Algonquin Park i rozwoju przemysłu drzew-
nego w jego regionie. Po filmie ekran szyb-
ko się zwija, aby odsłonić początek szlaku, 
wtedy wychodzi się na zewnątrz i rozpoczy-
na podróż w czasie. Teren muzeum można 
porównać do naszych polskich skansenów. 
Znajdują się tu stare zabudowania i sprzęty, 
panuje atmosfera dawnych, minionych lat. 

Drwale –pionierzy dotarli do Algonquin 
Park w latach 30tych XIX wieku, w poszuki-
waniu białej sosny, jednego z podstawowych 
artykułów eksportowych Kanady w XIX 
wieku. Sosny ścinano zimą, aby kłody drzew 
mogły być z łatwością przewożone saniami 

po śniegu i lodzie do brzegu rzeki lub jeziora, 
a wiosną, kiedy lody topniały i wody w rze-
kach były wysokie, drwale spławiali kłody 
w dół rzek, aby doprowadzić je do miejsca 
przeznaczenia. 

Ówcześni drwale żyli w bardzo prymi-
tywnych warunkach, w odległych obozach 
kambuzowych, czyli w szałasach zbudowa-
nych z belek. Wokół centralnie położonego 
paleniska, znajdowały się prycze do spania. 
W dzisiejszym muzeum, wśród budynków 
obozowych, znajduje się też spiżarnia, kuch-
nia z jadalnią, lecznica, kuźnia, stajnie dla 
koni, które od początku towarzyszyły drwa-
lom i pracowały wraz z nimi. Idąc muzeal-
nym szlakiem widzimy jak ścinano drzewa, 
jak je obrabiano, przewożono i spławiano rze-
kami oraz jeziorami. Zatem na szlaku moż-
na obejrzeć stare sanie oraz wozy ciągnięte 
przez konie, później już ciężarówki, a na 
koniec jest nawet bardzo stara lokomotywa, 
bowiem w nowocześniejszych czasach trans-
portowano kłody drewna koleją z pobliskich 
miasteczek, w których znajdowały się punk-
ty zbioru oraz tartaki. Jednym z ciekawszych 
eksponatów muzeum jest napędzany parą 
holownik amfibia, tzw. “aligator”, który był 
wykorzystywany do holowania belek polo-
wych po jeziorach śródlądowych, położonych 
wśród lasów Algonquin, aż do rzeki Ottawa. 
William M. jest jednym z trzech zachowanych 
przykładów holowników „aligatorów”. Woda 
była zawsze najłatwiejszym sposobem trans-
portu ciężkich kłód. Można by tu nawiązać do 
pienińskich flisaków, którzy spławiali ścięte 
drzewa po Dunajcu. Sekwencja ekspozycji 
muzeum podkreśla, jak postęp technologicz-
ny, poprawił transport drewna. Większość 

eksponatów jest interaktyw-
na i dostępna, można wejść do 
środka i samemu wszystkiego 
doświadczyć. Muzeum, zapre-
zentowane jako szlak dzikiej 
przyrody w pełni wykorzystuje 
otaczające go środowisko. Zatem 
po przejściu muzealnego szlaku, 
zwiedzający nadal znajdują się w 
gęstym lesie. 

W dniu dzisiejszym, Al-
gonquin Park jest jedynym pro-
wincjonalnym parkiem w Onta-
rio, gdzie pozyskiwanie drewna 
jest dozwolone, a plany zarzą-
dzania lasami są wykonywane 

co dziesięć lat, przez Ministerstwo Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa Prowincji Ontario, 
którego działania równoważą gospodarkę 
leśną i ochronę środowiska. Algonquin Park 
jest jednym z ostatnich ostoi pierwotnych 
lasów choiny zachodniej, czyli tzw. cykuty, 
żółtej brzozy i klonu cukrowego w Ontario 
i prawdopodobnie zawiera tysiące hektarów 
starych lasów, które potencjalnie mogą zo-
stać utracone w wyniku pozyskiwania drew-
na. Stare lasy mają kluczowe znaczenie dla 
bioróżnorodności terenu i jego klimatu, gdyż 
magazynują w sobie dużo węgla.  

W styczniu 2019 roku naukowcy badający 
pierwotne lasy, znaleźli duże połacie starych 
drzew w strefie wyrębu lasu w Algonquin 
Park. Z dziesięciu badanych drzew trzy mają 
ponad 300 lat, a pięć ponad 200 lat, jest też 
wśród nich 408-letnia choina cykuta. Od-
krycie to zostanie wzięte pod uwagę przy 
następnym planie zarządzania lasami w tym 
obszarze, a konsultacje z naukowcami będą 
kluczową częścią nowego planu wycinki 
lasu. W chwili obecnej wyrąb lasu odbywa 
się na około jednym procencie zalesionych 
obszarów w Algonquin Park, około 24 ty-
siące hektarów starych lasów znajduje się w 
strefach otwartych na wyrąb. Ogólnie rzecz 
biorąc, 65 procent rozległego parku znajduje 
się w obszarach nie objętych ochroną. Eko-
lodzy twierdzą, że na żadnym innym terenie 
we wschodniej części Ameryki Północnej, 
na południe od lasu borealnego, nie ma tyle 
pierwotnego lasu, który nie jest objęty ochro-
ną, co w Algonquin Park, dlatego wyrębu 
lasu na jego terenie należy zaprzestać. 

Wkrótce wybieramy się ponownie na za-
lesione tereny Algonquin Park. Fascynuje 
nas jego historia, jego olbrzymia przestrzeń 
oraz niezwykła, dzika przyroda. Zdajemy so-
bie sprawę, że drewno z Algonquin Park, od 
początku historii Kanady, było ważnym bu-
dulcem; z niego zbudowane były całe miasta, 
podkłady pod tory kolejowe, oraz maszty do 
okrętów. Drewno z obszarów Algonquin było 
eksportowane głównie do Wielkiej Brytanii, 
jako że Kanada była dominią brytyjską, ale 
także do innych krajów. W dzisiejszych cza-
sach, choć wycinka drzew nadal trwa, drew-
no nadal jest ważne dla lokalnej jak i ogól-
nokanadyjskiej gospodarki, to jednak dziś 
więcej uwagi poświęca się na zabezpieczenie 
starych dziewiczych lasów i ochronę środo-
wiska, w szerszym tego słowa znaczeniu. 

Anna Kondracka - Wiercioch
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Świat baśni i legend 
w grafikach 
Stanisława Góreckiego
Rysunki Stanisława Góreckiego pełne sym-

bolicznych treści o tematyce związanej z legendami Pienin można 
było oglądać na lipcowej wystawie w Małej Galerii Eglander 
Caffe. Autor grafik wykonanych piórkiem, rodem ze Sromowiec 
Wyżnych, gościł w szczawnickiej kawiarni nie po raz pierwszy. 
Od lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w 
Szczawnicy. Warto przedstawić sylwetkę autora, który swoje ar-
tystyczne zdolności traktuje trochę z niedowierzaniem, z nadzwy-
czajną skromnością mówiąc o swoim hobby, będąc jednocześnie  
pochłoniętym codziennymi 
obowiązkami. Od zawsze 
interesował się rysunkiem, 
szkicowaniem, a piękno ota-
czającego go świata inspiro-
wało go do chęci chwycenia 
za ołówek, piórko czy pędzel. 
Lecz życie ,,powiodło go in-
nymi drogami” i został geo-
detą, rolnikiem na ojcowiź-
nie, muzykiem kościelnym i 
dodatkowo flisakiem na Du-
najcu. Godząc te wszystkie 
obowiązki nie pozostawało 

W sercu szwajcarskiego 
regionu Emmental 

Droga z Luederenalp na Napf (1408m 
n.p.m.) -uważany za najpiękniejszy szlak w 
Emmental. A do tego jakieś 30 minut jaz-
dy samochodem od naszego domu! Dogry-
wamy więc jeszcze tylko szczegóły całej 
trasy i w sobotni poranek ruszamy na nasz 
pierwszy szwajcarski szlak!

Pogoda wydaje się być po prostu ideal-
na na wędrówkę. Choć spoglądając na pro-
gnozy, trochę straszą nasz popołudniowym 
deszczem, który tak naprawdę „wisi w po-
wietrzu” prawie każdego dnia a wcale nie 
nadchodzi. Pakujemy plecak, zabieramy 
prowiant i ruszamy w drogę.

Już po pierwszych paru metrach, wy-
chodząc z lasu, naszym oczom ukazuje 
się przepiękna panorama na dalekie Alpy, 
Mittelland i Jurę. Choć dziś pogoda nam 
sprzyja, to jednak aby dojrzeć ośnieżone 
alpejskie szczyty trzeba porządnie wytę-
żyć wzrok. Przy naprawdę dobrych, sprzy-
jających warunkach pogodowych widok 
stąd musi być obłędny. 

Wędrujemy jak na razie szeroką ścieżką 

skrajem lasu napa-
jając się i tak pięk-
nymi widokami. Na 
trasie przygotowa-
ne są ławeczki, tak 
usytuowane aby od-
poczywając można 
było podziwiać ten 
wspaniały krajobraz. 
Droga wiedzie co 
rusz przez las, to zno-
wu przez ukwiecone 
i pachnące łąki oraz 
pastwiska. Właści-
wie to poruszamy się 
przechodząc zawsze 
przez furtkę z jednego pastwiska do dru-
giego. 

Prawie cały czas towarzyszą nam i umi-
lają wędrówkę melodyjne odgłosy krowich 
dzwonków. Mijamy również tradycyjne 
zabudowania domów z Emmental, górskie 
gospodarstwa oraz stodoły. Można się tam 
zaopatrzyć w zimne napoje czy też lody 
(Glace) oraz skorzystać z ubikacji. Na tra-
sie znajduje się też restauracja z naprawdę 
przepiękną panoramą ( można do niej do-
stać się też własnym samochodem). 

Wreszcie po prawie 4 godzinach marszu 
docieramy do schroniska. Miejsce jest to 

dość popularne  wśród Szwajcarów, co rów-
nież tłumaczy sporą ilość turystów spotka-
nych na szlaku jak i w samym schronisku. 
A że prowadzi tu aż 7 różnych szlaków z 
regionu Bern i Lucerna, jest więc w czym 
wybierać. Odpoczywamy. Zasługujemy na 
zimne piwko i porcję frytek na wzmocnie-
nie ;) Czarek okazuje się być wspaniałym 
piechurem, który naprawdę jak na tak dłu-
gi szlak, wcale się do wędrowania nie znie-
chęcił. Jeszcze tylko chwila relaksu i czas 
wracać. Przed nami długa droga… . 

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

mu zbyt wiele czasu 
na swoje hobby. W fer-
worze obowiązków nie 
odkładał jednak swo-
ich zainteresowań do 
lamusa. Jego ilustracje 
zdobią niejedną książ-
kę poświęconą regiono-
wi Pienin. Wydał zbiór 
swoich prac w albumie 
pt. ,,Rysunki rodem z 
Pienin”. Stały kontakt 
z przyrodą, wrażliwość 
na jej piękno i historię 
Pienin zaowocowały 
rysunkami zaprezento-
wanymi na wystawie, 
która tylko fragmenta-
rycznie ukazała doro-
bek artysty.

Na wystawie mogliśmy oglądać cykl ,,Jabłoń”, składający się 
z pięciu grafik, których naczelnym tematem jest jabłoń rozumia-
na jako symboliczne drzewo życia i śmierci, mądrości i ludzkiej 
namiętności. Nie mogło też zabraknąć Janosikowej legendy i jego 
zbójników, widoków Skalistych Pienin oraz architektury kościół-
ka w Dębnie. Szczawnicki motyw to widok Jaworek z pasącymi 
się baranami. W dorobku artystycznym Stanisława Góreckiego 
jest o wiele więcej grafik przedstawiających wspomnianą tematy-
kę, ale i tak ten skromny wybór prac, w ciągu miesięcznej wysta-
wy przeniósł odwiedzających kawiarnię Eglander Caffe w świat 
baśni, legend i symboli  naszego regionu.

    foto archiwum
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Botanika bez granic
 
Botanicy nie tylko pracują, czy to w terenie, ob-

serwując bacznie przyrodę czy to w laboratoriach, 
ale potrafią też świętować! Co prawda, ks. Krzysz-
tof Kluk, osiemnastowieczny przyrodnik napisał w 
rozprawie o rolnictwie, że „Praca człowiekowi wła-
ściwa jest, próżnowanie nie jest jego zabawą”, ale w 

świętowaniu botaników nie chodzi o wspomniane „próżnowanie”. O 
nie! Świąteczny czas, o którym mowa, upływa botanikom nie tylko 
na czczej zabawie, ale jest połączony z intensywnymi zajęciami inte-
lektualnymi, z wymianą myśli i wiedzy przyrodniczej. O co zatem w 
istocie chodzi w tym świętowaniu?

Otóż, co trzy lata botanicy spotykają się w dużym gronie pod-
czas zjazdów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Naukowe 
(PTB). Towarzystwo powstało przed 97 laty i obecnie zrzesza ponad 
1000 członków, rozsianych po całej Polsce. W większych ośrodkach 
naukowych działają jego oddziały, a poszczególni członkowie wpisu-
jąc się do PTB, zgłaszają chęć przynależności do poszczególnych sek-
cji, zgodnie ze swymi zainteresowaniami i/lub zamiłowaniami. Sekcji 
tych jest obecnie 14. Największa i chyba najstarsza, można powiedzieć 
„macierzysta” to sekcja geobotaniki i ochrony przyrody, licząca po-
nad 100 członków. Są też mniejsze i takie, które powstały stosunkowo 
niedawno, jak np. aerobiologiczna lub pterydologiczna (paprotniki). 
Swoje sekcje mają też briolodzy (mchy), dendrolodzy (drzewa), fi-
zjolodzy, miłośnicy historii botaniki, uczeni zajmujący się kulturami 
tkankowymi, lichenolodzy (porosty), mykolodzy (grzyby), pracujący 
w ogrodach botanicznych, paleobotanicy, taksonomowie oraz badacze 
struktury i rozwoju roślin. 

Jak widać, przekrój zagadnień, jakie obecnie obejmuje botanika 
jest bardzo szeroki. Specjalizacja postępuje nieustannie i w związku 
z koniecznym staje się przybliżanie społeczeństwu tych wszystkich, 
niekiedy trudnych, zagadnień, poprzez upowszechnianie wiedzy bo-
tanicznej w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zresztą mówi o tym wyraźnie statut PBT w § 6, rozdziału II zatytu-
łowanego Cele i środki działania: „Celem Towarzystwa jest przyczy-
nianie się do rozwoju nauk botanicznych i upowszechniania wiedzy 
botanicznej oraz stałe podnoszenie poziomu naukowego członków 
Towarzystwa i powiązanie ich działalności z potrzebami kultury i go-
spodarki narodowej”. Cele te Towarzystwo osiąga przez „upowszech-
nianie wiedzy botanicznej przez odczyty publiczne, kursy, konkursy, 
wystawy, wycieczki i strony internetowe”, jak też właśnie poprzez „or-
ganizowanie posiedzeń, zjazdów, konferencji i wypraw naukowych”.

W tym roku, w dniach 1-7 lipca, odbył się już 58 Zjazd PTB pod 
bardzo znamiennym zawołaniem: „Botanika bez granic”. Po raz trze-
ci to Kraków miał przyjemność goszczenia botaników polskich oraz 
zaproszonych gości zagranicznych (poprzedni krakowski Zjazd odbył 
się w roku 1995). Tego trudnego zadania podjął się oddział krakow-
ski, a na czele komitetu organizacyjnego stanął prof. dr hab. Konrad 
Wołowski, mający do pomocy wiele osób, zajmujących się przydzie-
lonymi im zadaniami, także i organizacją wycieczek czyli sesji tere-
nowych. Bowiem do tradycji zjazdowych należą wyprawy w okolice 
miast, w których odbywają się zjazdy. Są to jedno, dwu lub trzydnio-
we sesje, prowadzone przez znawców danego rejonu. Podczas tego-

rocznego zjazdu chętni do 
wyjazdu w teren mogli za-
poznać się z pięknem Beski-
du Żywieckiego, Gorców, 
Puszczy Niepołomickiej, a 
nawet Bieszczad. 

Sesje kameralne w po-
szczególnych sekcjach, z re-
feratami i prezentacją poste-
rów (plakatów), odbywały 
się 3 i 4 lipca w budynkach 
krakowskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego (Instytut 
Biologii UP był współor-
ganizatorem Zjazdu). Pro-
gram naukowy zjazdu był 
bardzo bogaty. Wygłoszono 
i przedstawiono ponad 400 
referatów i posterów (ich 
streszczenia, po polsku i po 

angielsku, znalazły się w specjalnych tomie zamieszczonym na stro-
nie internetowej Zjazdu). 

Z powodu mnogości referatów i plakatów, sesje w obrębie jednej 
sekcji często toczyły równolegle i trzeba było wręcz „polować” z pro-
gramem w ręku na te, które mogłyby być dla nas najbardziej zajmu-
jące. Interesujących tematów było bardzo wiele. Poczynając od uro-
czystej sesji plenarnej, podczas której wygłoszono referaty na temat 
zmian jakie zachodzą w przyrodzie m.in. wskutek niejednokrotnie 
nieprzemyślanych działań człowieka, co w konsekwencji obraca się 
przeciw niemu i środowisku. W referatach prezentowanych podczas 
sesji w poszczególnych sekcjach też nie brakowało niekiedy sensacyj-
nie brzmiących tematów, np. Czy parki miejskie stanowią zagrożenie 
dla alergików? lub Czy alergicy powinni lecieć na Maderę? (Sekcja 
Alergologiczna). Dendrolodzy zastanawiali się nad wciąż aktualnym 
problemem konsekwencji występowania szrotówka kasztanowco-
wiaczka, zaś geobotanicy wraz z zoologami nad Wpływem jelenia 
eropejskiego na florę naczyniową zbiorowisk leśnych w Słowińskim 
Parku Narodowym. Sporo miejsca poświęcono też kłopotom, jakie 
sprawiają florze rodzimej rośliny inwazyjne, np. niecierpek drobno-
kwiatowy lub - w co może trudno uwierzyć - dąb czerwony. W progra-
mie Sekcji Historii Botaniki, bliskiej sercu autora tego sprawozdania, 
znalazło się 10 wystąpień, przybliżających sylwetki znanych lub mniej 
znanych przyrodników z Polski i zagranicy, jak też znaczące wydarze-
nia z dziejów botaniki. Doprawdy tematów do dyskusji i naukowych 
zadumań nie brakowało!

Na koniec godzi się powiedzieć, że na okres trzech kolejnych lat, 
które mają nas doprowadzić do jubileuszu 100-lecia istnienia PTB 
(Zjazd w Warszawie w 2020 roku), wybrano nowy 15-osobowy za-
rząd. Na jego czele, po raz drugi w historii istnienia Towarzystwa, 
stanęła kobieta, prof. dr hab. Anna Mikuła.  

Trzeba wierzyć, że te ze wszech miar pożyteczne bezpośrednie 
spotkania badaczy przyrody, którym na sercu leży rzeczywiste dobro 
człowieka i świata go otaczającego będą kontynuowane. Życzmy więc 
wszystkim polskim botanikom, aby w dobrej kondycji dotrwali do tej 
ważnej, stuletniej daty, pozornie odległej, a jednocześnie jakże bli-
skiej.

   Ludwik Frey
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